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Ankomst og kaffe/the, Udlevering af navneskilt og konferencemateriale

Velkomst og introduktion v/ Mimi Strange og Kuno Sørensen

Changing life trajectories for good – the importance of early identification of children 
at risk of maltreatment and support for families in need v/ Steven Lucas, Uppsala 
Universitet. Associate Professor Steven Lucas discusses how universal programs and 
structured frameworks during the child’s first years of life create the best conditions 
for healthy development and a childhood free from abuse and neglect

Frokost

Hvilken viden har vi om opsporing af børn, der er udsat for vold og overgreb? v/ Sofie 
Henze, VIVE. I dette oplæg præsenteres den nyeste forskning om vold og overgreb 
mod børn, baseret på to videnskortlægninger fra VIVE. Opsporing af vold og overgreb er 
en vanskelig proces, der foregår som et samspil mellem barnet og barnets omgivelser. 
Hvordan denne proces kan faciliteres, og hvilke barrierer der kan være for opsporing, 
vil dette oplæg med afsæt i den nyeste forskning søge at belyse

Opsporing af overgreb i kommunerne 
a) Oplæg om Tønder Kommunes indsats i sager med mistanke om vold og seksuelle 
overgreb v/ faglig leder Gitte Nielsen og fagchef Henning Løsche, Tønder Kommune
b) Oplæg om tandplejeindsatsen i Svendborg Kommune med fokus på opsporing af 
overgreb v/ overtandlæge Birgitte Millung 

Opsporing af overgreb via IT-redskabet SocialSøg v/Kristin Howalt Rasmussen, 
Rigspolitiet og Ditte Maria Hanghøj Kraglund, Nordjyllands Politi
Oplægget vil præsentere IT redskabet SocialSøg og hvordan den systematiske 
registrering over tid af forældres risikoadfærd kan hjælpe kommunerne i opsporingen 
af udsatte børn og unge, herunder børn og unge der er udsat for overgreb

Fællessang og forfriskninger v/ Lillebælt

Aperitif

Festmiddag

09.00-10.00

10.00-10.30

10.30-12.00

12.00-13.00

13.00-14.15

14.15-15.30

16.00-17.00

17.30

18.45

19.00

MANDAG DEN 12. SEPTEMBER



Opsporing af overgreb fra et sundhedsfagligt perspektiv v/ Gitte 
Hesthaven Jørgensen, Center for Børn udsat for Overgreb, Aarhus 
Universitetshospital og Troels Græsholt-Knudsen, Aarhus Universitet
Et oplæg om forskning og praksis i, hvad der karakteriserer et barn og 
en familie i risiko for overgreb, samt hvordan man finder frem til dem i 
klinikken

On the online detection of children in child sexual exploitation and 
abuse material v/ Thomas Andersson, ECPAT About the Swedish 
children’s rights organization ECPAT’s detection of children in sexual 
exploitation and abuse material online

Opsamling og forslag til emner for næste konference v/ Kuno

Frokost To Go

09.00-10.30

10.30-11.30

11.30-12.00

12.00

TIRSDAG DEN 13. SEPTEMBER



Birgitte Millung er overtandlæge ved Tandplejen i Svendborg Kommune og har 

erfaring med opsporing og forebyggelse af overgreb i tandplejen

Birgitte Millung

Sofie Henze-Pedersen er forsker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og 

Analysecenter for Velfærd. Sofie er uddannet antropolog og har en ph.d. grad i 

sociologi. Hun er medforfatter til videnskortlægningerne ”Fysisk vold og seksuelle 

overgreb mod børn” (2021) og ”Psykisk vold mod børn i hjemmet” (2020)

Sofie Henze-Pedersen 

Gitte Nielsen er faglig leder for Børn og Familie, myndighed i Tønder Kommune. 

Har gennem 16 år arbejdet på det specialiserede område med udsatte grupper 

– de seneste 6 år på området udsatte børn, unge og familier

Gitte Nielsen

Henning Løsche er fagchef for Området Børn, Familie og Ungeindsatsen i Tønder 

Kommune. Har gennem 22 år arbejdet på både det almene og senere specialiserede 

område med udsatte grupper. Her gennem de seneste 15 år fungeret som leder på det 

specialiserede område med udsatte grupper

Henning Løsche

Steven Lucas is a pediatrician and an Associate Professor of pediatrics. As the 

medical director of the preventive child health services in the county of Uppsala, 

Sweden, he is part of a multidisciplinary team responsible for the development and 

delivery of evidence-based health-promoting services to all children 0-6 years of age

Steven Lucas



Gitte Hesthaven er overlæge i socialpædiatri. Gennem 10 år arbejdet ved Center for 

Børn udsat for Overgreb/socialpædiatrisk klinik, Børn og Unge, AUH. Forud 10 års 

ansættelse som kommunal Børn- og Ungelæge i Aarhus Vest i arbejdet med 

udsatte børn samt børn og unge med særlige behov. Speciallæge i Almen Medicin

Gitte Hesthaven 

Kristín Howalt Rasmussen, uddannet Sociolog fra Københavns Universitet og 

University of California, Davis, USA. Ansat som specialkonsulent i Rigspolitiet, 

Center for Politifaglig Styring. Har været ansat i Rigspolitiet, Nationalt 

Forebyggelsescenter fra 2016 – 2021. Siden 2016 har Kristín beskæftiget sig med 

Socialsøg og udbredelsen af værktøjet nationalt i politiet

 Kristín Howalt Rasmussen 

Ditte Maria Hanghøj Kraglund, uddannet kontorassistent med speciale i offentlig 

administration. Diplomuddannelse i ledelse. Har siden 2011 været ansat i 

Nordjyllands Politi og fra 2017 været koordinator for Socialsøg. Ditte har siden den 

landsdækkende udbredelse af Socialsøg i 2018 været med til at udvikle Socialsøg

Ditte Maria Hanghøj Kraglund

Troels Græsholt-Knudsen er uddannelseslæge fra Aarhus Universitet i 2016, PhD-

studerende ved Aarhus Universitet i projekt om risikoindikatorer for fysiske 

overgreb mod børn. Aktiv i EuroCAN, et europæisk netværk mod overgreb mod børn

Troels Græsholt-Knudsen

Thomas Andersson is a senior advisor and hotline manager at ECPAT Sweden. 

He has been working against child sexual abuse and exploitation for 11+ 

years, with a focus on the online child sexual exploitation and abuse

Thomas Andersson


