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Hvorfor skal der foretages en retsmedicinsk 
lægeundersøgelse?

I forbindelse med efterforskningen kan politiet få hjælp af en læge fra
Institut for Retsmedicin til at undersøge barnet på Center for Børn udsat for
Overgreb (CBO).
Undersøgelsen kan være med til at støtte barnets beretning.

Hvad er Institut for Retsmedicin?

Institut for Retsmedicin er et universitetsinstitut der fungerer uafhængigt af politi, 
domstole, socialforvaltning og sundhedsvæsen. Instituttet er beliggende på Skejby 
Universitetshospital i samme bygningskompleks som CBO.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Når barnet og den voksne tryghedsperson (oftest en af forældrene)
kommer, bliver begge modtaget af en læge og en børnesygeplejerske fra
CBO.
Lægeundersøgelsen ligner en almindelig børneundersøgelse, som man kender 
den fra egen læge. Lægen vil bl.a. spørge om almindelige ting såsom
barnets trivsel, om hvordan barnets mave fungerer og om andre ting, der
handler om barnets krop og eventuelle sygdomme hos barnet.
Lægen spørger ikke om, hvad der er sket.
Lægen vil veje, måle og se på barnet fra top til tå.
Hvis barnet har hudafskrabninger, blå mærker eller ar, tages der billeder af
disse og optages der eventuelt video. Billederne fra undersøgelsen bruges
af lægen i forbindelse med rapportskrivning og som dokumentation for det,
der er fundet ved undersøgelsen. Billederne er yderst fortroligt materiale og
bliver opbevaret på Institut for Retsmedicin.
Hvis der er mistanke om seksuelt overgreb, kan der tages prøver for
kønsoverførte sygdomme, og barnets kønsorganer vil blive undersøgt
udvendigt vha. et såkaldt fotokolposkop. Et fotokolposkop er et
forstørrelsesapparat med lys i, som samtidig kan optage video og billeder.
Apparatet skal ikke røre barnet.

Hvor lang tid tager det?

Fra I ankommer til CBO og til undersøgelsen er slut går der som oftest  
mellem 1½ og 3 timer.

Vigtigt at vide

Det er vigtigt at understrege, at der godt kan have fundet overgreb sted,
selv om kønsorganerne/jomfruhinden ved undersøgelsen vurderes at
være hel og fin samt uden friske eller ældre skader. Jomfruhinden er
nemlig ikke, som mange tror, en hel, overdækkende hinde, men er en
eftergivelig slimhindering beliggende omkring skedeindgangen.

Hvad sker der efter undersøgelsen?

Sygeplejersken rådgiver om kontakt til socialforvaltningen og eventuelt  
børnehuset, hvis ikke det allerede er gjort. Børnehuset kan være med til  
at koordinere samarbejdet mellem fagpersoner og kan tilbyde psykologisk  
krisehjælp til barn og familie.
Hvis der er taget prøver for kønsoverførte sygdomme, kommer der svar
efter ca. en uge.
Lægen sender en rapport til politiet om, hvad der er fundet og talt om ved
undersøgelsen.

Kontakt til CBO

Telefontid på hverdage 9-13.30 på 3071 5056

Venlig hilsen

Institut for Retsmedicin og CBO
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