TEGN — FYSISK VOLD
Beskrivelserne af tegn er taget fra Næstved Kommunes elektroniske redskab ”Familiedialog”, som løbende opdateres i takt med, at der kommer ny viden på
området. Familiedialogen kan tilgås via dette link: https://formidlingnaestved.alldialogue.dk/
Herunder kan du finde beskrivelser af hvad der betragtes som henholdsvis ”Tegn som kræver skærpet opmærksomhed og mulig underretning” og ”Tegn som
kræver akut handling og akut underretning”. Normal adfærd, hvor der ikke er fysiske og/eller psykiske tegn på, at barnet eller den unge har været udsat for
vold er ikke beskrevet. Tegn på fysisk vold er ikke aldersopdelt, da tegnene generelt er ens uanset alder.
Tegn som kræver skærpet opmærksomhed og mulig underretning

Fysiske tegn
Voldelig adfærd og vanskeligheder med at håndtere konflikter.
Vanskeligheder med kropslig kontakt og berøringer.
Fysiske tegn: Blå mærker, sår på kroppen og lignende.
Hyppige skadestuebesøg.
Psykiske tegn
Søvnvanskeligheder
Indesluttethed og mistænksomhed.
Undvigende eller afvisende opførsel overfor voksne.
Overfladisk relation til venner og legekammerater.
Nervøs og angstpræget opførsel.
Leg med dukker, hvor vold illustreres gentagne gange.
Fortæller om hemmeligheder i hjemmet.
Vanskeligheder med at regulere følelser.
Selvdestruktiv og selvskadende.

Psykiske tegn (fortsat)
Somatiske (fysiske) reaktioner som ondt i maven og/eller ondt i hovedet.
Overtilpassethed.
Angst for at gå hjem, eller løber hjemmefra.
Meget sygefravær i f.eks. børnehaven eller skolen.
Indlæringsvanskeligheder.
Tab af kompetencer.
Overreaktion på pludselige bevægelser og lyde
Tristhed og manglende glæde
Isolation
Dissociation (en oplevelse af at krop og bevidsthed adskilles. Barnet kan have
en oplevelse af, at ’gå ud af sin krop’)
Lav selvfølelse
Hjælpeløshed/magtesløshed/ensomhedsfølelse – ingen håb for fremtiden
Depression
Angst

Tegn som kræver akut handling og akut underretning

Fysiske tegn

Psykiske tegn

Fysiske symptomer f.eks. mærker efter slag, brandmærker, sår på kroppen,
mærker efter kvælningsforsøg (blodudtrækninger i huden og øjnene).

Fortæller om trusler
og vold.

Brud på arme, ben, kraveben eller andre knoglebrud, som ikke kan forklares
naturligt.
Symptomer på ”shaken baby syndrom” f.eks. lammelser og blødning fra øjne
uden mærker på halsen.

Hvis du har viden eller mistanke om overgreb
mod børn, er det vigtigt at du handler på det
øjeblikkeligt. Hvordan du skal handle, afhænger af situationen. Du kan finde vejledninger
til, hvordan du skal handle, i Action Cards som
findes fra s. 19 i denne beredskabsplan.
Vær i øvrigt opmærksom på, at en mistanke
om overgreb aldrig må drøftes med den, mistanken er rettet mod.
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