JanusCentret
Psykologisk udredning og
behandling til børn og unge med
seksuelt bekymrende eller
krænkende adfærd

Endvidere rådgivning, supervision
og undervisning til forældre og professionelle
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JanusCentret

JanusCentret blev oprettet af Socialministeriet i 2003

Børn og unge, der henvises til JanusCentret, tilhører typisk en af følgende
grupper:

og har siden ydet hjælp til børn og unge med seksuel
overgrebsadfærd og deres forældre, rådgivet og undervist
professionelle samt indsamlet og formidlet viden. I dag er
centret en selvejende institution.

n

Børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt, viser tegn på mistrivsel og manglende social
tilpasning og har vanskeligheder i forhold til skole,
kammerater mv.

n

Børn og unge med mindre tydelige tegn på mistrivsel såsom ensomhed og manglende sociale kompetencer i forhold til både jævnaldrende og andre.

n

Børn og unge med ADHD

n

Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser
eller psykisk udviklingshæmning

JanusCentret har udviklet en række tilbud, der retter sig
mod børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd og har til hensigt at standse overgreb og forebygge
krænkende adfærd. Hjælpen ydes i tæt samarbejde med
socialforvaltninger og andre relevante professionelle såsom
skoler og døgninstitutioner.
Centret er fra 2011 blevet VISO leverandør.

Hvad tilbyder JanusCentret?
Centret tilbyder en bred vifte af indsatser i forhold til børn
og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd

Derudover henvender centrets tilbud sig til forældre og pro-

og til forældre, andre pårørende og professionelle. Centret

fessionelle, der er i kontakt med disse børn i forbindelse med

tilbyder bl.a. psykologisk udredning, behandling og media-

deres arbejde. Hjælpen ydes i tæt samarbejde med social-

tion rettet mod børn og unge med seksuelt bekymrende og/

forvaltninger, skoler, institutioner og andre professionelle

eller seksuelt krænkende adfærd. Der kan bl.a. være tale om

instanser.

blufærdighedskrænkelse og beføling såvel som grovere seksuelle overgreb. Centret tilbyder disse børn og unge deltagelse i
et behandlingsforløb med det formål at standse overgrebene

Vi ved, at:

og den krænkende adfærd.

n

Børn og unge med seksuelt grænseoverskridende
adfærd ofte selv har været udsat for overgreb

n

Jo yngre børnene er, når de viser seksuelt bekymrende adfærd, jo oftere har de selv været udsat for
overgreb

n

Yngre børn udgør en betragtelig del af ofrene for
andre børns og unges overgreb - hele 40 %

n

Piger med seksuelt bekymrende adfærd udgør ca. 10 %

Herudover tilbyder JanusCentret psykologisk behandling
individuelt og i grupper, forældre- og familiesamtaler, forældregrupper, genoprettende møder mellem offer og krænker,
rådgivning, kurser, uddannelse og supervision til professionelle som lærere, pædagoger, sagsbehandlere og psykologer.
Endelig tilbyder centret ekspertbistand med henblik på lokal
forankring og læring.
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Udredning og psykologisk undersøgelse

I JanusCentret består den psykologiske udredning og under-

Resultaterne af udredningen afdækker hvilken indsats, der

søgelse af følgende:

er behov for enten i forhold til barnet og familien og/eller

n

Psykologisk

undersøgelse,

WISC

IV

de professionelle samt afdækker:

(intelligenstest),

Rorschach (personlighedstest) og TOVA (screening for


n

Det niveau af støtte, ledelse og ekstern kontrol, der er nød-

ADHD). Den psykologiske undersøgelse foretages af ekstern

vendigt for at forhindre barnet/den unge i at udvise yderli-

psykolog, der er specialiseret i psykologisk undersøgelse af

gere krænkende adfærd.

børn og unge.
n

n

2 x klinisk interview á i alt 3 timers varighed. Interviewet

Faktorer, der kan have medvirket til udviklingen af barnets/
den unges krænkende adfærd.

omhandler særligt barnets eller den unges egen forståelse
af overgrebsadfærden, identifikation af optaktsituationer

n

tion (socialpædagogisk støtte, psykoterapeutisk behandling,

til overgrebet og derudover opvækstforhold, familiefor-

forældrerådgivning, supervision til professionelle mv.).

hold, skolegang, fritidsinteresser og eventuel andre særlige
problematikker. Derudover forsøger interviewet også at af-

n

forebygge fremtidige overgreb.
Forældreanamnese, der bl.a. afdækker forældre-barn tilknytningen, barnets opvækst, familiemiljø samt forældres
reaktioner på barnets krænkende adfærd.

n

Hvis barnet/den unge skal i behandling, vurderes det, hvorvidt det skal være gruppe- eller individuel behandling.

dække, hvad barnets/den unges behov er for hjælp til at

n

Barnets/den unges eventuelle behov for yderligere interven-

Vurdering af risiko for recidiv – AIM. Modellen er baseret på
en afdækning af fire domæner: barnets udvikling, familie,
miljø samt oplysninger om overgrebet. For hvert domæne
vurderes styrker og bekymringer.
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Gruppebehandlingstilbud til børn og
unge med seksuelt bekymrende og
krænkende adfærd
JanusCentret tilbyder gruppebehandling til børn og unge,

Fordelene ved denne terapiform er mange. Først og fremmest

der er henvist til centret på grund af seksuelt bekymrende

kan barnet eller den unge spejle sin egen problematik i de

eller krænkende adfærd. Gruppebehandlingen ledes af en

temaer, der diskuteres og i de andre deltageres reaktioner og

eller to psykologer, og forløbet strækker sig typisk over 25

kommentarer. I gruppen vil følelsen af isolation også kunne

ugentlige sessioner á to timer.

brydes, og det hemmelighedskræmmeri, der almindeligvis omgærder overgreb, vil kunne ophæves. I gruppen kan den en-

Grupperne sammensættes ud fra deltagernes alder, køn og

kelte deltager opleve at modtage støtte fra jævnaldrende og

funktionsniveau samt ud fra den enkelte deltagers specifikke

øve sig i sociale kompetencer. På den måde kan man bevidst

overgrebsproblematik. Fælles for mange børn og unge, der ud-

træne i at være sammen med andre på en struktureret måde,

viser seksuelt grænseoverskridende adfærd, er lavt selvværd,

der ikke er krænkende eller grænseoverskridende.

mangelfulde sociale kompetencer, ADHD, manglende empati
samt problemer med at forstå motiverne til de seksuelle over-

Temaer for gruppeterapi

greb og de efterfølgende skadevirkninger. Desuden har mange

Gruppeterapien arbejder med forskellige temaer bl.a. identitet

af disse børn og unge ofte et begrænset repertoire af handle-

og livshistorie. Desuden tydeliggøres relationer som familie,

og problemløsningsstrategier, hvorfor der fokuseres på disse

venskab og netværk. Relationernes betydning i forhold til

problemstillinger i gruppebehandlingen.

sociale kompetencer, følelser, selvværd og tillid bearbejdes
også. Endnu et tema er seksuelle krænkelser herunder over-

Gruppebehandlingen tager altid udgangspunkt i barnets eller

grebets betydning for offeret samt oplysning om sund og al-

den unges samlede situation og samspil med omgivelserne;

derssvarende seksualitet. Endelig arbejdes der i gruppeterapi

herunder familie, forældre, venner og skole.

med visioner for fremtiden og med at forebygge gentagelse af
den seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Målsætninger for behandlingen
Behandlingens primære mål er at sikre, at der ikke sker gentagelser af den seksuelt grænseoverskridende eller krænkende adfærd.
Det sker bl.a. ved at lære barnet eller den unge at påtage sig et
personligt ansvar for den krænkende adfærd. Gennem behandlingen opnår deltagerne øget indsigt i egen krænkende adfærd,
og de lærer at forstå baggrunden for den, at bearbejde egne
eventuelle offeroplevelser samt at forebygge risikosituationer.
Behandlingen arbejder også med at finde alternative måder
at løse konflikter og problemer på. Når det lykkes, vil den enkelte deltager opnå bedre forståelse for egne følelsesmæssige
reaktioner, få styrket sin selvopfattelse og selvværd, øget sine
sociale færdigheder og forbedre sin indlevelsesevne samt sin
evne til empati med offeret for krænkelserne.
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Gruppetilbud til børn og unge med
seksuelt bekymrende og krænkede adfærd
og neuropsykiatriske vanskeligheder
Børn og unge med specifikke neuropsykiatriske vanskelig-

Temaer for gruppearbejdet

heder, såsom autismespektrumforstyrrelser og psykisk ud-

Gruppeforløbet fokuserer på en række forskellige temaer:

viklingshæmning, har en øget risiko for at udvikle grænse-

n

overskridende og krænkende seksuel adfærd.

At forstå betydningen og konsekvenserne af overgrebet eller
den seksuelt bekymrende adfærd for både offer og krænker

n

At forstå betydningen af egne specifikke vanskeligheder

I de tilfælde, hvor barnet eller den unge også har særlige

n

At lære seksuelle adfærdsregler

neuropsykiatriske vanskeligheder, tilbyder JanusCentret spe-

n

At lære grænsesætning både når det gælder andres og egne
grænser

cialiserede behandlingstilbud, der er tilrettelagt med hensyntagen til barnets særlige vanskeligheder og funktionsniveau.

n

At lære om aldersforskelle og magtforskelle

Disse gruppetilbud følger de samme målsætninger og arbejder

n

At lære at afkode sociale situationer, herunder signaler og
reaktioner hos andre

med de samme temaer som beskrevet ovenfor, men benytter
redskaber, der fokuserer på at være psykoedukative frem for

n

At lege med andre børn og derigennem tilegne sig regler for
fysiske lege, der ikke er grænseoverskridende

terapeutisk indsigtsgivende.
n

Formål med grupperne

At lære om relationer til kærester, venner, bekendte og
fremmede

Også her er behandlingens primære mål at sikre, at der ikke

n

Seksualundervisning, herunder forskellige måder at lære sin

sker gentagelser af den seksuelt grænseoverskridende eller

seksualitet at kende på, samt at lære hvordan pornografi

krænkende adfærd. Grupperne fokuserer på indlæring af so-

adskiller sig fra virkeligheden

ciale regler særligt i forhold til seksuel adfærd og kærester,
og deltagerne arbejder bl.a. med træning i følelsesaflæsning

Hvordan er et gruppeforløb opbygget?

for på den måde at lære at forstå andres handlinger og reak-

Et typisk gruppeforløb strækker sig over 12 sessioner á to

tioner. Herigennem opnår barnet eller den unge større forstå-

timer. Behandlingsforløbet ledes af en eller to psykologer.

else for betydning og konsekvenser af seksuelle overgreb eller

Indledningsvis afholdes et fælles introduktionsmøde for for-

seksuelt bekymrende adfærd.

ældre, plejeforældre og pædagoger. Forældre, plejeforældre
og pædagoger medinddrages i forløbet. Endelig vil der blive

Gruppearbejdet tager udgangspunkt i både visuelle og kon-

afholdt et afsluttende statusmøde med sagsbehandler, foræl-

krete hjælpemidler bl.a. billeder og fysiske øvelser, hvor

dre eller plejeforældre samt pædagoger.

deltagerne arbejder med de forskellige temaer. Dette arbejde
styrkes gennem deltagelse af forældre, plejeforældre eller
kontaktpædagog, så den indlærte viden vedligeholdes og
trænes i hverdagen.
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Tilbud til forældre
Rådgivningsgruppe for forældre

’Det har været rigtig godt. Jeg fik svar på mange ting og fik

Forskning viser, at det har afgørende betydning for barnets

også luftet angsten for ’gør han det igen?’

behandlingsforløb, at forældre deltager aktivt i barnets be-

Far til 14-årig dreng

handling. Ved at deltage i rådgivningsgruppen signalerer
forældrene til barnet, at de tager medansvar for barnets og

’Det har været lærerigt at deltage og rart at tale med foræl-

familiens trivsel. Derfor tilbyder JanusCentret, at forældre

dre i samme situation’

eller pårørende til et barn eller en ung, der er henvist til

Mor til 13-årig dreng

JanusCentret, kan deltage i centrets rådgivningsgruppe som
en del af et holistisk behandlingstilbud.
Rådgivningsgruppen for forældre mødes i alt 10 gange en
eftermiddag/aften hver anden uge. Her kan forældre møde

„Det er rart at høre, at andre familier har
samme problem. Man er ikke alene.“
Mor til 13-årig dreng

andre forældre i samme situation og opleve, at de ikke står
alene med denne problematik. Gruppen ledes af en psykolog,
der tilbyder viden og redskaber, så det er muligt at komme
videre som familie.
Forældre eller pårørende til et barn med seksuelt grænseoverskridende adfærd er ofte optaget af skyld og skam og går
rundt med mange tanker og spørgsmål, som det kan være
svært at få talt om eller få svar på andre steder. I rådgiv-

Individuelle forældre- og familiesamtaler

ningsgruppen udveksles erfaringer, og der tilbydes rådgivning

JanusCentret tilbyder individuelle samtaler til forældre og

omkring spørgsmål som:

plejeforældre. Mange spørgsmål og tanker melder sig i forbindelse med barnets udrednings- og behandlingsforløb, så

n

Hvorfor har mit barn begået overgreb?

forældre har ofte brug for støttende samtaler. Forældresamta-

n

Hvad kan jeg som forælder gøre for, at det ikke sker igen?

lerne er således med til at støtte forældrene samtidig med, at

n

Hvordan får jeg tillid til mit barn igen?

samarbejdet omkring barnets forløb styrkes.

n

Hvor meget skal jeg kontrollere mit barn?

n

Hvordan håndterer jeg situationen internt i familien og
over for omgivelserne?

Kriseintervention og krisesamtaler til
forældre

n

Hvad vil det betyde for mit barns fremtidige seksualliv?

JanusCentret tilbyder også kriseintervention og –samtaler til

n

Er der risiko for, at mit barn bliver krænker som voksen?

forældre og plejeforældre, der rammes af krise i forbindelse
med barnets overgrebsadfærd. Det gør sig især gældende i

Udtalelser fra forældre i tidligere
rådgivningsforløb

sager om søskendeincest, hvor forældrene står i en loyalitets-

’Det har bare været kanon godt at kunne snakke med

behov for samtaler og rådgivning. Der er også mulighed for

andre og samtidig få nogle redskaber til at komme videre’

deltagelse i krisegruppeforløb, hvor man kan dele tanker og

Far til 12-årig dreng

følelser med andre i samme situation.

konflikt mellem offer og krænker og derfor i særlig grad har
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Mediation og genoprettende møder
I JanusCentret indgår møder mellem offer og krænker som

Hvis offeret og krænkeren skal have et gavnligt og udbytterigt

en del af den holistiske behandlingspraksis.

møde, er det vigtigt, at mødets struktur og indhold planlægges

Det primære fokus ved et terapeutisk styret møde mellem offer

omhyggeligt. Det sker i samarbejde med offerets behandler, der

og krænker er, at offeret kan modtage en undskyldning, få be-

forbereder spørgsmål og eventuelle ønsker for det fremtidige

kræftet og anerkendt at overgrebene fandt sted, og at det ikke

samvær med krænkeren. Offerets spørgsmål gives til krænke-

har ansvaret for disse. Hemmeligheden ophæves, og på sigt kan

rens behandler, hvorefter svar på spørgsmålene forberedes.

tillid mellem de involverede parter genetableres og spændings-

Herefter drøfter og vurderer behandlerne indbyrdes, hvornår

feltet reduceres.

parterne er klar til at mødes.

Sekundært har et sådant møde også stor betydning for den

Mødet mellem offeret og krænkeren afholdes med støtte fra de

krænkende part: Den, der har optrådt grænseoverskridende,

respektive behandlere, og derudover deltager forældre og evt.

tager ansvar for sine handlinger og undskylder og letter der-

søskende. Familiens rolle er at bevidne mødet, det vil sige at

med ofrets lidelser. Krænkeren kan bidrage til en helingsproces

understøtte og hvis muligt bidrage med anerkendende bemærk-

for offer og familie. Deltagelse i mødet kan endvidere øge den

ninger til børnene. Offer og krænker er ofte meget nervøse for,

pågældendes indsigt i skadevirkningerne og være et skridt på

hvordan mødet går, og derfor skal mødets tidsramme, struktur

vejen til reetablering af tillid og relation.

og indhold tilrettelægges meget nøje på forhånd.

I metoden ligger også en særlig anerkendelse af, at både offers og krænkers familier er ramt af de seksuelle krænkelser og
således fokuseres også på sekundære ofre, det vil sige familiemedlemmer og venner til både offer og krænker.
Særligt i sager med søskendeincest repræsenterer metoden et
potentielt forbedrende/genoprettende perspektiv med henblik
på at facilitere en potentiel fremtidig relation mellem offer og
krænker.

Formålet med mediation er:
n

Offeret får en undskyldning og får svar på sine spørgsmål

n

Den, der har begået overgrebet, tager ansvar for sine handlinger og besvarer offerets spørgsmål

n

Den, der har begået overgrebet, giver en så autentisk undskyldning som muligt

n

De skadede og afbrudte relationer forsøges repareret og reetableret

n

At træffe aftaler om hvordan offerets og den krænkende
parts fremtidige kontakt kan etableres
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Rådgivning og supervision
Som led i den holistiske behandlingsindsats er supervision
en væsentlig del af barnets og den unges behandling. Det
kan være både nødvendigt og gavnligt, at de professionelle
tæt på barnet får specialiseret rådgivning og supervision i
forhold til det seksuelle overgreb.
Der kan tilbydes rådgivning og supervision til professionelle
i forbindelse med et barn eller en ung, der er henvist til JanusCentret. Det kan både dreje sig om konkrete sager og om
mere generel rådgivning. Endelig kan supervision gives til en
hel personalegruppe, som akut er berørt af en problematik.
Tilbuddet retter sig til professionelle, dvs. sagsbehandlere,
psykologer, lærerer, PPR, døgninstitutioner, socialpædagoger,
behandlingssteder, familierådgivninger osv.
Supervisionen kan tilrettelægges som individuel supervision eller som gruppesupervision. Gruppesupervision kan ydes ved en
enkelt samlet konsultation over 1-2 gange, og alternativt kan
der ydes et kortere, afgrænset, forudaftalt forløb á 6-10 konsultationer. Endelig er det muligt at deltage i fortløbende supervisionsgrupper på centret over en halvårlig eller helårlig periode.
I det følgende ved særlige supervisionstilbud blive gennemgået.
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Supervisionsgrupper til professionelle
Plejeforældre giver ofte udtryk for et ønske om at kunne forstå

Supervisionsgruppe til socialpædagoger på
døgninstitutioner

deres plejebarns handlinger. De har også brug for at vide, hvor-

Når et anbragt barn begår overgreb på et andet barn på døgnin-

dan de bedst muligt støtter og hjælper barnet for at forebygge

stitutionen eller på opholdsstedet, rejser der sig mange spørgs-

fremtidige overgreb. I den situation kan plejeforældre have nytte

mål. Der kan således være brug for rådgivning og støtte for at

af at dele erfaringer med hinanden og få sparring og rådgivning i

forstå barnets eller den unges handlinger og for at få redskaber

de konkrete situationer.

til at hjælpe dem til at ændre adfærd. Der er ofte behov for

Supervisionsgruppe til plejeforældre

at drøfte hvilken seksualpolitik, der skal gælde på opholdssteI plejefamilier, hvor den unge har begået overgreb mod biolo-

det eller døgninstitutionen, hvilken beredskabsplaner, der skal

gisk barn, andet plejebarn, barnebarn eller andet familiemed-

iværksættes, og ikke mindst hvordan seksuelle overgreb forebyg-

lem, kan situationen være særlig problematisk. I disse situatio-

ges. Spørgsmålet om, hvorvidt børnene kan forblive på samme

ner kan plejefamilier have brug for særlig professionel støtte og

institution, er også et spørgsmål, som ofte er nyttigt at få råd-

her tilbydes enten individuelt krisetilbud eller deltagelse i en

givning om.

supervisionsgruppe.
Se endvidere Tilbud til skoler, dag- og døgninstitutioner på
næste side.

Typiske temaer i supervisionsgrupperne kan være:
n

Overvågning og kontrol

n

At genoprette tilliden til barnet eller den unge

n

Værktøjer til at forebygge fremtidig krænkende
adfærd

n

Følelsesmæssige dilemmaer mellem anbragte børn
og egne børn

n

Problematikker vedrørende risikovurdering og forebyggelse

n

Håndtering af kriser i forbindelse med overgrebet

Supervisionsgruppen for plejeforældre mødes i tre timer
hver 3. uge, og der kan løbende optages medlemmer.
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Tilbud til folkeskoler, specialskoler samt
dag- og døgninstitutioner
JanusCentrets forskning viser, at ca. halvdelen af de børn

erfaringsmæssigt særlige udfordringer:

og unge, der krænker andre seksuelt, har haft en iagttage-

n

Hvem taler med offeret?

lig seksuelt bekymrende adfærd forud for henvisningsårsa-

n

Hvem taler med krænkeren?

gen. Denne adfærd kan have stået på i flere år, og det viser

n

Hvem taler med de andre børn?

sig ofte, at de professionelle omkring barnet har udtrykt

n

Hvem står for kontakt til myndigheder, politi, krænkers og

bekymring, men har fundet det vanskeligt at vide hvordan

offers sagsbehandlere?

og hvornår, de skal reagere på en sådan adfærd.

n

Hvem står for kontakt til andre børns sagsbehandlere?

n

Hvem står for kontakt til forældrene - både offers, krænkers
og øvrige børns?

Samtidig viser forskningen, at en overvejdende del af centrets
klienter har været i psykologisk/psykiatrisk behandling forud

n

Hvem står for kontakt til presse og nyhedsmedier?

for visitation til JanusCentret, uden at man har grebet ind
Udarbejdelse af seksualpolitik

over for den seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Centret bistår med råd og vejledning i forhold til udarbejEndelig ses det, at skolekammerater udgør en fjerdedel af cen-

delse af seksualpolitik, der forebygger seksuelle overgreb

trets ofre, samt at næsten hvert femte overgreb er foregået på

på skoler.

skolen. Børn på døgninstitutioner og opholdssteder udgør en
betragtelig del af centrets ofre, og en stor del af alle overgreb

I forbindelse med udarbejdelsen af en seksualpolitik for

er foregået på selve døgn- eller opholdsstedet.

døgninstitutioner viser erfaringen fra supervisionsgrupper,
at den konkrete udarbejdelse kan rumme udfordringer i

JanusCentrets hovedbudskab er således, at man bør reagere

forhold til bl.a.:

på sin tvivl, og centret tilbyder derfor:

n

Sprogbrug

n

Påklædning

Undervisning og foredrag

n

Hvordan børn er sammen

JanusCentret tilbyder undervisning og foredrag til professio-

n

Hvordan børn og voksne er sammen

nelle vedrørende bl.a. normal og seksuelt bekymrende adfærd.

n

Seksualvejledning til børnene

n

At der sikres løbende diskussion og opfølgning blandt personalet

n

At man undgår personafhængig forvaltning af politikken og

Rådgivning og supervision

reglerne

Rådgivning og supervision til institutioner kan dreje sig om
aktuelle sager, men kan også have almen karakter eller sigte

Kriseintervention

på forebyggelse af seksuelle overgreb på skolen.

JanusCentret tilbyder akut kriseintervention i sager om seksuBeredskabsplanlægning

elle overgreb på skoler, herunder råd og vejledning om hvor-

JanusCentret tilbyder hjælp i forbindelse med seksuelle overgreb

dan situationen bedst håndteres.

på skoler, både når det handler om forebyggelse af overgreb og
Mediation

beredskabsplanlægning i tilfælde af overgreb og krænkelser.

Der tilbydes mediation i sager, hvor både offer og krænker går
Ved udarbejdelsen af beredskabsplan for seksuelle krænkelser

på samme skole. Mediation består grundlæggende af krænkers

blandt børn på institutioner rummer bl.a. følgende spørgsmål

undskyldning til offeret.
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Henvisning til JanusCentret
Henvisning til JanusCentret
Henvisning af børn og unge til JanusCentret finder sted i
samarbejde med de sociale myndigheder. I forbindelse med
udredningen afdækker JanusCentret barnets eller den unges
vanskeligheder og ressourcer i samarbejde med socialforvaltningen, andre relevante professionelle og de primære omsorgspersoner.
Ud fra denne udredning vurderes behovet for hjælp. Hvis barnet eller den unge ikke er egnet til behandling i centret, vil
der i stedet blive rådgivet om andre indsatsmuligheder.

Finansiering
Se centrets hjemmeside eller kontakt centret for oplysning om
priser på centrets tilbud og ydelser.

Baggrund for JanusCentret
JanusCentret blev oprettet som led i regeringens handlingsplan
om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Projektet blev sat
i værk af Socialministeriet d. 1. april 2003. Centret fungerer
nu som selvejende institution. Centret en del af regeringens
samlede strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt
misbrug af børn (Handling bag ord, Regeringen maj 2011).
12

www.januscentret.dk

JanusCentret
JanusCentret har til formål at forebygge seksuelle overgreb mod børn. Det sker ved at gribe ind så tidligt som
muligt over for børn og unge, der har udsat andre børn for
seksuelt grænseoverskridende handlinger eller overgreb.
Tilbuddet er også rettet mod forældre samt professionelle,
der er i kontakt med disse børn i forbindelse med deres
arbejde.
JanusCentret tilbyder:
n

Udredning for at vurdere behovet for indgriben og
behandling

n

Psykologisk behandling, både individuelt og i grupper

n

Forældre- og familiesamtaler

n

Genoprettende møder mellem offer og børn og unge
med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

n

Rådgivning, kurser og uddannelse til professionelle;
sagsbehandlere, lærere, pædagoger og psykologer mv.

n

Rådgivningsgruppe til forældre, hvis barn har begået
seksuelle overgreb

n

Supervision til professionelle; pædagoger, psykologer,
plejeforældre mv.

Henvisning af klienter til JanusCentret foregår i

coma.dk . 8618 3412

samarbejde med de sociale myndigheder.

Læs mere på www.januscentret.dk,
eller ring på tlf.: 3369 0369

Vesterbrogade 35 A, 3. sal
1620 København V
T: 3369 0369
F: 3369 0432
info@januscentret.dk

Centret er
VISO-leverandør

