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Besvarelse af spørgsmål nr. 10 fra Folketingets Retsudvalg vedrø-
rende forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og 
lov om pas til danske statsborgere m.v. (Styrket indsats mod seksu-
elle overgreb mod børn og styrket rådgivning til ofre for seksuelle 
overgreb) (L 78) 

 
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 10 vedrørende forslag til lov om 
ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om pas til danske statsborgere 
m.v. (Styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn og styrket rådgiv-
ning til ofre for seksuelle overgreb) (L 78), som Folketingets Retsudvalg har 
stillet til justitsministeren den 28. januar 2022.   
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Spørgsmål nr. 10 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 
om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om pas til danske 
statsborgere m.v. (Styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn og 
styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb) (L 78): 
 

Vil ministeren kommentere præsentation fra Sexologisk Klinik, 
Psykiatrisk Center København, Københavns Universitetshospi-
tals foretræde for udvalget den 27/1-22, jf. L 78 - bilag 6? 

 
Svar: 
 
Der er efter regeringens vurdering behov for at sende et klart signal om, at 
seksuelle overgreb mod børn på ingen måde kan accepteres, og at børn der-
for heller ikke skal seksualiseres i en grad, at de gøres til genstand for vir-
kelighedstro dukker, der er skabt med et seksuelt formål for øje. Derfor fo-
reslår vi med lovforslaget, at der indføres et forbud mod sexdukker, der 
fremstår som børn, selvom forskningen på området er sparsom og ikke en-
tydig.  
 
Samtidig er det vigtigt at anerkende, at personer med seksuelle tanker om 
børn kan være forpinte og have et ønske om hjælp. Der findes i dag forskel-
lige tilbud til målgruppen, herunder behandlingstilbud og et anonymt råd-
givningstilbud, men det skal sikres, at der er kendskab til og mulighed for 
relevant rådgivnings- og behandlingstilbud, så personer med seksuelle tan-
ker om børn kan få hjælp.   
 
Som led i udmøntning af Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på 
sundhedsområdet, jf. aftale om finansloven for 2018 indgået mellem den 
daværende regering og Dansk Folkeparti, blev der i 2018 afsat midler til at 
foretage en afdækning af behandlingstilbud til personer med seksuelle tan-
ker om børn med henblik på at styrke indsatsen på området. 
 
Med finansloven for 2018 er der således afsat en sundhedspulje til højt pri-
oriterede indsatser på sundhedsområdet, hvoraf der blev afsat 5,0 mio. kr. i 
perioden 2018-2021 til afdækning af indsatsen for personer med pædofile 
tanker med henblik på at styrke indsatsen på området. Heraf blev der i 2018 
afsat 0,7 mio. kr. til, at COWI på vegne af Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 
rapporten ”Undersøgelse af muligheder for at styrke indsatsen til menne-
sker med pædofile tanker”.  
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Sundhedsministeriet har til brug for besvarelsen oplyst, at processen med 
udmøntning af midlerne har været forsinket på grund af COVID-19. Endvi-
dere har det vist sig, at de midler, Sundhedsministeriet ikke har nået at ud-
mønte i 2018-2020, ikke vil kunne bringes i spil til finansiering af initiativet. 
De afsatte midler for 2021 (1,0 mio. kr.) er udmøntet til Sundhedsstyrelsen 
til at igangsætte en oplysningskampagne, som skal udbrede information om 
rådgivnings- og behandlingstilbud på området. Herudover vil Sundhedsmi-
nisteriet forventeligt arbejde videre med at skabe lovhjemmel til at etablere 
anonym adgang til behandling til personer med pædofile tanker (ændret hen-
visningspraksis). Desuden vil regionerne forventeligt blive opfordret til at 
skærme journaloplysninger, hvor det er muligt.  
 
Justitsministeriet bemærker afslutningsvist, at ministeriet fremadrettet vil 
følge forskningen på området, men ikke har overvejelser om at iværksætte 
konkrete initiativer, der skal sikre, at der kommer mere forskning på områ-
det. 
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