
Klinik Killiliisa
BEHANDLINGSCENTER

Til fagpersoner

Voksne over 18 år.

Voksne som har begået seksuelle overgreb imod et barn eller en ung.

Voksne som ser børneporno.

Voksne der har seksuelle tanker om børn og unge, uden at have begået overgreb.

Voksne, med ovenstående problemstillinger som kan være dømte, tidligere dømte
eller ikke er dømt for overgreb.

Udfylde kontaktformularen på vores hjemmeside.

Sende en e-mail.

Kontakte os telefonisk. 

Hvad er Klinik Killiliisa?

Klinik Killiliisa er et behandlingstilbud til voksne med seksuelt grænseoverskridende
adfærd overfor børn og unge, eller tanker herom.

Hvem?

Hvordan?

Du kan opfordre personen til at henvende sig til os selv, samt vejlede personen i
hvordan. 

Du kan også hjælpe en person med at henvende sig, hvis personen ønsker hjælp til det.

Henvendelse kan ske ved at:



Klinik Killiliisa
BEHANDLINGSCENTER

 www.socialstyrelsen.gl
 klinikkilliliisa@nanoq.gl
+299 80 11 65 (torsdag kl. 12-14)

1.

2.

4.
 

3.

Online kontaktformular

Gå ind på
socialstyrelsen.gl

Find Klinik Killiliisa
under tilbud til

borgerne

Vi ringer dig op
når vi har modtaget

din henvendelse. 

Tilbud til fagpersoner

Hvis du er i tvivl og har brug for
rådgivning, er du velkommen til at
sende os en e-mail.

Pligt til at sende en underretning
til kommunen, og pligt til at
anmelde til politiet.

Som kommunalt ansat, har du stadig dine
forpligtelser.

Er du bekymret for et barn, har du pligt til
at lave en underretning til kommunen.

Handler underretningen om vold,
seksuelle overgreb eller vanrøgt, har du
også pligt til at anmelde det til politiet. 

Hvis en borger derimod henvender sig og
søger hjælp, uden at fortælle om mere
konkrete forhold, så behøver du ikke
spørge mere ind.

Du kan bruge dit kendskab til Klinik
Killiliisa, og derudfra vejlede borgeren i
hvordan man kan henvende sig.

I Klinik Killiliisa har vi også pligt til at lave en
underretning til kommunen, hvis vi bliver
bekymret for et barn.

Udfyld dine
informationer ved at

trykke for
"Kontakformular" 




