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Myndighedernes inddragelse 

Mistanke om seksuelle overgreb, vold eller 

mishandling mod et barn eller en ung kan 

anmeldes direkte til politiet. 

De implicerede parter skal ikke underrettes. 

Politiet indleder en efterforskning, underret-

ter parterne og Center for Børn og Familie. 

 

Underretningen gives til Center for Børn og 

Familie, som er ansvarlig for sagens videre 

forløb og eventuel anmeldelse til politiet. 

 

Underretningen kan gives mundtlig eller 

skriftlig og kan være anonym. 

 

Mistanke mod en ansat 

Lederen skal inddrages ved mistanke eller 

kendskab til, at en ansat har foretaget over-

greb mod et barn eller en ung. 

Hvis lederen er mistænkt rettes henvendel-

sen til dennes overordnede. 

Rådgivningsgruppen  
for  børn udsat  for overgreb,   
vold  og seksuel le  
krænkelser .  
 
En rådgivende fo lder  
t i l  ansat te  i  dag–  og  
døgninst i tut ioner ,  
skoler  samt sundhedsple jer -
sker ,  læger  og personer  der  
arbe jder  med børn  

Rådgivningsgruppen yder råd og vejledning forud 

for en underretning eller under et  

sagsforløb. 

Følgende personer fra rådgivningsgruppen 

BUSK kan kontaktes: 

Centerchef: Ann Rubæk-Nielsen 

56 92 44 62, mobil 30 18 17 81 

Leder af Dagtilbud: Henrik Dich 

56 92 43 25, mobil 30 18 23 20 

Socialrådgiver: Betina Falck 

56 92 41 73, mobil: 30 18 05 46 

Digital dannelseskonsulent: Dennis Lindholm Nielsen 

Rådgivning og tidlig indsats 

56 92 41 05, mobil: 30 18 05 39 

Psykolog: Marianne Jensen 

56 92 41 34, mobil: 30 18 05 55 

Afdelingssygeplejerske Akutmodtagelsen: Bente Houtved Ras-

mussen 

Region Hovedstaden 

38 67 14 24 

Kriminalassistent: Karin Nielsen 

Politiet 

56 90 14 48 

Politikomminær,: Karin Storm 

Politiet 

56 90 14 48 

Leder af Efterforskningsafdeling & Stab: Henrik Schou 

Politiet 

56 90 14 48 

Specialkonsulent: Karina Larsen Pihl 

Center for Skole 

56 92 12 73. mobil 20 11 78 37 

Leder af Pladsanvisningen og koordinering:  

Kristian Johannesen 

56 92 41 03, mobil 30 18 19 07 
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Hvad er BUSK 

 
BUSK er en rådgivningsgruppe,  
bestående af personer ansat i Center for 
Børn og Familie (Centerchef, leder af  
Myndighed og tilsyn, leder af Pladsanvis-
ningen og koordinering, psykologer,  
skoledagtilbudskonsulent, sagsbehandler), 
politiet samt konsulent fra Center for Skole. 
 
Formålet med BUSK er at opsamle viden 
og koordinere indsatsen i forskellige  
instanser samt at rådgive og vejlede  
institutioner, skoler, ansatte i kommunen 
samt borgere/forældre ved mistanke om 
vold og overgreb.  
 
Du kan vælge at få anonym rådgivning. 
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Hvad skal man gøre, hvis man er be-
kymret for, at der er sket overgreb, 
vold eller seksuelt misbrug overfor 
et barn eller en ung? 
 
Man skal beskrive sine konkrete iagttagel-
ser. 
 
Hvis et barn eller en ung bliver udsat for 
omsorgssvigt, mishandling eller andre  
former for overgreb, er det vigtigt, at du 
underbygger mistanken og beskriver dine 
observationer. 
 
Observationerne skal være konkrete og 
uden din egen fortolkning.  
 
Den konkrete situation beskrives, hvad der 
er sket, hvor og hvornår. 

Underretning 
 
Ved begrundet mistanke eller kendskab til 
omsorgssvigt, mishandling eller overgreb 
mod et barn eller ung skal du underrette 
Center for Born og Familie. Din underret-
ning kan være skriftlig eller du kan ringe. 
 
Alle borgere har underretningspligt til  
Center for Børn og Familie 
(Lov om Social Service § 154). 
 
Offentlige ansatte har skærpet  
underretningspligt 
(Lov om Social Service § 153). 


