
Vejledning
til personaleledere på institutioner, bosteder og 
psykiatriske hospitalsafdelinger om anmeldel-
se til politiet af strafbare handlinger vedrørende 
vold og trusler mod ansatte og mellem beboere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS



Som udgangspunkt skal strafbare handlinger snarest anmeldes til politiet, som herefter iværk-
sætter efterforskning med henblik på at få sagen belyst og gerningsmanden straffet.  

Målgruppen for denne vejledning er personaleledere ansat i institutioner, bosteder og psykiatriske 
hospitalsafdelinger mv., og vejledningen beskriver, hvornår der skal ske anmeldelse til politiet, 
hvad anmeldelsen skal indeholde, sagens procedure og information om mulighed for erstatning. 

Ofre for forbrydelser kan få erstatning efter lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser 
(offererstatningsloven), når sagen drejer sig om overtrædelse af straffeloven eller tilholdsloven. I 
loven er anført et anmeldelseskrav, som der dog kan dispenseres fra i visse situationer. Dispen-
sationsmuligheden er nærmere beskrevet i afsnittet om vejledning om offererstatning. 

For at politiet optager en anmeldelse, skal handlingen være strafbar – altså en overtrædelse af 
gældende lovgivning. Det kan i nogle tilfælde være svært at vurdere, om handlingen er strafbar, 
men under alle omstændigheder skal  gerningsmanden have forsæt til at øve vold imod – eller 
true andre. En udadreagerende og voldsom adfærd er ikke nødvendigvis strafbar i sig selv. 

Hvis det allerede på anmeldelsestidspunktet er klart, at der ikke er foretaget en strafbar handling, 
kan politiet afvise anmeldelsen jf. retsplejelovens § 749, stk. 1. 

Anmeldelse til politi skal ske snarest muligt; enten telefonisk på 114, personligt på Politigården i 
Roskilde, Ringsted, Holbæk, Nykøbing Sj., Køge og Kalundborg inden for de normale åbningstider 
eller i akutte, hastende tilfælde på 112, hvis der er behov for, at der kommer politipersonale til 
stedet. 

Ved alle anmeldelser er det vigtigt, at  

•  kontaktoplysninger (navn, CPR-nummer, telefonnummer og mailadresse) fremgår for alle  
 parter i sagen 
•  sikre overvågning eller evt. andre spor/beviser til sagen
•  optage og sikre billeder af forurettedes eventuelle skader. 

Indledning

Anmeldelse til politiet – vold og/eller trusler – strafbar handling



I forbindelse med anmeldelser til politiet er det særdeles relevant at være opmærksom på:

Anmeldelser om vold mod ansatte
•  Er anmelderen/forurettede villig til (og i stand til) at afgive forklaring til politiet og dermed  
 også i  retten efterfølgende? 
•  Forurettedes ansættelsesforhold er vigtigt i forhold til at vurdere sagen.
•  Forurettede skal tilses af læge eller have været på skadestue, og lægeerklæring eller ska- 
 desseddel medbringes ved anmeldelsen – meget vigtigt i alle sager.
•  Forurettede skal afhøres personligt af politiet – og der laves eventuelt en legemsbesigti-  
 gelse, hvor eventuelle skader dokumenteres – den skriftlige anmeldelse er ikke nok.
•  Øvrige vidner – vil/kan de medvirke? Der sikres navn, adresse og fødedato samt kontakt- 
 oplysninger på vidnet/vidner. 

Anmeldelser om trusler mod ansatte
•  Er anmelderen/forurettede villig til (og i stand til) at afgive forklaring til politiet og dermed  
 også i retten efterfølgende?
•  Forurettedes ansættelsesforhold er vigtigt i forhold til at vurdere sagen, eksempelvis  
 er straffen for trusler mod offentligt ansatte og tjenestemænd højere end trusler mod al-  
 mindelige borgere. 
•  Var truslen rettet mod den ansatte i anledning af dennes hverv, under udførelse af hvervet  
 eller i anledning af samme og/eller var den egnet til at fremkalde alvorlig frygt for eget  
 eller andres liv, helbred eller velfærd? Var truslen fremsat med våben i hånd, f.eks. kniv?  
 Trusler om almindelig vold vil ikke altid være strafbart. Beskrivelse af hvad der er sket og/ 
 eller gjort i forbindelse med episoden. Sikring af eventuelle våben som bevis. 
•  Er der øvrige vidner, der har overhørt truslerne? Der sikres navn, adresse og fødedato   
 samt kontaktoplysninger på vidnet/vidner.

Anmeldelser om vold mellem beboere 
•  Vil den forurettede medvirke, og kan forurettede og den mulige gerningsmand forklare   
 handlingsforløbet først til politiet og senere i retten?
•  Har forurettede været på skadestue eller ved egen læge og foreligger der en skades- 
 seddel eller andet dokumentation fra undersøgelsen?
•  Er der øvrige vidner – og vil/kan de medvirke og forklare sig over for politiet og senere  
 i retten? Der sikres navn, adresse og fødedato samt kontaktoplysninger på vidnet/vidner. 
•  En sag kan godt anmeldes af personale, selv om de involverede parter ikke ønsker  
 at medvirke. Det er vigtigt, at sagen i disse tilfælde underbygges af vidneforklaringer,  
 videoovervågning, fotodokumentation eller andet, således at sagen er tilstrækkeligt belyst,  
 og anklagemyndigheden har mulighed for at rejse tiltale og føre sagen i retten, selv om   
 forurettede og den formodede gerningsmand ikke ønsker at udtale sig. 

Procedure ved anmeldelse til politiet af en strafbar handling



Sagens forløb efter politianmeldelsen 

Når sagen er anmeldt, vil forurettede og vidner blive afhørt personligt og separat.  Gerningsman-
den skal herefter som udgangspunkt afhøres og sigtes for overtrædelsen. 

Når sagen er ordentligt belyst, vil anklagemyndigheden vurdere skyldsspørgsmålet, og hvis der 
ikke er tvivl om forsæt og handlingsforløbet, rejser anklagemyndigheden tiltale mod gerningsman-
den, og sagen berammes til behandling i retten.  

Hvis sigtelsen i løbet af efterforskningen har vist sig grundløs, eller den videre forfølgning i øvrigt 
ikke kan ventes at føre til, at sigtede findes skyldig, slutter anklagemyndigheden sagen uden at 
rejse tiltale. Hvis sagen sluttes, vil forurettede og gerningsmand få skriftlig underretning om dette. 
Afgørelsen kan påklages til Statsadvokaten i København. 

I tilfælde hvor gerningsmanden er psykisk syg og allerede er undergivet en foranstaltning, f.eks. 
en behandlingsdom, vil resultatet ofte være, at den pågældende meddeles et tiltalefrafald. Det 
vil sige, at der ikke kommer til at køre en sag i retten. Ved mere alvorlige lovovertrædelser kan 
sagen dog også medføre, at foranstaltningen over for den pågældende skærpes. 

Hvis sagen kommer for retten, er der mulighed for, at den forurettede kan få beskikket en bi-
standsadvokat for sig til at bistå med opgørelse af et eventuelt erstatningskrav.  

Vejledning om offererstatning 

Justitsministeriet udsendte den 27. april 2016 en vejledning om offererstatning i sager om for-
brydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper 
med særlige støtte- og omsorgsfunktioner mv., og i vejledningen er nærmere beskrevet, hvordan 
denne personalegruppe er sikret erstatning og godtgørelse for personskade i forbindelse med 
overtrædelse af straffeloven (eksempelvis vold og trusler) samt tilholdsloven. 

Vejledningen handler kun om erstatning efter lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. 

For at kunne opnå erstatning, er det i loven anført, at forbrydelsen som udgangspunkt skal an-
meldes til politiet inden 72 timer. 

Dog kan der dispenseres for dette anmeldelseskrav, hvis der er konkrete, individuelle, pædagogi-
ske og/eller behandlingsmæssige hensyn til eleven, patienten eller borgeren. Det er således ikke 
et krav, at handlingen politianmeldes for at få erstatning, hvis en leder vurderer, at der findes kon-
krete, individuelle, pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn til eleven, patienten eller 
borgeren, der taler imod en politianmeldelse.

Du kan læse mere i Justitsministeriets vejledning nr. 9376 af 27. april 2016 om offererstatning i 
sager om forbrydelser mod plejepersonale mv.

Bemærk, at en arbejdsskade kan være dækket af reglerne i arbejdsskadesikringsloven – uanset 
om skaden er omfattet af offererstatningsloven eller ej. 

Udarbejdet af: Midt- og Vestsjællands Politi, Ledelsesstøtteenheden, Skovbogade 3, 4000 Roskilde, 
Tlf. 46 35 14 48, mail: mvsj@politi.dk. November 2017.      


