
Actioncard: Anmeldelser til politiet i forbindelse med vold og trusler på botilbud 

Målgruppe for actioncardet Ledelse og medarbejdere ansat på botilbud efter servicelovens §§ 107, 
108 og 110. 

Actioncardets anvendelsesområde Actioncardet finder anvendelse, når ansatte på botilbud udsættes for 
vold eller trusler, som led i arbejdets udførelse.  

Vold:  
• Angreb mod legemet – det kan f.eks. være knytnæveslag, spark, 

kvælertag, bid og spyt.  

Trusler: 
• Når nogen truer med at foretage en strafbar handling, der er 

egnet til at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, 
helbred eller velfærd – det kan f.eks. være trussel om at slå 
nogen ihjel. 

Actioncardets beskrivelse af anmeldelsesproceduren kan imidlertid også 
anvendes, når der udøves vold eller fremsættes trusler beboerne 
imellem. En sag kan godt politianmeldes, selvom de involverede 
beboere ikke ønsker at medvirke – men sagen skal i disse tilfælde 
kunne understøttes af vidneforklaringer, fotodokumentation, 
lægeerklæringer mv. 

Hvornår skal der ske anmeldelse? Det anbefales, at man som udgangspunkt bør anmelde alle tilfælde af 
vold og trusler på botilbud til politiet 

Hvem kan foretage anmeldelse? Både den person, der er blevet udsat for vold og/eller trusler, et vidne, 
en kollega eller ledelsen på botilbuddet kan foretage anmeldelse til 
politiet. 

Politiet kan i den sammenhæng vejlede om muligheden for, at alene 
navn og arbejdsadresse fremgår af politiets rapportmateriale (dvs. uden 
angivelse af cpr.nr. og privatadresse). 

Hvortil skal anmeldelse ske? Ring 112, hvis der er akut brug for hjælp fra politiet. Hvis situationen 
ændrer sig til at være mindre akut, inden politiet ankommer, kontaktes 
vagtcentralen igen, så de politiansatte, der ankommer, er opdaterede på 
situationen  

Ring 114, hvis du eller andre har været udsat for vold og/eller trusler, 
men ikke har akut brug for politiets hjælp. 

Forholdet kan også anmeldes på en politistation i den politikreds, hvor 
volden eller truslen har fundet sted. Du kan finde adresser og 
åbningstider på www.politi.dk. 

Hvilke oplysninger har politiet brug 
for? 

Ved akutte henvendelser til politiet (telefonopkald) skal politiet i første 
omgang have oplyst: 

http://www.politi.dk


• hvor forholdet, dvs. volden og/eller truslerne, har fundet sted 
(f.eks. botilbuddets adresse), 

• hvornår forholdet er foregået, 
• hvem og hvor mange, der er involveret (fourettede og 

gerningsmand), 
• hvad der er sket, og,  
• om der er nogen personer, der har pådraget sig personskader. 

Hvis der er tale om en akut situation, hvor politiet tilkaldes, kan man 
hjælpe politiet ved at oplyse: 

• hvor man kan træffe de involverede personer og anmelderen,  
• signalement på gerningsmanden (og hvis denne har forladt 

stedet - transportmiddel og hvad der evt. er medbragt f.eks. 
sportstaske eller andre kendetegn), 

• om gerningsmanden skønnes påvirket af
alkohol/medicin/euforiserende stoffer, 

• om gerningsmanden har psykiske vanskeligheder, herunder 
eventuelt en psykiatrisk diagnose,  

• om der findes bevisgenstande (f.eks.køkkenkniv, slagvåben 
mv.). 

Herudover har politiet – i forbindelse med sagens videre behandling – 
brug for følgende: 

• Nærmere oplysninger om anmelder og forurettede: 
personnummer, kontaktoplysninger, ansættelsesforhold (hvilken 
stilling bestrides). 

• Hvis muligt oplysninger om gerningsmanden: personummer og 
kontaktoplysninger. 

• Eventuelle oplysninger om formålet med anmeldelsen, herunder 
om det sker med henblik på strafforfølgelse af gerningsmanden 
og/eller med henblik på registrering, f.eks. som dokumentation i 
forhold til offererstatningsloven (se nedenfor), så sagen kan 
behandles mest hensigtsmæssigt, herunder så eventuelle 
særlige hensyn kan indtænkes i politiets behandling af sagen. 

• Øvrige oplysninger til brug for sagen, herunder f.eks. om der er 
videooptagelser af episoden. 

• En eventuel skadestuerapport (eller lægeerklæring). Hvis man 
har været udsat for vold og har pådraget sig skader, skal man 
tage på skadestuen (eller til lægen) umiddelbart efter at volden 
er begået. På skadestuen bliver man undersøgt af en læge, som 
beskriver skaderne. Det er frivilligt, om man vil deltage i 
undersøgelsen, men den er ofte nødvendig. Lægens beskrivelse 
af skaderne kan nemlig bruges som bevis i en eventuel retssag, 
eller hvis der søges om erstatning.  

Hvad kan du selv gøre? Det er en god idé at notere ned, hvad du har oplevet, lige efter det er 
sket (f.eks. hvad der blev sagt). Disse oplysninger kan politiet bruge i 
forbindelse med en afhøring af dig eller andre – samt eventuelt senere i 
en retssag. 

Du kan også hjælpe politiet ved at indsamle kontaktoplysninger på 
eventuelle vidner (navn, adresse, tlf.nr. og fødselsdato). 



Sagens videre forløb efter 
anmeldelse og afhøring 

Hvis politiet forventer, at du skal vidne i retten, kan du få en 
kontaktperson. Det er også muligt at få en kontaktperson i andre sager, 
hvis det er nødvendigt. Du kan tale med politiet om mulighederne for at 
få en kontaktperson. Kontaktpersonen er enten en politi- 
ansat eller en anklager.  

Kontaktpersonen kan give dig vejledning og information om din 
retsstilling og om sagens gang. Herudover kan kontaktpersonen fortælle 
om mulighederne for at tage særlige hensyn, når du skal vidne i retten.  

Når du har været udsat for vold eller trussel om vold (ifm. udførelse af dit 
offentlige hverv), skal du selv bede politiet om at få en bistandsadvokat, 
hvis du ønsker en. Bistandsadvokaten er en gratis advokat, der kan 
hjælpe dig og varetage dine interesser under hele straffesagen. Politiet 
vil fortælle dig om dine muligheder for at få en bistandsadvokat. 

Eventuelle erstatningskrav Du kan søge erstatning fra dit eget eller arbejdspladsens 
forsikringsselskab (arbejdsskade). 

Hvis du har lidt et tab (f.eks. tabt arbejdsfortjenste, varige mén, ødelagt 
tøj, briller mv.), og dit forsikringsselskab har dækket tabet, skal du ikke 
foretage dig yderligere. Forsikringsselskabet kan under en eventuel 
straffesag anmode om, at den erstatning, som selskabet har udbetalt, 
betales af gerningsmanden, hvis han eller hun bliver dømt. 

Har du ikke forsikring, eller dækker den ikke (hele) dit tab, kan du bede 
politiet om at tage dit erstatningskrav med, hvis sagen kommer for 
retten. Du kan også selv komme til retsmødet og oplyse om dit 
erstatningskrav. Politiet kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om 
erstatning. 

Hvis du har været udsat for personskade f.eks. efter vold, kan du i nogle 
tilfælde få erstatning fra staten, som følge af den forbrydelse, du har 
været udsat for. Du kan normalt kun få erstatning efter 
offererstatningsloven, hvis du har anmeldt forbrydelsen til politiet inden 
for 72 timer efter, at forbrydelsen er begået. 

Du kan læse mere om betingelserne for at få erstatning efter 
offererstatningsloven på Erstatningsnævnets hjemmeside, hvor du også 
kan finde det skema, som du skal bruge, når du søger om erstatning. 
Politiet kan også udlevere ansøgningsskemaet til Erstatningsnævnet. 

Læs mere i Justitsministeriets vejledning om offererstatning i sager om 
forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere 
og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner 
mv.: http://www.justitsministeriet.dk/sites/default 
/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2016/Vejledning%20om%20offererst
atning.pdf

Mulighed for at klage Du har mulighed for at klage over politiets behandling af din sag. Hvem 
du skal kontakte afhænger af, hvad du vil klage over. Læs nærmere på 
Justitsministeriets hjemmeside: 
http://justitsministeriet.dk/arbejdsomraader/politi-og-straf/klager-over-
politiet

http://www.justitsministeriet.dk/sites/default /files/media/Pressemeddelelser/pdf/2016/Vejledning%20om%20offererstatning.pdf
http://justitsministeriet.dk/arbejdsomraader/politi-og-straf/klager-over-politiet
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