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Om at hjælp - både hinanden og  os i politiet 

 

1. Gå kun i de områder, som politiet har udpeget  

Hvis politiets hunde skal have mulighed for at snuse sig frem til en 

savnet, skal der være et friskt og rent spor at følge. Jo flere, der har 

gået i området, jo sværere bliver det for hundene at spore den sav-

nede. Gå derfor kun i områder, hvor politiet har givet lov. 

 

2. Overvej, om dine børn skal med  

Ikke alle eftersøgninger ender lykkeligt. Det kan være en voldsom 

oplevelse for et barn at se en person, som af forskellige årsager er 

omkommet eller ilde tilredt. Overvej derfor, om dine børn skal delta-

ge i eftersøgningen.til yderligere tiltag i stedet for selv at sætte no-

get i værk. Opsøg politiet på stedet eller ring 1-1-4.  

 

3. Overlad kommunikationen til politiet  

I eftersøgninger, hvor offentligheden deltager, er behovet for infor-

mation stort. Af hensyn til både eftersøgningen, en eventuel efter-

forskning og de pårørende er det vigtigt, at alle offentlige informatio-

ner er korrekte og bliver udsendt på det rigtige tidspunkt. Overlad 

derfor al kommunikation om eftersøgningen til politiet, og læg ikke 

selv indhold på sociale medier. Ingen skal læse om et nært familie-

medlems død eller tilskadekomst på Facebook. 

 

4. Tip politiet, hvis du har oplysninger 

Politiet har brug for så mange oplysninger som muligt, når en efter-

søgningsaktion skal koordineres. Kontakt derfor politiet, hvis du har 

oplysninger, og overlad det til politiet at vurdere, om oplysningerne 

giver anledning til yderligere tiltag i stedet for selv at sætte noget i 

værk. Opsøg politiet på stedet eller ring 1-1-4.  

Husk også, at du kan følge politiet på twitter, hvor vi løbende giver 

informationer i forbindelse med eftersøgninger mm. 

 

Politihundene arbejder bedst med rene og friske spor, og TV MIDT-

VEST tog en tur med hundepatruljen på træning i Klosterheden. Det 

korte indslag kan ses ved at klikke her: tvmidtvest.dk 

Sådan hjælper du politiet i en efterforskning 
 

Mediernes og befolkningens interesse for at deltage i eftersøgninger af savnede personer er stor. Heldigvis, for med offentlighedens hjælp 

kan politiet hurtigere finde frem til den person, der er blevet væk. For at sikre det bedst mulige udfald for alle er der nogle hensyn at tage til 

både eftersøgningen, de pårørende og borgerne – ikke mindst i de tilfælde, hvor en eftersøgning har en ulykkelig udgang. 

 

Fortsæt det gode arbejde med at passe på hinanden i lokalområdet 

En bekymret borger henvendte sig i forrige uge til politiet for at gøre opmærksom på, at man havde observeret en gruppe på 4 udenlandsk-

udseende personer, som bevægede sig rundt i et villakvarter og tog billeder af indkørsler mv. Borgerne fandt denne adfærd højest mistænk-

som og spurgte politiet til råds. Lokalpolitiet gav følgende svar: 

  

 Politiet er meget glade for alle henvendelser fra borgere omkring mistænkelige personer. Netop disse oplysninger giver anledning til at vi 

fanger tyvene på fersk gerning eller i flere tilfælde også får fat i den eller dem, der planlægger at lave tyverier og indbrud. 

 Hvis vi får oplysningerne så hurtigt som muligt via telefon 114, og gerne medens det foregår, har vi chancen for at sende en patruljebil. 

Hvis oplysningen kommer senere er dette ofte forpasset, men så noterer vi selvfølgelig oplysningen til deling for os internt, til opmærksom-

hed for vores patruljer, der bruger dem til at planlægge, hvortil de lægger trykket på deres patruljering. Samt selvfølgelig til brug for efter-

forskningen i tyveri og indbrudssager. 

 Det er vigtigt at man noterer sig så mange oplysninger som muligt. Gerne registreringsnummer, farve og mærke på biler (brug evt. mobilen 

til at tage foto/skrive note). Beskrivelsen af personer, alder, højde og påklædning. Helt fint, hvis det er muligt at optage fotos, som dog KUN 

må sendes til politiet og ikke deles privat,  f.eks på Facebook og Twitter. 
      

Rigtig god sommer og fortsæt det gode arbejde med at passe på hinanden i lokalområdet. 

https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/28-06-2017/1930/politiet-taenk-jer-om-nar-i-vil-hjaelpe-ved-eftersogninger?autoplay=1#player


 

 

Utryghed på skolevejen? Send os en mail! 

 

Nyt fra færdselsafdelingen 
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Allerede nu er færdselsafdelingen i fuld gang med at planlægge den traditionelle 

kontrol ved opstart ved skoler og uddannelsesinstitutioner efter sommerferien. 

Færdselsafdelingen vil gerne have tilbagemeldinger fra tryghedsambassadører 

eller andre borgere, som oplever særlige udfordringer med hastighed, cyklende 

børn på kørerbanen, knallertkørsel eller andet utryghedsskabende i trafikken om-

kring skoler og uddannelsesinstitutioner i kredsen. Send en mail til mvjyl-

faerdsel@politi.dk og angiv ”skolestart” i emnefeltet, hvori du anfører; a) hvor pro-

blemet er, b) hvad problemet er samt gerne c) kontaktoplysninger, hvis vi har brug 

for yderligere information.  

 

Færdselspolitiet vil gerne opfordre trafikanterne til at  respekterer skolens trafikpolitik /de retningslinjer, der er gældende på og ved skoler-

ne. Alt for ofte ses en uhensigtsmæssig trafikal adfærd, fordi man lige skal sætte sine børn hurtigt af, men det er uhensigtsmæssigt i for-

hold til flowet i trafikafviklingen og kan skabe nogle farlige situationer.     

 

 
 

 

Hun ankommer kl. 19.15 og går hjem kl. 03.00. Katrine drikker: 

 Velkomstdrink: 1 genstand  

 Forret: 2 genstande 

 Hovedret: 2 genstande 

 Dessert: 1/2 genstand  

 Kaffe: 1/2 genstand  

 Efter middagen og frem til natmad: 3 genstande  

 I alt: 9 genstande  

Katrine vejer 65 kg. og forbrænder derfor ca. 1 genstand på 1 time og 45 minutter. Det betyder, at Katrines promille først vil ramme 0 
kl. 11:45 næste dag.  

Katrine skal køre sin søn til fodboldkamp næste morgen og føler sig egentlig også frisk nok til at køre. Men da Katrine i god tro kører 
næste morgen, er hun faktisk spritbilist!  

Sommer = højsæson for spirituskørsel 

Når julesneen daler, og den ene julefrokost overtager den anden, så er danskerne blevet rigtig gode til at planlægge, hvordan festlighe-

derne nydes uden risiko for efterfølgende spirituskørsel. Anderledes forholder det sig desværre med sommerperiodens mange festlige 

lejligheder. En grillaften som udvikler sig, en enkelt på terrassen, som bliver til flere, hygge og lange sommeraftner. Anledningerne i løbet 

af sommeren er mange – og det er så vigtigt, at også disse planlægges, så man kan lade bilen stå. Det er alt for kompliceret at regne 

promillen ud efter en våd aften. Hold dig derfor til maks 1 genstand, hvis du skal køre. Sådan lyder rådet fra Sikker Trafik, som med ek-

semplet herunder viser, hvor lang tid det tager, før det igen er helt sikkert at køre bil efter indtagelse af alkohol.  

Katrine skal til firmafest...  

Fote: Rådet for Sikker Trafik 



 

Nyt fra Efterretning og analyse 
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Lad aben hænge 

Der har i en periode været flere indbrud i privatbeboelse, hvor der er stjålet Kay Bojesen figurer. Også kongeligt porcelæn er populært 

blandt indbrudstyve. Vær derfor ekstra opmærksom, hvis du køber sådanne figurer eller den slags porcelæn på Den Blå Avis, på Face-

book, Gul&Gratis eller lignende.  Husk: Tyven vil gerne sælge sine stjålne varer så hurtigt som muligt, og han vil helst handle med kontan-

ter, som ikke kan spores af politiet. Det kan et CPR-nummer til gengæld, og derfor har tyve 

sjældent lyst til at handle via MobilePay, som er bundet op på ens CPR-nr. Du kan også kigge 

efter NemId, når du handler brugte varer på nettet, så er du sikker på, hvem sælgeren er. Og 

hvad vigtigere er, så har salgsplatformen også sikkerhed for, hvem sælgeren er. Det giver 

dem bl.a. en mulighed for at hjælpe politiet med at finde frem til dem, der sælger tyvekoster. 
 

 

Husk - det er ulovligt at udskænke til mindreårige 

Det er blevet tid for årets byfester, som løber af staben over de næste måneder. Byfesterne fremgår også på politiets døgnrapporter, hvor 

der er flere sager med slagsmål, vold mm. i forbindelse med disse fester. Der er flere ting, som man med fordel kan være opmærksom på 

i den sammenhæng: 

 De unge er ikke under skolernes opsyn pga. ferie og har samtidig god tid til at samles, hygge sig og feste. Kommunernes SSP perso-

nale har fokus på udendørs fester mv. i løbet af sommeren, men det er vigtigt, at også forældre tager ansvar for, at sommerens festlig-

heder forløber i god ro og orden.  

 Husk at der ikke må udskænkes alkohol til børn og unge under 18 år. Det gælder også de mange byfester. Udskænkning kan medfø-

re bøde til både den mindreårige, som køber alkohol, men også til de - der udskænker øl til en mindreårig.   

 

Hvis du viser - så viser jeg også! 
 

 

Trusler og digitale sexkrænkelser er et stort og stadigt stigende problem, som har store konsekvenser for de personer, der bliver udsat for 

det. I en video fra Europol vises to autentiske eksempler på, hvordan en ung mand og en pige udsættes for digitale forbrydelser. Der frem-

går også flere gode råd. Det er vigtigt, at man bevarer kontrollen online og ikke indgår i kontakt med personer, man ikke har et forudgående 

kendskab til. Hvis man pludselig står i noget, man ikke kan kontrollere, så er det vigtigt, at man stopper al kommunikationen; at man ikke 

deler mere og ikke betaler noget, selvom man bliver afpresset. Dernæst: 

 

      ”Find hjælp. Du er ikke alene! Dette er online seksuel afpresning og tvang” 

 
Videoen kan ses ved at klikke på billederne herunder eller via www.europol.europa.eu.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=nMv5oHUD_3A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nMv5oHUD_3A&feature=youtu.be


 

Nyt fra Anklagemyndigheden                   

 

Drab, bortførsler, digitale sexkrænkelser - en hverdag fyldt af komplicerede sager  

Anklagemyndigheden i Midt og Vestjyllands Politi består af tre advokaturer - Advokaturen for almene sager; Advokaturen for kvalitet og 

udvikling; Advokaturen for specielle sager samt et juridisk sekretariat. I dette indlæg vil vi se nærmere på, hvilke typer sager, der behand-

les i advokaturen for specielle sager, og hvilke krav det sætter til juristerne.  

  

I advokaturen for specielle sager håndteres ind i mellem meget komplekse sager, der kan tage år at løse, og som kræver specialviden hos 

juristerne. Afdelingen består af i alt 9 jurister, hvoraf de 4 er fagansvarlige specialanklagere. Da sagerne ofte har stor kompleksitet, så har 

juristerne været ansat i politiet i mindst 3-4 år, før de bliver en del af denne afdeling. Juristerne behandler blandt andet sager indenfor: 

 Drab og meget grove voldssager 

 Sædelighedssager (voldtægt, børneporno, incest mm.) 

 Racediskrimination 

 Sager forbundet med terror 

 Brandsager 

 Store organiserede sager (fx narkosager) 

 Store økonomiske sager (skattesager, momssager, bedrageri, underslæb) 

 Særlov (dyreværnssager, miljølovgivning) 

 

Du skal kunne rumme det 

Mette Møller, som er leder for advokaturen for specielle sager fortæller, at det kræver noget særligt, når man som jurist skal møde i retten 

i fx sager om sædelighed mod børn. ”Som person skal du kunne rumme det. Du skal kunne signalere i retten, at du kan bære sådan en 

sag, og du skal kunne rumme at se billeder og videomateriale uden at lade din præstation påvirke af det. Samtidig med er det ofte meget 

svære sager at afhøre i, fordi det er så følsomt, det kræver igen noget særligt af juristen. Både i forhold til at skabe en form for relation til 

de, der skal udtale sig, men også i forhold til at kunne bruge de ord og begreber, som er naturlige at bruge for de involverede i sagerne. 

Jeg tror, det er meget personafhængigt, om man er god til at håndtere disse typer af sager. ” 

 

Digitale medier skaber stigning i sager 

Kriminalitet forbundet med digitale medier er et af de områder, som har været i stor vækst i en årrække. I anklagemyndigheden har man 

oplevelsen af, at de digitale medier giver muligheder for at ytre sig - nogen gange måske uden videre omtanke - hvilket kan skabe straffe-

lovsovertrædelser. Det kan eksempelvis være sager, hvor man udtrykker sig racistisk på sociale medier og bliver anklaget for det efterføl-

gende. Også sager med digitale sexkrænkelser har været stigende. Man oplever en del unge mennesker, som måske deler et nøgenbille-

de af en kæreste og faktisk ikke er klar over, at det er en overtrædelse af straffeloven. Her har politiet en vigtig forebyggelsesopgave i for-

hold til at fortælle forældre og de unge mennesker, hvordan man skal gebærde sig på de sociale medier, så man undgår at overtræde 

straffeloven 

 

Vi er ikke på hold med nogen 

”Vi arbejder med stor grad af professionalisme, også i forhold til de betjente, som i det daglige er vores kolleger. Når vi står i retten, så 

lægger vi alle en distance til netop det kollegiale og har fuld fokus på sagen. Det er vores fornemste opgave at få sandheden frem. Nogen 

gange kan det være svært at forstå, at vi ikke er de forurettedes advokater. Derfor har de forurettede også bistandsadvokater, som alene 

varetager deres interesse, mens vores interesse alene er at finde sandheden i forhold til sagerne. Vi er ikke på hold med nogen”, siger 

Mette Møller. 
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