Efter din anmeldelse
Her kan du læse mere om, hvad der sker, efter politiet
har modtaget din anmeldelse.

Du får en kvittering
for anmeldelsen

Vi efterforsker
og vurderer sagen

Retten behandler
og afgør sagen

Du modtager en kvittering for
anmeldelsen i din e-Boks og på
borger.dk. Hvis du er fritaget for
digital post, får du kvitteringen med
almindeligt brev.

Under efterforskningen indsamler
politiet beviser og afhører de
personer, der er relevante for sagen.

Hvis sagen skal i retten, er det
domstolene, der afgør, om den
tiltalte er skyldig eller ej, og hvilken
straf den tiltalte eventuelt skal have.

På kvitteringen kan du se politiets
journalnummer på sagen. Det kan
du altid henvise til, hvis du skal i
kontakt med politiet om sagen.
Kvitteringen kan du også bruge
som dokumentation til dit
forsikringsselskab.
På kvitteringen bliver du betegnet
som ’forurettet’ i sagen.
Hvis du får brug
for at tale med os
igen, kan du ringe
114 og oplyse dit
CPR-nummer eller
journalnummeret fra
kvitteringen for din
anmeldelse.

Næste skridt i sagen vil være,
at sagen skal efterforskes,
medmindre du får besked om, at
politiet ikke har fundet grundlag for
at starte en efterforskning.

Hvis der ikke er grundlag for en
sigtelse, får du besked om, at
sagen er afsluttet.
Hvis der er tilstrækkelig mistanke
til en person, bliver denne person
sigtet. Sagen bliver givet videre
til anklagemyndigheden, når
efterforskningen er færdig.
Anklagemyndigheden vurderer
derefter sagen. I mindre alvorlige
tilfælde vil sagen kunne ende med
en bøde uden en retssag.
Hvis der ikke er tilstrækkeligt med
beviser i sagen, får du besked om,
at den er afsluttet. Ellers vil sagen
typisk skulle afgøres i retten.

Hvis du skal afgive forklaring i
retten, får du et brev, hvor du bliver
indkaldt som ’vidne’. Hvis du ikke
skal vidne, har du stadig mulighed
for at få besked om, hvor og hvornår
sagen behandles i retten.
Når din sag er afsluttet,
kan du bede retten eller
anklagemyndigheden om en kopi
af dommen.
På anklagemyndigheden.dk
kan du læse om, hvordan en
retssag foregår, og hvad det vil sige
at vidne i retten.

Kend dine muligheder
Du har forskellige muligheder for at få hjælp og støtte afhængig
af, hvilken type forbrydelse du har været udsat for.


Erstatning
Dine muligheder for at få erstatning afhænger af
forbrydelsens karakter og grovhed.
•	Hvis du er kommet til skade, fx som følge af vold, kan
du i nogle tilfælde få erstatning fra den danske stat. Du
kan ansøge om erstatning ved at udfylde et elektronisk
ansøgningsskema på erstatningsnævnet.dk. Her kan
du også læse mere om betingelserne for at få erstatning.
Du skal bruge dit NemID og politiets journalnummer,
som findes på den anmeldelseskvittering, som politiet
har sendt dig. Hvis du ikke kan ansøge digitalt, kan
du kontakte Civilstyrelsen, som er sekretariat for
Erstatningsnævnet, på telefon 33 92 33 34.
• 	Hvis straffesagen skal i retten, skal du være opmærksom
på at kræve erstatning af skadevolderen i retten, da
det som udgangspunkt er en betingelse for, at du kan få
erstatning fra nævnet.
•	Har du fx været udsat for tyveri, indbrud eller hærværk,
skal du kontakte dit eget forsikringsselskab om erstatning.
Hvis din sag kommer for retten, kan du også bede politiet
om at tage dit krav om erstatning med i retssagen.



Kontaktperson
I nogle sager, fx seksualforbrydelser eller grove voldssager,
vil du få en kontaktperson hos politiet. Kontaktpersonen
kan hjælpe og støtte dig undervejs og orientere dig om
sagens forløb.



Bistandsadvokat
I nogle situationer har du mulighed for at få en
bistandsadvokat, som hjælper dig og varetager dine
interesser under hele sagen.



Andre muligheder for at få hjælp
Uanset hvilken forbrydelse eller ulykke du har været udsat
for, kan du få støtte og rådgivning hos Offerrådgivningen.
Find en afdeling på politi.dk/ofre, eller ring til
telefonnummer 72217221 (døgnbemandet). På politi.dk/
ofre kan du også finde information om og links til andre
relevante organisationer, som kan hjælpe og støtte dig.


Få hjælp på
politi.dk/ofre
Læs mere om dine muligheder
for at få hjælp, og få svar på
de spørgsmål, som ofte opstår
efter en forbrydelse.
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og få hjælp og vejledning

