
Gerningsstedet 



• Definition på et gerningssted

• Sikring af et gerningssted 

• Sporsikring 

• Vidne 

• Signalement og FAKTORS 

• Stress og stresshåndtering



Hvad er et gerningssted?

Et sted, hvor dele af det strafbare forhold 
har fundet sted, eller hvor elementer, 
henførende til det strafbare, er fundet, smidt 
eller lignende. 



Besigtigelse og de 5 x S:

• Stop ulykken

• Sikre hjælp

• Sikre gerningsstedet

• Sikre gerningsmanden

• Sikre vidner



”Det lille gerningssted”: som udgangspunkt det en
vagt møder – kræver sund fornuft med gode
iagttagelser og dispositioner som eksempelvis:

• Adgangsforhold
• Åbentstående vinduer/døre
• Parkerede biler
• Hvor er alarmen aktiveret
• Larm – støj – bevægelser
• Antrufne personer→ signalement
• Ting smidt / efterladt



Gruppeopgave –

Lav klasselokalet om til et gerningssted



Færden på gerningsstedet

• Færden indskrænkes til minimum

• Rør kun ting, hvis nødvendigt

• Beskyt spor, der kan gå tabt

• Bevæg dig anderledes end normalt

• Løbende meldinger til VC –> hvis politiet
ej til stede, læg seddel



Spor på gerningsstedet, som ikke skal røres:

• Blodstænk
• Finger og sålaftryk
• Afføring/opkast/spyt
• Skod
• jord
• Flasker
• værktøj
• Tøj

Kun fantasien sætter grænser! Og gerningsmanden har
også spor på sig!



Hvad er et vidne ?

Et vidne er en person, der direkte eller indirekte har gjort observationer, der

kan have betydning for efterforskning af en sag eller vurdering af en

anmeldelse.

VIDNE  



VIDNE

• Vidneudsagn bygger på 3 faktorer:
Iagttagelser

• Syn

• Hørelse

Hukommelse

• Visuel (Ser)

• Auditiv (Hører)

Gengivelse

• Evnen til formulering både i skrift og tale



VIDNE

Ud fra et vidneudsagn kan det konstateres:

• Er det sandsynligt, at hændelsen har fundet sted?

• Er hændelsen opfattet rigtigt?

• Det, man husker,  - er det fra en anden situation/hændelse?

• Har man ubevidst/bevidst bygget videre på andres udsagn?



VIDNE

• Gode vidner bør være:

✓Neutrale (Ikke have personlig interesse i sagen)

✓Have en god iagttagelsesevne

✓Tale sandt

• Dårlige vidner:

• Forklare bevidst urigtigt til gunst for familie, hævntogt m.v.

• Forklare ubevidst urigtigt p.g.a. dårlig hukommelse, livlig fantasi, 
påvirket.

• Vil ikke indblandes, er bange, ønsker ikke at spilde tiden.



VIDNE

• Vidnepligt
Rpl.§179

Et vidne kan ikke undlade at møde for retten, fordi han mener sig 
berettiget til at nægte at afgive forklaring i sagen.

Rpl. § 180

Vidnet skal om fornødent opfriske sin viden om sagen, inden han møder i 
retten, f.eks. ved at efterse regnskabsbøger, breve eller optegnelser eller 
ved at bese genstande, hvortil han uden omkostning eller besvær har 
adgang



Vidne

• Vidnepligt
Rpl.§177

Vidnet skal forblive på det sted, hvor retsmødet holdes, indtil mødet er sluttet, 
medmindre retten træffer anden bestemmelse.

Rpl.§168

Enhver har med de i loven fastsatte undtagelser pligt til at afgive forklaring for 
retten som vidne.

Rpl.§181

Inden vidnet afhøres, forvisser retten sig om vidnets identitet, jf. dog § 856, stk. 5 
og 6, og om, at intet er til hinder for vidneforklaringens afgivelse. Retten pålægger 
derefter alvorligt vidnet at tale sandhed og gør vidnet bekendt med strafansvaret 
for afgivelse af falsk forklaring.



VIDNE

Rpl.§750

Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring, 
og ingen tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig 
på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf 
straffes med bøde.

Rpl.§ 178

• Udebliver et vidne uden lovligt forfald eller uden i tide at have meldt sit forfald, 
eller forlader vidnet i strid med § 177 det sted, hvor retsmødet holdes, eller 
vægrer vidnet sig uden lovlig grund ved at svare eller afføre sig en 
beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, kan retten:

• 1) pålægge vidnet en bøde,

• 2) lade vidnet afhente ved politiet,

• 3) tilpligte vidnet at erstatte de udgifter, som vidnet har forårsaget,



VIDNETRUSLER

Straffeloven §.123

Den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold, ulovlig tvang efter §
260, trusler efter § 266 eller på anden måde begår en strafbar handling mod en 
person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne i anledning af 
personens forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten, 
straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.



VIDNEFRITAGELSE

Vidnefritagelse:

• Er sigtet eller mistænkt parts nærmeste

• Hvis udsætter sig selv for straf/ tab af velfærd

• Udsætter sin nærmeste for straf / tab 

• Påfører sig selv eller nærmeste væsentlig skade



SIGNALEMENT

• Signalement beskrivelse af beklædning starter:

• Oppefra og ned 

• Indefra og ud



Signalement fortsat

• Køn

• Etnisk oprindelse

• Alder

• Højde

• Kropsbygning

• Hårfarve/længde

• Særlige kendetegns om briller/skæg/gangart/tatovering

• Medbragte ting

• Accent / stemme

• Kan vedkommende genkendes



Eksempel på signalement:

• A: mand, 175-180 cm høj og almindelig af
bygning. Iført sort jakke med hætte og en
hvid lynlås på venstre ærme. Hætten
trukket op om hovedet. Iført lyse jeans,
sorte kondisko. Bar hvid plastichandske på
højre hånd. Venstre hånd snøret ind i
ærmet. Bar maskingevær.





• Gruppeopgave – lav signalement af de to
personer:

• Køn
• Etnisk oprindelse
• Alder
• Højde
• Kropsbygning
• Hårfarve/længde
• Særlige kendetegns om briller/skæg/gangart/tatovering
• Medbragte ting
• Kan vedkommende genkendes
• Tøj oppefra og ned / indefra og ud



SIGNALEMENT af køretøjer

• F.A.K.T.O.R.S
• Fabrikat

• Alder

• Kulør

• Type

• Og

• Reg.Nr.

• Særlige kendteegn





Gruppeopgave – beskriv køretøjet 
ud fra FAKTORS 

• F.A.K.T.O.R.S
• Fabrikat

• Alder

• Kulør

• Type

• Og

• Reg.Nr.

• Særlige kendteegn



SIGNALEMENT



• https://ucplus.sharepoint.com/:v:/g/trans
port/EYRyz2oeu61Ao8uZX8d2274B7Ye7bv
1RehLLEUGp4iOqwA?e=jyr4yl

• Observationsopgave /
gerningsstedsbevarelse

• Udlevere signalementsblanket

https://ucplus.sharepoint.com/:v:/g/transport/EYRyz2oeu61Ao8uZX8d2274B7Ye7bv1RehLLEUGp4iOqwA?e=jyr4yl


Stress og håndtering af stress

• Hvad er stress ????
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HVAD KAN  STRESSE DIG

▪ Tal med sidemanden 3 min om, hvad der 

kan stresse dig, og hvordan det påvirker

dig
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Stress Management

▪ Stresshåndteringsøvelse

o 4x4 

o Mental kontrol

o Makkerhjælp

➢ Akkumulleret stress = 

PTSD

▪ Hvad er stress? Hvad gør

det ved os? 

▪ Umiddelbare standard 

reaktioner

o Freeze - frys

o Fight – flygt

o Flight – kæmp
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STRESS

▪ Hvad er stress?

▪ Godt eller dårligt?

▪ Reaktioner på krop og sind

▪ Akut standard reaktioner

▪ Freeze (frys)

▪ Flight (flygt)

▪ Fight (kæmp)

▪ Erfaringer?
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STANDARD BEHAVIOUR 1: FREEZE
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STANDARD BEHAVIOUR 2: FLIGHT
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STANDARD BEHAVIOUR 2: FIGHT



Og nu til noget helt andet……



• Beskriv person og bil 
ud fra lærdom fra i 
dag ☺



• Spørgsmål ?




