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Samarbejdet mellem politiet og kommuner om forebyggelse 

af spiritus- og narkotikakørsel har fået flere i behandling, og 

derfor udvides tilbuddet til politikredsens øvrige kommuner.

Fra den 1. juli 2021 til 1. juli 2022, har der været afprøvet et 

nyt tiltag for at hjælpe borgere med en rusmiddeludfordring i 

behandling. Borgere med bopæl i Guldborgsund eller Lolland 

Kommune blev, i forbindelse med sigtelser for spiritus- eller 

narkotikakørsel, tilbudt at blive kontaktet af kommunens rusmid-

delcenter, hvor borgeren fik rådgivning og tilbud om behandling. 

Det er der i forsøgsperioden 55 borgere som har takket ja til. 

Teamleder Anika Quist fra Rusmiddelcenter Lolland udtaler:

- Det er en særdeles god mulighed politi og kommune har fået 

her for at hjælpe nogle borgere tidligere i behandling. Vi har 

oplevet et rigtigt godt samarbejde omkring disse borgere og har 

haft stor succes i Lolland kommune med at få dem indskrevet i 

behandling. 

Spiritus- og narkotikakørsel medfører stor fare for både føreren 

selv og andre i trafikken. I 2021 blev 31 danskere dræbt i trafik-

ken i færdselsulykker, hvor føreren var alkohol- eller narkotikapå-

virket. De 5 døde i vores politikreds. 

Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds sigtede i 2020 906 

trafikanter for at være påvirket af spiritus eller narkotika. Det tal 

er i 2021 steget til 1.125. Især narkotikasigtelserne er stigende, 

og udgør nu næsten 60% af sigtelserne. Brug af hash, kokain og 

amfetamin udgør størstedelen af narkotikasigtelserne.

På baggrund af de gode erfaringer vil Sydsjællands og Lolland-

Falsters politi invitere rusmiddelscentre fra kredsens øvrige fem 

kommuner (Slagelse, Sorø, Haslev, Næstved og Vordingborg) 

med i samarbejdet. Hermed vil det være en kredsdækkende 

indsats at spiritus- og narkobilister bliver tilbudt at få hjælp til 

rådgivning eller misbrugsbehandling. 

Sektionsleder i Forebyggelsessekretariatet hos Sydsjællands og 

Lolland-Falsters Politi Kirstine Klukan udtaler:

- Det kan have store personlige omkostninger – udover at risikere 

at være skyld i andre menneskers ulykke - hvis man fx står til at 

miste kørekortet, får en bøde m.v. I forbindelse med blodprøve-

tagning er det et sårbart øjeblik, hvor flere kan være motiveret til 

at takke ja til at blive kontaktet af nærmeste rusmiddelscenter 

for at høre mere om mulighederne for rådgivning eller behand-

ling. 

I sidste ende handler det om at forebygge kørsel i påvirket 

tilstand, og som på så mange områder lykkes vi bedst, hvis vi 

samarbejder – i dette tilfælde med rusmiddelscentrene.

 

Tiltaget er baseret på erfaringer fra Sverige, model SMADIT, 

hvor metoden med succes har været i brug siden 2003, ligesom 

der er gode erfaringer fra lignende tiltag i Nordjylland, Midt-og 

Vestjylland, Nordsjælland og på Bornholm. Projektet bliver fulgt 

af Center for Rusmiddelforskning.

Yderligere information om indsatser: Center for Rusmiddelforskning (CfR 

igangsatte i 2021 projekt ”Forebyggende indsatser mod kørsel i påvirket 

tilstand” (FIAT), som havde til formål at undersøge forebyggende indsat-

ser mod spiritus- og narkotika-kørsel for at hjælpe borgere med rusmid-

delproblemer i behandling): https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-

og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/forskning/forskningsprojekter/

fiat-forebyggende-indsatser-mod-alkohol-i-trafikken

Kontaktpersoner, hvis I vil vide mere:

Politiet: Sektionsleder Kirstine Klukan, tlf. 41328239, mail KBK008@

politi.dk

Rusmiddelcenter Lolland: Teamleder Anika Quist, tlf. 29387184, mail 

anqu@lolland.dk

Center for afhængighed Guldborgsund: Gruppeleder Jane S. Clausen, tlf. 

25180589, mail jac@guldborgsund.dk

Kør rent
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I Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi ser vi mange fordele ved at have 

tætte kontakter i lokalområderne. Vi er en stor kreds og derfor arbejder 

vi med Borgernært Politi.

Kontakten mellem Lokalråd, Tryghedsambassadører og en fast kontakt-

betjent er essentiel.

 

I politikredsens syv kommuner er 105 Lokalråd/foreninger tilknyttet 148 

Tryghedsambassadører, der har samarbejde med i alt 23 kontaktbetjen-

te i Lokalpolitisektionerne.

Mange problemstillinger bliver vendt, og de fleste løst i samarbejdet 

med kontaktbetjenten, og det er for mange blevet nemmere at vende en 

problemstilling med politiet, når der er ”sat ansigt på”, og man tidligere 

har talt med hinanden.

Inden for de seneste to år er Lokalpolitiet i kredsen blevet udvidet med 

3 sektioner ved navn Operativ Forebyggelse (i daglig tale kaldet OFOR) 

placeret i henholdsvis Nykøbing, Næstved og Korsør. OFOR arbejder 

fortrinsvis eftermiddag og aften, dækker hele politikredsen har særligt 

fokus på utryghedsskabende adfærd i det offentlige rum.

I år har Lokalpolitiet også implementeret et nyt tiltag, idet man er i gang 

med at etablere sig i de største Facebook-bygrupper, således at Lokal-

politiet er tilstede, hvor vi kan ”møde” og nå ud til mange lokale borgere. 

Dermed vil vi være tilgængelige på Facebook i alle syv kommuner, hvor 

vi kan omtale alt fra en færdselskontrol, et besøg i en børnehave, en 

advarsel om tricktyve i området, eller hvad der ellers måtte være af lokal 

interesse for borgerne.

Læs mere om dette tiltag under overskriften ”Facebook i Lokalpolitiet” 

her i bladet.

Samarbejdsrelationerne skal plejes, og det kan være svært, men med 

OFOR og Facebookgrupperne får vi flere input og mere dialog, så vi ud-

nytter den samlede viden til gavn for såvel borgere som politi.

I løbet af 1. kvartal samles derfor aktuelle samarbejdspartnere til et fæl-

les møde i hver enkelt kommune, med henblik på at styrke og forme det 

fremtidige samarbejde under Borgernært Politi.

Har du talt med din 
kontaktbetjent i dag?

BORGERNÆRT

BORGERNÆRT POLITI
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BORGERNÆRT POLITI

Ved borgernært politi forstås en etableret kontakt mellem borgere, der via arbejde eller frivilligt arbejde repræsenterer et lokalom-

råde (Tryghedsambassadører) og en kontaktbetjent, hvor der kan drøftes problemstillinger og forhold, der giver utryghed i lokal-

området.

Politiets løsninger kan sjældent stå alene, og derfor er et tæt samarbejde med borgere, der har lokalindsigt, uvurderligt for vores 

arbejde. 

Samarbejdet kan øges igennem oplæg lokalt. Derfor tilbyder politiet at komme ud i lokalområderne og holde foredrag om krimina-

litetsbilledet lokalt og samtidig give værktøjer til forebyggelse af kriminalitet.

Bladet DIAlogen udsendes kontinuerligt til vores samarbejdsparter for at give et indblik i politiets arbejde. Det deles på politiets 

lokale facebook-sider i de syv kommuner, hvorfra I kan dele bladet hvor relevant.

I bladet ses et overblik over hvem der er kontaktbetjent på tværs af kredsen. 

OBS ved akutte henvendelser ringes tlf. 1-1-2 og ved anmeldelser ringes 1-1-4 - men kontaktbetjenten kan inddrages ved lokale 

bekymringer og sparring. 

I forbindelse med Folketingsvalget d. 1. november foretog Lokal-

politiet tilsyn med de 118 valgsteder fordelt i politikredsens syv 

kommuner.

Opgaven var at sikre ro og orden, således at valghandlingen 

foregik demokratisk, sikkert og trygt for alle.

Lokalpolitiet kørte rundt og besøgte de forskellige valgsteder og 

mærkede den hyggelig stemning, fik en kort snak med de valg-

tilforordnede og enkelte vælgere, inden de kørte videre til næste 

valgsted.

Valgstederne kan selv kontakte politiet, hvis der skulle opstå uro, 

spirituspåvirkede personer til ulempe eller spontane demonstra-

tioner som ikke holder sig inden for rammerne af ytringsfrihed 

eller påvirker den demokratiske proces.

Som normalt i Danmark foregik valghandlingen også denne gang 

i god ro og orden.

På valgpatrulje
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MERE NÆRVÆR

I januar 2022 startede Sydsjælland og Lolland-Falster Politi med udrulningen 

af Lokalpolitiet på Facebook i kredsens syv kommuner. Dette for at nå ud til så 

mange borgere som muligt.

Hvorfor Facebook?

Når man som lokalbetjent står på en skole og underviser i øget fokus på it-kri-

minalitet, er det ofte kun de 20 elever i klassen, som ser politiet. Med valget af 

Facebook som medie, kunne det tal mangedobles. Særlig, hvis man fik lov til at 

dele lokale opslag i lokale Facebook by-grupper.

By-grupperne kan ses som byens ”torv”. Det er her man mødes om stort og småt, 

her man diskuterer lokale emner og her man finder inspiration sammen med de 

andre i lokalområdet. Lokalpolitiet er en naturlig del af bybilledet og dermed også 

vigtig for sammenhængskraften i en by eller et område. Derfor er det rigtigst, at 

politiet ikke lukker sig om sig selv på egen Facebook-side, men rent faktisk kom-

mer ud der, hvor borgerne mødes. Heldigvis har de lokale by-grupper taget virkelig 

pænt imod os, og vi er nu integreret på smukkeste vis i de store by-grupper i mere 

end halvdelen af Sydsjælland og Lolland-Falster Politis geografiske område. Det 

er vi utrolig glade for.

Hvordan er udrulningen gået?

I skrivende stund er Lolland, Sorø, Guldborgsund, Vordingborg, Slagelse og Faxe 

kommuner i luften. Som den sidste kommune følger Næstved først i det nye år. 

Det betyder, at borgerne kan møde deres lokale betjente andre steder end til tryg-

hedsvandringer, undervisning på skolen eller i forbindelse med andet trygheds-

skabende arbejde. Med stor rækkevidde via de lokale by-grupper er der mange 

tusinde, som har mulighed for at følge med, når politiet i de enkelte kommuner 

deler lokalt indhold i by-grupperne. 

Borgerne har stor interesse i politiets arbejde og er virkelig gode til at kommentere 

og komme med forslag til aktiviteter, lokalpolitiet bør interessere sig for. Og på 

særlig ét område har det vist sig helt uvurderligt at kunne drage fordel af de lokale 

øjne og ører, og det er, når vi beder om hjælp til at finde efterlyste personer eller 

andre hændelser, hvor lokalkendskabet er en faktor. Det kan slet ikke undervurde-

res.

Vi er kommet for at blive

Vi ser ind i et nyt år, hvor politiets 

tilstedeværelse både off- og online er 

mere nærværende og relevant for den 

enkelte. Vi står midt i et øget fokus på it-

kriminalitet, idet meget kriminalitet i dag 

foregår på nettet. At kunne give hurtig 

information på selvsamme net er alfa 

og omega, når der skal handles hurtigt 

og budskabet skal spredes, før den nye 

type kriminelle gør for stor skade. Her er 

Facebook – og Twitter – helt uomgænge-

lige og stærke værktøjer der medvirker til 

borgernes tryghed. 

Facebook i lokalpolitiet - 
øget synlighed, mere nærvær

Inden længe er vi på Facebook i alle 7 

kommuner under:

Lokalpolitiet i Slagelse kommune

Lokalpolitiet i Sorø kommune

Lokalpolitiet i Næstved kommune

Lokalpolitiet i Faxe kommune

Lokalpolitiet i Vordingborg kommune

Lokalpolitiet i Guldborgsund kommune

Lokalpolitiet i Lolland kommune

Følg os på Facebook!
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MERE NÆRVÆR, fortsat

DIAlogen

DIAlogen er et nyhedsbrev, der udsendes to gange årligt. 

Redaktion: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
E-mail: ssj-forebyggelse@politi.dk

Passwords er som underbukser - skift dem ofte, lad dem ikke 
ligge at flyde og del dem ikke med andre...
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... PUFF PUFF... 

Hvad er ”Puff bars” - 
og er de lovlige i  
Danmark?

En ”Puff Bar” (eller Elf Bar) er en engangs- e-cigaret, der har 

et design, som i høj grad henvender sig til de helt unge med 

smagsvarianter som mango, vandmelon, jordbær mv. Den kan 

ikke lades op, så man smider den ud efter brug, som typisk er 

efter mellem 600 og 2000 ”hvæs”. 

I Danmark og resten af EU har det siden 1. april været ulovligt at 

sælge e-cigaretter med andre smagsvarianter end tobak eller 

mentol. Dertil kommer, at mange ”Puff Bars” indeholder nikotin, 

og derfor er ulovlige at sælge og markedsføre til børn og unge 

under 18 år.

Vores bekymring om disse e-cigaretter er, at vores børn og unge 

ikke ved, hvor afhængige de risikerer at blive af nikotin, som er 

skadeligt for deres hjerner og udvikling. En anden bekymring er 

den kriminalisering, der er forbundet med produktet. I Danmark 

har man besluttet, at det er ulovligt at sælge, så når vores børn 

og unge får disse produkter i deres besiddelse, er der sket en 

kriminel handling. 

På sociale medier som Instagram og Tik Tok bliver der solgt 

store mængder af de ulovlige ”Puff Bars”.  Selvom det er ulovligt 

at sælge, er det altså ikke svært at finde dem. Sikkerhedsstyrel-

sen arbejder hårdt for at komme det ulovlige salg til livs. Siden 

den 1. april er der blevet lukket mindst 142 profiler og annoncer 

for ulovligt salg af blandt andet ”Puff Bars”. 

Sundhedsministeren og Erhvervsministeren har i september 

sammensat en ”kontrol task force”, der skal styrke myndighe-

dernes kontrol med tobaks- og nikotinområdet. Task forcen skal 

sikre, at der hurtigt bliver taget hånd om nye tendenser og skal 

gøre kontrollen mere sammenhængende og effektiv. Task forcen 

er sammensat på tværs af ministerier, herunder med repræsen-

tanter fra Sikkerhedsstyrelsen og Forbrugerombudsmanden. 

Men lige så vigtig som kontrollen er, så er den store forebyggen-

de indsats det også; en indsats som især forældre og skole skal 

bakke op om. Det bedste råd, fra SSP-konsulenter og Lokalpoliti 

er, at være opmærksom på, hvorvidt ”Puff Bars” er udbredt i en 

ungekreds, men samtidig ikke at skabe unødig opmærksomhed 

omkring og interesse for produktet, hvis de ikke er! 

På SSP-området har man meget stor erfaring med at arbejde 

med det, man kalder social pejling/flertalsmisforståelser, hvor 

børn og unge tager ”pejling” af andres adfærd og gør det, som 

de antager er det mest almindelige at foretage sig. Kunsten er 

derfor at formidle, at det IKKE er smart og ”helt almindeligt” at 

bruge e-cigaretter.
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KURVEN KNÆKKET

Antallet af indbrud er faldet støt gennem mange år som følge af 

bedre skalsikring (effektive døre og vinduer), alarmer, overvåg-

ning og ikke mindst at borgerne står sammen om at passe på 

hinandens boliger, ved f.eks. at gå aktivt ind i Nabohjælp. 

En offerundersøgelse foretaget i 2021 af Justitsministeriet, 

Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet i samarbejde med 

Københavns Universitet har vist at kun 73 procent af alle indbrud 

blev anmeldt i forhold til tidligere, hvor ca. 90 procent af indbrud-

dene blev anmeldt.

Den dalende tilbøjelighed til at anmelde kan hænge 

sammen med, at værdien af det stjålne er faldet. 

Således angav 88 procent af indbrudsofrene, at 

de havde mistet værdier for under 5000 kr. ved 

indbruddet i 2021, mens det for 5 år siden kun 

var 66 procent, der havde mistet værdier for 

under 5000.

Politiet opfordrer til at alle indbrud anmeldes, uanset om 

der er stjålet noget og om det stjålne har en stor eller lille værdi. 

Kun på den måde får politiet et overblik over indbrudstrykket ge-

nerelt og i specifikke områder. Har vi en mistænkt eller sigtet til 

indbrud i et konkret område har vi ingen mulighed for at finde en 

sammenhæng mellem indbrud og formodet gerningsmand, hvis 

vi ikke kan holde det op imod konkrete anmeldelser.

Desuden kan det forsikringsmæssigt være svært at få 

dækket skader eller stjålne effekter efter indbrud, hvis 

det ikke er anmeldt til politiet. 

Erfaringen viser at indbrud smitter. Har man således 

haft et indbrud er risikoen for flere indbrud højere.

Ikke blot for de enkelte husstande, men også for områ-

det som helhed.

Derfor er det også vigtigt at fortælle nabolaget når der 

har været indbrud eller indbrudsforsøg. På den måde 

bliver naboerne mere opmærksomme på problemet 

og der kan samarbejdes om liv og aktivitet i området.

2 ud af 3 indbrudstyve har oplevet at blive afbrudt af 

en opmærksom nabo, så det har stor betydning.

Anmeldte indbrud på landsplan, sæsonkorrigeret
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NEUTRAL GRUND

Konfliktmægling er en mulighed for at 2 eller flere parter efter 

eget ønske kan bringes sammen på ”neutral grund”

Politiet tilbyder at der kan etableres et konfliktråd, hvor den for-

urettede og gerningspersonen til en handling anmeldt til politiet,  

får mulighed for at møde hinanden under en neutral mæglers 

tilstedeværelse for at tale om handlingen. 

Konfliktråd træder ikke i stedet for straf eller andre retsfølger af 

en strafbar handling.

Konfliktråd giver den forurettede mulighed for at komme til orde 

over for gerningspersonen og give udtryk for, hvordan vedkom-

mende har oplevet handlingen, og hvilke konsekvenser handlin-

gen har haft for forurettede. 

Konfliktråd kan derfor medvirke til, at forurettede får bearbejdet 

den vrede og angst, som handlingen kan have medført, og være 

med til at give forurettede en følelse af større tryghed i hverda-

gen. 

Konfliktråd giver gerningspersonen mulighed for at se og for-

holde sig til de menneskelige følger af handlingen og mulighed 

for at påtage sig ansvar for handlingen i direkte kontakt med den 

forurettede. 

Konfliktråd kan gennemføres i alle typer sager uanset art, hvis: 

• Der er et offer, modpart eller anden part. 

• Gerningspersonen i det væsentlige har tilstået.

• Begge parter frivilligt har et ønske om at deltage i konfliktrå-

det.

• Kan også anvendes i trafiksager som påvirker parter, vidner 

eller andre.

Konfliktråd tilstræbes gennemført så hurtigt som muligt efter 

gerningstidspunktet. I nogle tilfælde kan konfliktråd dog først 

gennemføres efter, at sagen har været behandlet i retten. 

Mæglerne er alle personer som har gennemført en konfliktmæg-

leruddannelse og som kan sikre at begge parter kommer ligeligt 

til orde og føler sig hørt. De er ikke ansat i politiet, men honoreres 

for deres arbejde. Oftest starter mægleren med et formøde med 

parterne hver for sig, hvorefter der på neutral grund afholdes en 

mægling der evt. kan munde ud i en aftale parterne imellem.

Mæglerne har tavshedspligt.

Konfliktmægling

Bent Jakobsen
Konfliktrådskoordinator

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om konfliktråd på www.politi.dk/konfliktraad

Hvis du overvejer, om konfliktråd er en mulighed for dig, er du velkommen til at kontakte din lokale politikreds. 

Mail: ssj-konfliktraad@politi.dk

“Hvis jeg kan stoppe et ungt menneske i at

begå kriminalitet fremover, bruger jeg gerne en aften 

på det”

Forurettet

“Det har været utrolig positivt at tale med forurettede 

og også få svar på mine egne spørgsmål”

Gerningsperson
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Tlf. 116 006

Offerrådgivningen er gratis og giver anonym vejledning/støtte/

omsorg til ofre samt til pårørende og vidner, der har været udsat 

for en forbrydelse eller en ulykke. Ønsker du/I en personlig sam-

tale, aftaler du det med rådgiveren telefonisk. 

Offerrådgivningen tilbyder også at være personlig bisidder ved 

anmeldelse til politiet, møde i retten, hos socialforvaltningen, 

advokater med videre.

Det er et supplement til politiets vejledningsforpligtelse (vejled-

ning om ofrets muligheder for at få yderligere hjælp, for eksem-

pel erstatning, psykologhjælp, advokatbistand m.m.)

Rådgiverne har underskrevet en tavshedserklæring, de yder 

ingen form for behandling, men kan råde/vejlede om særlige 

Offerrådgivningen er et korps af frivillige hjælpere som anonymt kan lytte og rådgive ofre for 
forskellige forbrydelser eller hændelser. De har alle modtaget undervisning i at tale med ofre 
som er påvirket af en hændelse

Nyt telefonnummer
116 006

hjælpeforanstaltninger, der findes af lægelig, psykologisk, social 

og juridisk karakter.

Hvis du gerne vil i kontakt med en rådgiver på anden måde end 

via vagttelefonen, kan du skrive til: sydsj@offerraadgivning.dk

Du vil så inden for 24 timer modtage et svar.

Har du interesse i at være offerrådgiver, så ring og hør nærmere på 116 006.
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Hvad er en naboven?

At være naboven er en ambassa-

dørrolle. En naboven er en særlig 

dedikeret nabohjælper, som binder 

nabolaget sammen og booster 

Nabohjælp i nabolaget. Meld dig 

på appen i Google Plau eller APP 

Store. 

Vi klæder dig på til opgaven

Når du bliver naboven, giver vi dig redska-
berne i hånden, som gør det nemmere at 
styrke nabohjælpen i dit nabolag:

• En velkomstpakke med forskellige 
materialer, ID-kort, klistermærker til 
postkassen osv.  

• Et introduktionsforløb som giver dig 
viden om indbrudsforebyggelse og 
Nabohjælp 

• Sparring i en lukket facebookgruppe 
med Nabohjælp og andre Nabovenner 

• Din egen Naboven-profil i appen, 
hvorfra du kan skrive og modtage be-
skeder fra nabohjælperne i dit område 

• En særlig, lokal politikontakt, som du 
kan samarbejde med 

• Adgang til masser af hjælp på  
Nabohjaelp.dk

• En naboven tror på, at vi kan spille hinanden gode

• En naboven går gerne i front, deler ud af sin viden til 

sit nabolag, og sætter sig ind i, hvordan Nabohjælp 

virker

• En naboven bidrager til, at Nabohjælps app bliver 

brugt, og inddrager også naboer, som ikke bruger 

appen

• En naboven tror på, at godt naboskab giver tryghed 

og effektiv Nabohjælp

• En naboven fraråder konfrontationer med en tyv og 

spiller heller ikke selv politibetjent

NABOVENNABOVEN



Nørre Alslev

Præstø

KONTAKTBETJENTE 

SLAGELSE KOMMUNE

Slagelse Kommune
Leder Halil Carkaci
Tlf. 41331593
hca008@politi.dk

Slagelse Nord
Anders Petersen
Tlf. 41328449
pan001@politi.dk

Slagelse syd og 
Skælskør
Casper Jensen
Tlf. 41326750

Skælskør
Simon Jensen
Tlf. 20363343
sje072@politi.dk

Slagelse by
Thomas Brønderup
Tlf. 41328363
tbr009@politi.dk

Slagelse Nord
Christoffer Vejsholt
Tlf. 61128209
cve011@politi.dk

Anders Grønbech Nielsen

Søren Clemmensen

Torben Christensen

Casper Lund Jensen

Thomas Brønderup

Simon Sulbæk Jensen

Christopher Rahbek Vejsholt

Rasmus Nielsen

Steen T. Larsen

Martin Rohdemejer

Jesper Niehues

Thomas Haugaard

Mette Buck

Richard Naef

Rafal Toepler

Morten A. Jensen

Karsten ThornitThomas Sørensen

Kontaktbetjentenes geografiske fordeling

Anders Munk Petersen

Bjørn Steffen

Natasja Akselsen

Patrick Pedersen

Slagelse Kommune
Leder Christian Brix
Tlf. 41731429
ceb002@politi.dk


