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Orientering om yderligere dna-sager til gennemgang i politikredsene 

 
1. I forbindelse med politikredsenes igangværende gennemgang af ca. 8.500 straffesa- 

ger, hvor dna-bevis er anvendt til sammenligning af en sporprofil med 16 dna-systemer 

og en personprofil med 10 dna-systemer, har Rigspolitiet i slutningen af august og be- 

gyndelsen af september 2020 identificeret yderligere ca. 3.850 sager, som vedrører 

samme problemstilling, og som beklageligvis ikke indgår i de sagslister, der den 3. og 

23. juli 2020 er sendt til politikredsene. 

 
 

For så vidt angår det hidtidige sagsforløb vedrørende gennemgang af straffesager med 

dna-bevis henvises til Rigsadvokatens brev af 18. juni 2020 og Rigspolitiets brev af 21. 

juli 2020 – begge til Justitsministeriet. Brevene vedlægges til orientering. 

 
2. De første sagslister, der omfatter i alt ca. 3.450 sager, og som blev sendt til politik- 

redsene den 3. juli 2020, er udarbejdet af Rigspolitiet på baggrund af Rigspolitiets regi- 

streringer af politikredsenes anmodninger om sammenligning af en sporprofil med alle 

personregistreringer i politiets nuværende dna-profilregister. Ved sådanne sammenlig- 

ninger fremkommer match ved, at et dna-spor matcher en personprofil i dna-registeret. 

Der er tale om registermatch, der i politiet også benævnes cold hit, idet sammenlignin- 

gen foretages ud fra en bred register-søgning og ikke på baggrund af en bestemt mistænkt 

persons dna-profil. 

 
De yderligere sagslister, som omfatter i alt ca. 5.000 sager, og som Rigspolitiet har sendt 

til politikredsene den 23. juli 2020, omhandler tilfælde, hvor der er foretaget en 

sammenligning mellem en bestemt mistænkt persons dna-profil og et dna-spor i sagen. 
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Der er således – modsat listerne udsendt den 3. juli 2020 – ikke tale om en sammenlig- 

ning foretaget på baggrund af en generel søgning i dna-profilregisteret. 

 
3. I forbindelse med politikredsenes sagsgennemgang er Rigspolitiet – foranlediget af en 

henvendelse fra en politikreds – blevet opmærksom på, at der findes yderligere sager med 

match mellem en sporprofil med 16 dna-systemer og en personprofil med 10 dna- 

systemer, der ikke fremgår af ovenstående sagslister. 

 
Det har således vist sig, at Rigspolitiet i forbindelse med udarbejdelsen af sagslisterne til 

politikredsene beklageligvis ikke har været opmærksom på at sikre, at listerne også in- 

deholdt sager, hvor sammenligningen omfatter spor med blandingsprofiler fra flere end 

to personer, og sager, hvor personprofilen er registeret i et af de to dna-registre, som 

politiet har anvendt fra 2000 og frem til sommeren 2014, hvor det nuværende system 

(CODIS) var implementeret fuldt ud. 

 
Når en sporprofil indeholder dna fra flere end to personer, er det ikke muligt at foretage 

en almindelig automatiseret søgning i personprofilerne i dna-profilregisteret. Det mulige 

match i sagerne er derfor udfundet i dna-profilregisteret ved en delvis manuel proces. De 

sagslister vedrørende registermatch, der er udsendt den 3. juli 2020, omfatter imid- lertid 

kun sammenligninger baseret på de almindelige automatiserede søgninger i dna- 

profilregisteret. 

 
Rigspolitiet har beklageligvis hverken været opmærksom på, at sammenligninger i dna- 

profilregisteret foretaget ved en delvis manuel proces eller registreringer i tidligere dna- 

registre ikke var inkluderet i de sagslister, der er sendt til politikredsene. 

 
Som følge af den nævnte henvendelse fra en politikreds har Rigspolitiet anmodet Rets- 

genetisk Afdeling om en oversigt over samtlige sager, hvor afdelingen har foretaget 

sammenligning mellem sporprofiler i 16 dna-systemer og personprofiler i 10 dna-sy- 

stemer. For at sikre, at sagsoversigten fra Retsgenetisk Afdeling indeholder alle tilfælde, 

hvor afdelingen har foretaget sammenligning mellem sporprofiler i 16 dna-systemer og 

personprofiler i 10 dna-systemer, har Rigspolitiet analyseret data, herunder sammen- 

holdt oplysningerne fra Retsgenetisk Afdeling med bl.a. særskilt dataudtræk fra Politiets 
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Sagsbehandlingssystem (POLSAS) og særudtræk fra Kriminalregistret. Rigspolitiet har 

ikke yderligere mulighed for verificering af sagsoversigten fra Retsgenetisk Afdeling. 

 
Rigspolitiet har på baggrund af ovennævnte gennemgang identificeret yderligere ca. 

3.850 sager, som ikke fremgår af de hidtidige sagslister, som politikredsene har modta- 

get fra Rigspolitiet henholdsvis den 3. juli 2020 og 23. juli 2020. 

 
De yderligere sager ca. 3.850 sager vedrører hovedsageligt registermatch (cold hits), hvor 

sammenligningen er foretaget på baggrund af dna-spor fra blandingsprofiler med dna fra 

flere end to personer. Herudover vedrører sagerne tilfælde, hvor registermatch (cold hits) 

er fremkommet ved søgninger i de dna-registre, som politiet har anvendt før det 

nuværende system (CODIS). Som ved de øvrige sager, der skal gennemgås af poli- 

tikredsene, er der tale om tilfælde, hvor sporprøven er typebestemt med 16 dna-systemer 

efter oktober 2011, mens personprofilen er optaget med 10 dna-systemer i dna-registeret 

før juni 2012, og hvor der ikke efterfølgende er foretaget opgradering af personprofilen. 

 
Endelig er der identificeret et fåtal af sager, som ikke har været omfattet af de tidligere 

lister f.eks. som følge af fejl i personnummeret. Disse sager er også identificeret gennem 

sammenstilling af data fra politiets registre med oplysninger fra Retsgenetisk Afdeling og 

indgår i de ca. 3.850 sager, som skal gennemgås af politikredsene. 

 
4. Rigsadvokaten og Rigspolitiet har drøftet sagen på et møde den 3. september 2020 

med Retsgenetisk Afdeling. 

 
Retsgenetisk Afdeling oplyste på mødet, at med en skarp prioritering af afdelingens 

opgaver er der på nuværende tidspunkt fortsat kapacitet til at håndtere de ekstra opga- 

ver, som politiets sagsgennemgang afføder hos Retsgenetisk Afdeling. Der er generelt 

registreret en forøget sagsbehandlingstid, som dog ikke ligger ud over de aftalte tidsfri- 

ster for Retsgenetisk Afdelings ydelser til politiet. 

 
Det blev på mødet aftalt, at Rigspolitiet og Retsgenetisk Afdeling følger sagsgennem- 

gangen tæt, ligesom Retsgenetisk Afdeling vil orientere Rigspolitiet med det samme, hvis 

det øgede sagspres skaber problemer for håndteringen af leverancer til politiet. 
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5. Rigspolitiet er ved at udarbejde supplerende lister, der indeholder de yderligere ca. 

3.850 sager, som politikredsene skal gennemgå. Listerne vil blive sendt til politikred- 

sene hurtigst muligt. 

 
De retningslinjer for sagsgennemgangen, der allerede er fastsat, vil også gælde de nye 

sager, herunder at det ved gennemgangen af de nye sager er forudsat, at verserende sa- 

ger og sager med fældende afgørelse, hvor straffen endnu ikke er udstået, gennemgås 

hurtigst muligt. Herefter prioriteres sager med registermatch (cold hits) frem for sager, 

hvor dna-sammenligningen er foretaget på baggrund af en eksisterende mistanke mod en 

konkret person. 

 
Den yderligere betydelige forøgelse af antallet af sager gør det dog nødvendigt på ny at 

forlænge den tid, som politikredsene har fået til gennemgangen. Gennemgangen, der 

senest var forudsat til at være færdiggjort inden udgangen af 2020, forventes nu afsluttet 

ved udgangen af første kvartal 2021. 

 
6. Rigspolitiet skal meget beklage, at det først nu har været muligt at identificere alle de 

sager, som politikredsene skal gennemgå. Det er selv sagt særdeles utilfredsstillende, og 

Rigspolitiet vil derfor i samarbejde med Retsgenetisk Afdeling iværksætte datakvali- 

tetsmæssige initiativer, som skal sikre, at Rigspolitiet og Retsgenetisk Afdeling frem- 

over løbende udarbejder og vedligeholder det nødvendige overblik over relevante data i 

sager om dna-undersøgelser. 

 
Med venlig hilsen 

 

 

 
Thorkild Fogde 

rigspolitichef 
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