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Tekniske rettelser

Rigspolitiet har igangsat flere tekniske rettelser i POLSAS og Index2. Rettelserne vil sikre 
en bedre understøttelse af medarbejderens håndtering af tilknytningen af virksomheder og 
personer i POLSAS til sager.

De tekniske rettelser består i følgende:

1. Oprettelse af log for skærmbilledet "sammenlæg person”:
Man kan til en hver tid se, hvem der har sammenlagt to identiteter og hvilke sags- 
tilknytninger, der er flyttet fra den udgående identitet til den blivende identitet. Med 
en sådan log, kan man se hvilke sager, der er omfattet af en eventuel forkert sam- 
menlægning.

2. Automatisk "tæl poster” funktion i skærmbilledet "sammenlæg person”, når en 
identitet søges frem:
Medarbejderen bliver opmærksom på hvor mange sagstilknytninger, der vil blive 
flyttet fra den udgående identitet til den blivende identitet. Dermed vil medarbejde-  
ren lettere blive bekendt med antallet af uberettigede tilknyttede sager til identite- 
ten.

3. Ny procedure for tilknytning af identiteter i POLSAS, så det fremover ikke er muligt 
at oprette identiteter med et ID.nr., der afviger fra reglerne (CPR, CVR, E-nr., V- 
Enr, ):
Man sikrer, at medarbejderne ikke opretter identiteter forkert. Dermed vil flere af 
de "fiktive” samleidentiteter også blive forhindret i at blive oprettet. Der kan dermed 
stilles krav om, at der kun må tilknyttes identiteter med 10 karakterer i ID.nr., eller 
hvor indgår og kan forhindre fejlindtastninger

4. Etablering af en knap i POLSAS til ukendte personer, som automatisk genererer 
et ENR i Index2:
Ved at oprette denne knap lettes sagsgangene for medarbejderne, og der sikres 
sammenhæng mellem identiteter i POLSAS og Index.

5. Det muliggøres, at identiteter kan tilknyttes ’på vegne’ af et P-nummer eller 
CVR.nr.:
Når der oprettes eller benyttes et ID.nr., som ikke er på 10 cifre (eller er en  

), skyldes det ofte, at man har udfordringer med at opdatere en filial (f.eks. 
psykiatrisk afdeling/skadestue, arresten m.v.) eller en medarbejder, der agerer på 
vegne af et firma (f.eks. en butiksvagt). Dette er på grund af, at Index i dag kun har
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CVR-numre på virksomheder, og ikke P-numre. Det betyder for eksempel, at su- 
permarkedskæders butikker står med samme CVR-nummer. Dette har også be- 
tydning for tilsendelse af anmeldelseskvitteringer og andet, da post fra politiet der-  
med vil blive sendt til virksomhedens hovedkontor.

6. Tiltag der sikrer, at personkassen altid vises, så medarbejderen altid får udstillet 
data på den identitet, der er ved at blive tilknyttet en sag. Dette gælder også ved 
enkeltstående hits og via brug af synonymfunktionalitet:
Medarbejderne skal forholde sig til alle personoplysninger, inden de kan bekræfte 
identitetssammenlægningen. Det formodes, at det vil være med til at sikre, at med- 
arbejderen ikke kommer til at koble forkerte identiteter sammen.

Rigspolitiet har den 3. marts 2020 implementeret initiativ 6 i politiets sagsbehandlingssy-  
stem.

Rigspolitiet har iværksat initiativ 1-4 er iværksat og initiativ 1-3 forventes implementeret i 
politiets sagsbehandlingssystem 23. juni 2020, mens initiativ 4 forventes implementeret 
den 17. november 2020.

Initiativ 5 analyseres og defineres i et særskilt projekt, som Rigspolitiet er ved at udarbejde 
et kommissorium til. Initiativet vil blive implementeret, så snart det er muligt.
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