
 

Information om whistleblowerordning  

  

Whistle Advisor er din mulighed for anonymt og sikkert at anmelde lovovertrædelser.  

 

Anmeldelserne kan handle om alle former for ulovligheder, der kan skade den offentlige interesse, 

fx ved at skade miljøet, folkesundheden, forbrugersikkerheden og de offentlige finanser.  

 

Tre gode råd om anonymitet:  

 

1) Lav ikke din anmeldelse fra et arbejdsnetværk 

 

2) Lav ikke anmeldelsen fra en arbejds-pc eller-telefon 

 

3) Brug altid inkognito (Private) -funktionen i din internetbrowser 

 

Sådan laver du din anmeldelse:  

 

a) Gå til hjemmesiden: https://whistleadvisor.com/  

 

b) Indtast det CVR-nummer, som anmeldelsen vedrører 

 

c) Giv anmeldelsen en titel og en beskrivelse  

 

OBS! Angiv kun kontaktoplysninger, hvis du ikke vil være anonym! 

 

d) Upload filer eller tag og upload billeder, hvis du har nogle 

 

e) Tryk på knappen ”Indberet” 

 

f) Kopier linket, tag et billede af det med din telefon eller få det sendt til en mail eller telefon  

 

OBS! Fremsendelsen til mail eller telefon foregår via et separat system, som hverken 

organisationen eller vi hos LegalTech har eller kan få adgang til.  

 

OBS! Hvis du mister linket, er der INGEN mulighed for at komme ind på sagen igen.  

 

Du har nu foretaget en anmeldelse, og så længe du har dit link, kan du følge sagens gang og 

kommunikere anonymt med organisationen.  

  

Ved tekniske udfordringer i forbindelse med brug af Whistle Advisor, kan Legaltech Denmark 

kontaktes på info@legaltechdenmark.com, eller gennem kontaktformularen på 

www.legaltechdenmark.com eller på telefon +45 2095 8566 

 

Vi behandler alle henvendelser i fuld fortrolighed.  

https://whistleadvisor.com/
mailto:info@legaltechdenmark.com
http://www.legaltechdenmark.com/


 
Ofte stillede spørgsmål 

 

1. Hvordan følger jeg min sag?  

a. Når du har sendt din anmeldelse, får du en kvittering vist på sitet. Kvitteringen 

indeholder et link, som gør, at den, der har linket, er i stand til at følge sagen. Det er 

muligt at få sendt linket til en mail eller telefon. Oplysninger om, hvilke links, der er 

sendt til hvilke mails eller hvilket telefonnumre gives aldrig til firmaet der anmeldes. 

Der føres ingen log over hvilke links, der er sendt til hvilke telefonnumre. Alle mails og 

telefonnumre, der sendes links til, slettes straks efter afsendelse.  

 

2. Hvordan ved jeg, hvad status er på min sag?  

a. Du kan til enhver tid bruge dit sagslink til at se, hvad firmaet har gjort i sagen. Du kan 

for eksempels se, om sagen er opstartet, om firmaet har uddybende spørgsmål og 

hvem i firmaet der sidder med sagen.  

 

3. Hvad gør jeg, hvis jeg har nye oplysninger i sagen?  

a. Du kan altid skrive anonyme kommentarer til din sag. Kommenteringen foregår 

anonymt inde på selve sagen. Det er derfor meget vigtigt, at du ikke mister dit sagslink, 

eller deler det med andre, som ikke skal kunne kommentere.  

 

4. Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit link?  

a. Hvis du mister dit link, mister du også permanent din egen adgang til sagen. Sagen 

lever dog videre hos organisationen. Sagen risikerer dog at blive lukket, fordi der ikke 

kan kommunikeres gennem dem. Løsningen er, at du laver en ny anmeldelse hvor du 

henviser til den sag, som du har mistet linket til. På den måde kan organisationen 

koble de to sager sammen, og I vil kunne kommunikere anonymt fra den nye sag.  

 


