
 

 

Advokatfirma 

 

 

HjulmandKaptains whistleblowerpolitik – sådan håndteres og administreres indberetninger   

 

Hos HjulmandKaptain har vi etableret en whistleblowerordning, som skal bidrage til og sikre, at eventuelle 

uregelmæssigheder eller svigagtig adfærd hos HjulmandKaptain trygt kan indberettes. 

 

HjulmandKaptains whistleblowerordning er etableret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og 

Rådets whistleblowerdirektiv samt hvidvaskloven. Whistleblowerordningen administreres via Whistleblo-

wer Software og har til formål at: 

 

• Øge muligheden for, at du kan ytre dig om kritisable forhold i HjulmandKaptain uden at skulle 

frygte for negative konsekvenser. 

• Beskytte dig som indberetter, hvis du indgiver oplysninger til whistleblowerordningen. 

• Opdage eventuelle uregelmæssigheder, krænkelser eller ulovligheder. 

 

1. Hvem kan indberette? 

Indberetning kan indgives af medarbejdere, medlemmer af ledelsen, eksterne parter som f.eks. konsulen-

ter, kunder, samarbejdspartnere og andre med arbejdsmæssig tilknytning til HjulmandKaptain. 

 

2. Hvem kan du indberette om? 

Der kan indberettes om forhold hvori HjulmandKaptains medarbejdere og andre interessenter er involve-

ret.  Herunder medlemmer af ledelsen, eksterne parter som f.eks. konsulenter, kunder, samarbejdspart-

nere og andre med arbejdsmæssig tilknytning til HjulmandKaptain. 

 

3. Hvilke områder er omfattet af ordningen? 

Whistleblowerordningen er etableret, så du kan indberette om alvorlige forhold eller mistanke herom så-

vel anonymt som ikke-anonymt.  

Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer mv. Mindre alvorlige forhold 

som for eksempel utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder mv., kan ikke indberettes via 

whistleblowerordningen, men skal indberettes via de normale kommunikationsveje. 
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2. 

HjulmandKaptains whistleblowerordning hos Whistleblower Software  er derfor en generel kanal, hvor du 

kan indberette om eksempelvis:  

 

• Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk 

• Hvidvask af penge og terrorfinansiering 

• Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder 

• Brud på arbejdssikkerheden 

• Fysisk vold, seksuelle krænkelser og mobning  

• Diskrimination  

• Korruption 

• Nepotisme 

• Tilfælde hvor medarbejdere væsentligt udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om 

kollegaer eller andre, uden der er et arbejdsmæssigt behov 

• Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision 

 

4. Hvordan indberetter du? 

For at sikre muligheden for anonyme indberetninger har HjulmandKaptain  valgt at benytte Whistleblower 

Softwares It-tekniske løsning.  

 

Har du mistanke om uregelmæssigheder eller svigagtig adfærd, skal du gå ind på hjemmesiden 

https://whistleblowersoftware.com/secure/hjulmandkaptain , hvor du kan indberette din anmeldelse. 

 

Der kan ikke foretages indberetninger til organisationen på andre måder, f.eks. ved at sende en e-mail til 

den person, som er ansvarlig for whistleblowerordningen, da der er tale om fortrolige personoplysninger, 

der ikke må sendes ukrypteret over det åbne internet.  

 

Det er desuden muligt at indberette forhold til den ekstern whistleblowerordning, som varetages af Data-

tilsynet. Det er valgfrit hvorvidt du foretager anmeldelsen via denne interne whistleblowerordning eller 

den eksterne, som udbydes af Datatilsynet.  

 

https://whistleblowersoftware.com/secure/hjulmandkaptain


 

3. 

Information om Datatilsynets whistleblowerordning og hvordan man foretager indberetning, findes via 

dette link: https://whistleblower.dk/ 

 

HjulmandKaptain opfordrer til, at man benytter virksomhedens egen ordning, såfremt du har en forvent-

ning om, at indberetningen kan varetages effektivt, og man vurdere, at du ikke bliver udsat for repressa-

lier.  

 

5. Behandling af indberetningerne 

Når du foretager en  indberetning , vil du have mulighed for at vælge/fravælge hvilke betroede medarbej-

der hos HjulmandKaptain der skal modtage din anmeldelse.  

 

De betroede medarbejder er advokat Stephanie Maria Steffensen (SST) og Bestyrelsesformand og ejerpart-

ner advokat Karsten Madsen (KMA). 

 

Vedrører din indberetning hvidvask eller terrorfinansiering vil indberetningen altid - og alene - håndteres af 

SST.   

 

Hverken HjulmandKaptain, SST eller KMA vil have mulighed for at identificere dig, medmindre du har øn-

sket ikke at være anonym. 

 

Den betroede medarbejder du har valgt vil indledningsvist foretage en habilitetsvurdering af, hvem der i 

forening med denne skal behandle din indberetning og foretage de nærmere undersøgelser hos Hjulmand-

Kaptain. 

  

Som udgangspunkt inddrages HjulmandKaptains managing partner alene i indberetninger der ved de indle-

dende undersøgelser, fører til en konkret sag.  

 

Hvis det vurderes nødvendigt, inddrages de personer, som er relevante i forhold til undersøgelsen af sa-

gen, fx den relevante kontorleder.  

 

https://whistleblower.dk/


 

4. 

Findes det nødvendigt, vil HjulmandKaptain antage et uvildigt advokatkontor til ligeledes at indgå i under-

søgelserne. 

 

6. Hvordan behandles indberetningerne samt opbevaringsperioder? 

Når du indberetter en anmeldelse, foretages en indledende undersøgelse af det forhold, du har beskrevet, 

og det registreres i Whistleblower Software systemet, at din indberetning er modtaget senest 7 dage efter 

modtagelsen.  

 

Inden for en rimelig frist angives de tiltag, der påtænkes, eller er truffet som opfølgning og begrundelsen 

for valget af denne opfølgning i . Med rimelig frist menes senest 3 måneder fra registreringen af modtagel-

sen af indberetningen, jf. ovenfor. 

  

Hvis din indberetning viser sig åbenbart ubegrundet, bliver den afvist.  

  

Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at din indgivne anmeldelse ikke kan karakteriseres som 

åbenlyst ubegrundet, vil din anmeldelse blive undersøgt nærmere. Sagen behandles som udgangspunkt 

internt hos HjulmandKaptain og kan eventuelt få ansættelsesretlige konsekvenser for den person, du har 

indberettet om.  

 

I forbindelse med indberetningen  skal  du som indberettende person gemme en ID-nøgle til brug for se-

nere login. Via denne ID-nøgle kan du få status på sagen og du kan følge sagens gang og kommunikere ano-

nymt med den betroede medarbejder hos HjulmandKaptain.  

 

Du kan finde information om, hvordan og hvor længe HjulmandKaptain behandler personoplysninger i for-

bindelse med indberetninger til whistleblowerordningen i Persondatapolitik for whistleblowerordning ne-

denfor.  

  

Sagen kan være af en sådan karakter, at den videregives til politiet til yderligere efterforskning. Sagen kan 

ende i retten, og den person, du har anmeldt, kan risikere bøde- eller fængselsstraf. Det er derfor vigtigt at 



 

5. 

systemet ikke benyttes til beskyldninger, hvor der rettes mistanke mod uskyldige personer. Alle indberet-

ninger skal derfor indgives i god tro og være oplysninger, som du har fået direkte indsigt i og ikke blot på 

rygtebasis.  

 

7. Underretning af personer, der registreres oplysninger om 

Det er den/de betroede medarbejdere, som underretter den/de omfattede person(er) om at deres oplys-

ninger bliver behandlet som følge af anmeldelsen. Den/de betroede medarbejdere vil dog indledningsvist 

kunne undlade at foretage en underretning, hvis der f.eks. er grund til at frygte, at vedkommende, du har 

foretaget registrering om, vil obstruere en nærmere undersøgelse ved f.eks. at destruere beviser. 

 

Personer, der er registreret oplysninger om i forbindelse med indberetning af oplysninger i Whistleblower 

Software systemet, herunder den person indberetningen vedrører og dig som indberetter, har ret til ind-

sigt i de data, der er registreret, så dataene kan blive undersøgt og rettet, hvis de er unøjagtige, ufuldstæn-

dige eller forældede. 

 

Hvis du anmoder om indsigt i de data, der er registreret om dig, og denne indsigt imødekommes, vil du 

blive underrettet om 

a) de data, der behandles om dig, 

b) formålet med behandlingen, og 

c) enhver tilgængelig oplysning vedrørende kilden til dataene. 

 

Ønsker du indsigt i de registrerede data om dig, skal du henvende dig til den/de betroede medarbejdere 

hos HjulmandKaptain.  

 

8. Indberetning i ond tro 

Foretager du i ond tro en falsk indberetning mod en anden person, beskyttes du ikke af HjulmandKaptains 

whistleblowerordning.. Såfremt du fortager en indberetning i ond tro, kan du blive gjort til genstand for 

civilretlige, strafferetlige og administrative sanktioner samt disciplinære sanktioner. 

 



 

6. 

Hvis HjulmandKaptain er bekendt med din identitet, kan og vil HjulmandKaptain i de fleste tilfælde i hen-

hold til dansk lov være tvunget til at videregive dit navn til f.eks. den person, indberetningen vedrører, hvis 

denne anmoder herom, eller hvis efterforskningen fører til politiundersøgelse eller retssag. 

 

9. Anonymitet 

Indgiver du i god tro en indberetning til whistleblowerordningen, er du beskyttet mod enhver form for ne-

gative konsekvenser forbundet med indberetningen. 

 

Du har som nævnt mulighed for at indberette anonymt, og du har ligeledes mulighed for at kommunikere 

anonymt via ordningen. Dog kan anonyme henvendelser give anledning til vanskeligheder i praksis, da det i 

nogle tilfælde ikke vil være muligt at komme til bunds i sagen. Derfor opfordres du til, at oplysningerne 

ikke angives anonymt.  

 

10. DATASIKKERHED 

Det system, som benyttes til at registrere indberetningerne, bliver hostet af Whistleblower Software, der 

er et uafhængigt selskab, som garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. Systemet logger 

ikke IP-adresser og maskine-ID, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Det er alene 

den ansvarlige sagsbehandler, der har adgang til sagsbehandlingsdelen i systemet. Der kan findes yderli-

gere information om sikkerheden i Privatlivspolitikken for whistleblowerordningen. 

 

Alle indberetninger vil blive opbevaret forsvarligt, og det vil kun være muligt for relevante personer at tilgå 

oplysningerne. 

 

11. SPØRGSMÅL 

Alle spørgsmål om whistleblowerordningen kan rettes til de betroede medarbejdere. 

 

  



 

7. 

12. Privatlivspolitik  

Se særskilt dokument  

 


