
Efterårsseminar om whistleblowing

Foreningen AnsættelsesAdvokater

8. september 2010 kl. 13 – 17



Program

13:00 – 13:10: Velkomst og agenda v/ Anne Marie Abrahamson og Niels Banke

13:10 – 14:00: Præsentation v/ virksomhedsrepræsentant (Susanne Korsgaard fra Ferring)

• Baggrunden for indførelse af whistleblower-ordning?

• Hvad indeholder virksomhedens whistleblower-ordning?

• Hvorledes indførtes virksomhedens whistleblower-ordning nationalt/internationalt?

• Overvejelser vedrørende valg af udbyder

• Praktiske erfaringer med whistleblower-ordning
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• Praktiske erfaringer med whistleblower-ordning

14:00 – 14:40: Præsentation v/ Datatilsynet (direktør Janni Christoffersen)

• Hvilke krav stilles til godkendelse af whistleblower-ordning?

• Særligt relevante persondataretlige problemstillinger

• Generelle problemstillinger omkring overførsel af medarbejderoplysninger inden for 

internationale koncerner på tværs af grænser

• Procedure for indhentelse af Datatilsynets godkendelse, sagsbehandlingstid

14:40 - 15:10: Pause



Program (fortsat)

15:10 – 15:40: Præsentation v/ arbejdsgiverrepræsentant (Christine Jøker Lohmann fra DI)

• Er det en god ide at indføre en whistleblower-ordning?

• Hvad bør en whistleblower-ordning indeholde? 

• Gælder særlige procedureregler for implementering?

• Væsentlig ændring af ansættelsesvilkår? /SU?

• Whistleblowing i international kontekst

• Vurdering af whistleblower-ordningers udbredelse nu og i fremtiden
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• Vurdering af whistleblower-ordningers udbredelse nu og i fremtiden

• Står udgifterne ved indførelse af en whistleblower-ordning mål med udbyttet?

15:40 – 16:10: Præsentation v/ lønmodtagerrepræsentant (Kirstine Emborg Bünemann fra LO)

• Er whistleblowing et gode/onde for medarbejderne?

• Hvilke problemstillinger er særligt relevante i forhold til medarbejdere?

• Overvejelser om procedurer for indførelse af whistleblower-ordning

• Hvilke hensyn skal tages til den enkelte lønmodtager, der foretager anmeldelse?

• Hvilke hensyn skal tages til den enkelte lønmodtager, der bliver anmeldt?

• Whistleblowing i det offentlige?

16:10 - 17:00: Debat/cases – Panel – facilitator Niels Banke/ Anne Marie Abrahamson



Ferring Pharmaceuticals

En historie om et etisk kontorEn historie om et etisk kontor

Susanne Korsgaard, Global Ethics Officer

Præsentation den 8. september 2010



Oversigt

Ferring Pharmaceuticals

Hvordan blir’ man Global Ethics Officer? 

Opbygning af en ny afdelingOpbygning af en ny afdeling

Skepsis og forbehold

Whistleblowing og persondatabeskyttelse

Gør AlertLine en forskel?



Ferring Pharmaceuticals is a 
research-driven 
pharmaceutical company 
devoted to identifying, 
developing and marketing 
innovative products in the 
fields of infertility, obstetrics, fields of infertility, obstetrics, 
urology, gastroenterology, 
endocrinology and 
osteoarthritis.



3800               

employees

2009 global sales

€987 million

2010 forecasted

global sales

€1,045 million

2 research centers                        

3 development centers                  

5 production sites                         

47 sales companies



The Ferring philosophy - vores samfærdselsregler

People come first at Ferring

Because this is so –

Patients using our products and physicians prescribing them have a right to expect:
…that we will only make available those products in which we have full confidence. 
…that we will offer the best possible products at the most reasonable cost.

…that Ferring’s employees will always display courtesy and respect, and act professionally. 

Ferring seeks the loyalty of these patients and physicians, and we are prepared to earn this loyalty anew every day.Ferring seeks the loyalty of these patients and physicians, and we are prepared to earn this loyalty anew every day.

Ferring expects that its employees will create value for the company and its stakeholders.

Ferring employees, at all levels, have a right to expect from the company and their colleagues:
…respect, support and encouragement.

…a work environment that is safe, stimulating and rewarding.
…the freedom to make mistakes and to admit to them without fear of retribution.

…that the highest standards of integrity will be maintained at all times.

…that colleagues will never knowingly do anything to compromise their position as Ferring employees.
…that all who represent Ferring will do so in ways that generate respect for the company and its employees.

Always do what is right, proper and ethical, and encourage your colleagues to do so.

Speak out when you think that wrongs are being committed in Ferring’s name.

Be loyal, but only to that which is just, equitable, honorable and principled - and true to the Ferring philosophy.

No statement of principled behavior can ever cover every situation, or deal with every contingency. It can only set the tone, making each 
individual responsible for applying that tone to his or her everyday practice. We strive to set that tone with five simple words:
People come first at Ferring



2. Hvordan blir’ man Global Ethics Officer?

Cand. Jur & advokatbestalling

HRM diplomer

Certificeret Executive Coach

Ledelse på mange måder: projekt-, 
direkte, gennem andre, gennem 
flere led, direktion

…og en telefonopringning…………….



3. Opbygning af en ny afdeling

� Whistleblowing eller ombudsmand?

� Træningsprogrammer

� Intern markedsføring



4. Skepsis og forbehold

� Medarbejdere

� General Managers

� Ferrings øverste ledelseslag



4.1 Win - win

� Medarbejdere

� General Managers

� Ferrings øverste ledelseslag

Forretningsforståelse gør det nemmere� Forretningsforståelse gør det nemmere

� Netværk gør forskellen



5.1 Whistleblowing og persondatabeskyttelse

� USA var den nemme del

� Europa var den svære del

� Danmark var rigtig svært



5.2 Whistleblowing og persondatabeskyttelse

� Anonymitet – kan den tillades?

� Anomynitet – kan den garanteres?

� Persondatabeskyttelse har mange ansigter

Højeste standard til alle� Højeste standard til alle



5. 3 Speak out when you think that wrongs are being committed in Ferring’s 
name

� Open door policy – mange muligheder

– Nærmeste leder/ leders leder

– Et medlem af direktionen

– Den lokale HR repræsentant

– Corporate HR Department 

– Juridisk afdeling 

– Global Ethics Office

eller

– Ferring AlertLine





Ferring investigation process for AlertLine reports



6. Gør AlertLine en forskel?

� 50 Reports received since July 2007

– 80% via AlertLine

– 10% via Legal Department

– 5% via Compliance Officer– 5% via Compliance Officer

– 4% via Human Resource

– 1% via andre



Spørgsmål?

Tak for jeres opmærksomhed



Persondataloven 
og 

whistleblower-ordningerwhistleblower-ordninger

v/ direktør Janni Christoffersen



Datatilsynets rolle 

• Hvem registrerer hvad om hvem….

• ….og registrerer Datatilsynet • ….og registrerer Datatilsynet 
whistleblowere?

• En persondataretlig udfordring



Datatilsynets rolle

• Følsomme oplysninger tilsigtes 
behandlet → krav om tilladelse fra DT

• Elektronisk anmeldelse via • Elektronisk anmeldelse via 
www.datatilsynet.dk

• Vejledning på hjemmesiden og 
kontakt os evt., inden I skrider til 
handling – mere effektivt for alle



Indledende overvejelser for 
virksomheden

• Hvem er dataansvarlig for 
whisteblower systemet?

• Koncernsystem »« separat system

• Hvor er selskabet etableret?

• Moderselskab »« datterselskab

• Databehandler



Hvem kan indberette 
oplysninger?

• Udgangspunktet: medarbejdere og 
bestyrelsesmedlemmer 

• Der kan være virksomheder, som 
også ønsker andre skal kunne 
foretage indberetning, f.eks. kunder, 
leverandører og andre med 
tilknytning til virksomheden



Hvilke forhold  kan indberettes?

• Forhold eller mistanke om forhold der 
kan få betydning for 
koncernen/selskabet som helhed koncernen/selskabet som helhed 
eller

• som kan have afgørende betydning 
for enkeltpersoners liv eller helbred

• Strafbare forhold og andre rent 
private forhold 



Hvilke forhold kan indberettes? 
(2) 

• Alvorlig øko. kriminalitet, f.eks. 
bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk 

• SOX – uregelmæssigheder ved • SOX – uregelmæssigheder ved 
regnskab og revision

• Miljøforurening og alvorlige brud på 
arbejdssikkerheden

• Alvorlige forhold mod ansatte – vold 
eller seksuelle overgreb



Hvilke forhold kan IKKE 
indberettes?

Mindre alvorlige forseelser f.eks.:

- Mobning

- Samarbejdsvanskeligheder

- Inkompetence

- Fravær

- Overtrædelse af retningslinjer for 
påklædning, rygning, brug af e-post mv. 



Hvad er juraen bag 
afgrænsningen?

• Udg.pkt er forbud mod behandling af 
følsomme oplysninger, jf. § 7

• Pdl. § 8 – samtykke eller • Pdl. § 8 – samtykke eller 
værdispringsregel 

• Saglighed og proportionalitet, jf. § 5

• ”Frivilligt alternativ til normale 
kommunikationsveje i en virksomhed” 



Andre krav til whistleblower-
ordningen

• Forudgående information til medarbejdere

• Information til medarbejdere i forbindelse 
med en indberetning – indberetter, med en indberetning – indberetter, 
indberettede og tredjeparter

• Sletterutiner

• Krav til datasikkerhed (vilkår i Datatilsynets 
tilladelse)

• Skal der overføres oplysninger til 
tredjelande?



Overførsel af 
personoplysninger til 3. lande

• Et 3. land er et land uden for EU/EØS

• Kræver hjemmel til selve overførslen

• De relevante bestemmelser i 
persondataloven er § 27 og § 50, stk. 
2.

OBS:  Lovens øvrige regler skal 
være opfyldt



PAUSEPAUSE



Whistleblowing
Christine Jøker 
Lohmann 08. sep. 10

Hvad kan et whistleblower-system? 
– Muligheder og begrænsninger 

Christine Jøker Lohmann

Konsulent i DI



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Whistleblower defineret af ILO som:

”The reporting by employees or former employees 
of illegal, irregular, dangerous or unethical 
practice by employers.” (ILO Thesaurus 2005)practice by employers.” (ILO Thesaurus 2005)



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Hvor mange virksomheder globalt har oplevet svindel de 
sidste 12 måneder? 

A. 15 %

B. 30 %

C. 45 %

Profilen af en intern svindler?

A. Senior leder

B. Mellem leder

C. Junior ansat

D. Andre ansatte



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Markant korruptionsudfordring på mange 
af de markeder hvor danske 
virksomheder opererer  



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Internationale organisationer 
anbefaler indførelse af 
whistleblowing-ordninger
• Enron og WorldCom skandalerne

• Anbefalet af institutioner såsom: OECD, EU, CoE, OAS, AU, 
SADC,  APAP, UNCAC, ICC, TI, Nørby-udvalget…

• Desuden lovpligtigt ifølge Sarbanes Oxley Law (USA) for:

• Virksomheder der er helt eller delvist ejet af amerikansk selskab

• Er noteret på den amerikanske børs

Øget udbredelse med øget international handel



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Målgruppen



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Der er sket en holdningsændring  til 
whistleblowing-systemer

• Tidligere: stikkere, stræbere, problem-typer etc.

• I dag: kommer alle til gode ved at forebygge og stoppe                             • I dag: kommer alle til gode ved at forebygge og stoppe                             
ulovligheder

• Mulighed for at berette om mistanker

• Mere åbne organisationer end tidligere

• Virksomheder står til regnskab overfor deres interessenter

• Del af CSR-trend

• Stor udbredelse



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Der må fløjtes om alvorlige og ulovlige forhold

Korruption

Bedrageri

Dokument falskDokument falsk

Alvorlig miljø forurening

Alvorlig brud på arbejdssikkerheden samt 

Alvorlig forhold der retter sig mod en ansat fx vold og seksuelle 
overgreb.



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Der må ikke fløjtes om mindre 
forseelser gennem whistleblowing-
ordninger
• Inkompetence – forkerte beslutninger

• Fravær

• Mobning

• Samarbejdsvanskeligheder

• Overtrædelse af retningslinjer for fx

• Rygning

• Påklædning

• Alkohol

• Brug af internet/e-mail



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Der må fløjtes om og af:



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Mulighed for intern eller ekstern databehandling

Databehandler

Internt via ’etik’ komité

Eksternt via specialiseret 
selskab

Overvej ved intern databehandling

• Billigere, men tidskrævende

Risiko for interessekonflikt

Overvej ved ekstern databehandling

• Dyrt, men effektivt og 
professionelt

• Armslængde til sagen



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

DI’s anbefaling for at få et effektivt 
whistleblowing-system

• Involvere SU og medarbejderne generelt – globalt!

• Orienter grundigt om hvad der må indberettes

• Orienter og træn ansatte i virksomhedens politikker

Kommunikér om whistleblower-systemets effekt – internt og 
eksternt

Et whistleblower-system kan ikke stå alene

Det er altafgørende, at de ansatte føler,                      
det er deres værktøj!



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Whistleblowing-systemer beskytter 
indberetteren og den indberettede

• Ordningen mindsker anonyme sedler i forruden på direktørens 
bil og sedler med personers navne i tilfældige skuffer.

• Giver mulighed for systematisk undersøgelse af mulige 
ulovlighederulovligheder

• Beskytter indberetteren via behandling i et lukket fortroligt 
kompetent system.

• Indberetninger i ond tro screenes og frasorteres – beskytter den 
indberettede.

Der gælder de almindelige ansættelsesvilkår                           
– både for indberetteren og den indberettede.



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Databehandling – hav fokus på:
• Indberetningen og ikke indberetteren

• Det skal være tillid til alle indberetninger. Også selv om der ikke 
er nok i indberetningen til at gå videre med sagen.

• For at beskytte imod indberetninger i ond tro, skal alle 
indberetninger undersøges seriøst inden der rejses nogen indberetninger undersøges seriøst inden der rejses nogen 
anklage.

• Undersøg altid grundigt og fair

• Tag aktion hvis der er noget i indberetningen

• Giv feedback til organisationen, så det vises, at handling 
påskønnes og har effekt



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Whistleblower-ordninger giver adgang til 

information – og kan have en præventiv virkning 

Opdage/undgå ulovligheder 

Ansvarlig ledelse og mere åbenhed i virksomheden

Ledelsen står bedre i en eventuel retssag, hvis de selv har opdaget Ledelsen står bedre i en eventuel retssag, hvis de selv har opdaget 
og anmeldt en ulovlighed

Undgå grimme sager i pressen eller på WikiLeaks

Sikrede forhold for indberetter og indberettede

Forebyggende effekt

Virksomheden lærer af fejl og kan forbedre sine procedurer



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Whistleblower-ordninger har dog også nogle 

ulemper

Risiko for urigtige oplysninger og beskyldninger

Stort oplysningsarbejde om hvad systemet må rumme                    
risiko for frustration hos medarbejderne

Risiko for misbrug af oplysninger

Det kan være svært at bibeholde anonymitet

Kræver ressourcer og løbende opfølgning

Risiko for falsk tryghed



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Overvejelser inden I går i gang
• Det kan let koste DKK 100.000 
til 200.000 at oprette

• Ønskes intern eller ekstern 
databehandling?

• Snak med SU om 

• Hvordan skal ordningen 
implementeres og struktureres i 
organisationen og over for 
medarbejderne?

• Debat om loyalitet, retningslinjer, 
• Snak med SU om 
implementering og 
rapportering

• Hvordan håndteres intern og 
ekstern kommunikation?

• Skriv en politik om 
whistleblowing og indarbejd det 
i personalehåndbogen.

• Debat om loyalitet, retningslinjer, 
hvordan systemet virker etc.

• Gør det klart at indberetning i 
ond tro ikke er acceptabelt

• Vær bevidst om ansættelsesret 
og dilemmahåndtering (både i 
DK og internationalt)



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Når I er klar
• Tag en snak med Datatilsynet

• Få vejledning af en jurist

• Ansøg online

• Vær sikker på at lovgivningen overholdes nationalt og • Vær sikker på at lovgivningen overholdes nationalt og 
internationalt

• Afklar interne og eksterne roller og beføjelser



Whistleblowing 08. sep. 10
Christine Jøker 
Lohmann

Tak for i dag

Læs mere på:

di.dk/marked/ricisi/korruption

Kontakt:

Christine Jøker Lohmann

Konsulent i Afsætningspolitik

CJNI@DI.DK



Foreningen 
Ansættelsesadvokater
8. september 2010

Landsorganisationen i Danmark

8. september 2010

Whistleblowing – set fra lønmodtagervinklen
v/advokat Kirstine Emborg Bünemann, LO



Formål med WBO: Standse ulovligheder

WBO skaber ikke i sig selv viden om ulovligheder

WBO er et instrument til at bringe eksisterende viden til 
ledelsens kendskab

Landsorganisationen i Danmark

ledelsens kendskab

WBO forudsætter
•at medarbejderne i forvejen har viden om ulovligheder
•at medarbejderne vil af med deres viden – til 
virksomheden



Holder forudsætningerne?

• 13% oplevet kollega tage imod gaver fra 
borger/klient/kunde, som har el. kan have haft 
forventning om modydelser (Undersøgelse foretaget for 
Ugebrevet A4 – 25/2009)

Landsorganisationen i Danmark

• 36% vil gå til chefen, hvis de oplever korruption på 
arbejdspladsen (Undersøgelse foretaget for Ugebrevet A4 –
25/2009)

• (30% vil gå til tillidsrepræsentanten)



Succeskriterium for WBO:
Få fat på de sidste 2/3

Hvad holder dem tilbage?

Landsorganisationen i Danmark

Hvad holder dem tilbage?

Samme frygt for ansættelsesretlige sanktioner, som holder 
folk tilbage fra at gå til myndighederne, udtale sig 
offentligt mv.



• Mulighed for anonymitet ikke tilstrækkelig

• Forbedret ansættelsesretlig beskyttelse for 
whistleblowere – og andre der benytter deres 
ytringsfrihed til at udtale sig kritisk om arbejdspladsen

• Bevisbyrde – godtgørelsesniveau - genansættelse

Landsorganisationen i Danmark

• Bevisbyrde – godtgørelsesniveau - genansættelse



• Behovet anerkendt internationalt

• Beslutningsforslag fra den samlede opposition (minus 
DF) – B64, Samling 2009-10 – vedrørende fremme af 

Landsorganisationen i Danmark

DF) – B64, Samling 2009-10 – vedrørende fremme af 
offentligt ansattes ytringsfrihed

• FTF, Journalistforbundet, DM, Transp. Int. DK og LO i 
Retsudvalget – også for privat ansatte

• Betænkning 1472/2006 om offentligt ansattes 
ytringsfrihed og meddeleret – FTF, DJ og LO 
mindretalsudtalelse



Gode eller onde for medarbejderne?

Gode – hvis bidrage til at komme ulovligheder til livs (almen 
interesse)

Onde – hvis det bliver med eget job eller omdømme som 

Landsorganisationen i Danmark

Onde – hvis det bliver med eget job eller omdømme som 
indsats (rammer konkret og individuelt)



Procedure for indførelse af WBO

Forankring hos medarbejderne – SU – TR

Landsorganisationen i Danmark

Signal til omverden – CSR – Corporate governance



Hensyn til den anmeldte

Behandling i overensstemmelse med fagretlig praksis

Proportional reaktion

Landsorganisationen i Danmark

Grundløse anmeldelser

Når andre end kolleger anmelder – eksternes mulighed for 
brug af WBO – proportionaliteten udfordres



Whistleblowing i det offentlige

Hvorfor forskel?

Landsorganisationen i Danmark



Cases – case 1

• En medarbejder fortæller sin ægtefælle, at en kollega har foretaget 
økonomisk kriminalitet på arbejdspladsen. Medarbejderen vælger 
af hensyn til kollegaen ikke at anmelde forholdet. 

– Bør den nu informerede ægtefælle kunne anmelde forholdet 
gennem arbejdspladsens whistleblower-ordning?gennem arbejdspladsens whistleblower-ordning?

– Bør der være en sanktion over for den medarbejder, der ikke 
foretager anmeldelsen?



Case 2

• En sekretær udsættes for befamlinger og tilnærmelser af 
selskabets administrerende direktør. 

– Bør sekretæren kunne anmelde dette gennem en 
whistleblower-ordning?



Case 3

• En medarbejder foretager anmeldelse vedrørende den compliance 
officer, der er ansvarlig for at vurdere indkomne anmeldelser i 
henhold til en whistleblower-ordning. Compliance officeren vælger 
at henlægge anmeldelsen. 

– Bør der i denne situation være en ”anke”mulighed for – Bør der i denne situation være en ”anke”mulighed for 
medarbejderen?



Case 4

• Efter at være blevet irettesat af sin overordnede, foretager den 
irettesatte medarbejder en falsk anmeldelse i anonym form mod 
chefen. 

– Hvorledes bør en sådan situation håndteres?



Case 5 

• En virksomhed varsler kommende masseafskedigelser. En 
medarbejder foretager en reel anmeldelse gennem whistleblower-
ordningen.

– Bør medarbejderen være beskyttet mod opsigelse?



Case 6 

• En medarbejder foretager anmeldelse af så alvorlige forhold, at 
dette kan true virksomhedens fremtidige eksistens. 

– Hvordan sikres det, at anmeldelsen behandles og ikke 
henlægges?

– Kan ordningen indebære falsk tryghed? 

– Ville whistleblower-ordninger have kunnet forhindre store 
danske erhvervsskandaler som IT Factory?



Case 7

• En kommunalt ansat hjemmehjælper bliver klar over, at hendes 
kollegaer svindler med arbejdstiden?

– Bør hjemmehjælperen kunne anmelde dette gennem et 
kommunalt whistleblower-system?


