
 

N Y T  F R A  N A T I O N A L T  I D - C E N T E R   

Nationalt ID-center (NIDC) har oprettet et nyhedsbrev for 

at informere samarbejdspartnere og andre interesserede 

om centrets aktiviteter. 

I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om NIDC’s 

flytning til Birkerød, en beskrivelse af, hvordan vi arbej-

der i en tid med Covid-19, en mission foretaget til Græ-

kenland og en introduktion til en ny screeningsprocedure 

implementeret i biometri teamet.  

  

Nationalt ID-center er flyttet til Birkerød  

NIDC har siden 1. august 2020 organisatorisk været en 

del af Hjemrejsestyrelsen og pr. 5. oktober 2020 er NIDC 

flyttet til Hjemrejsestyrelsens domicil i Birkerød.  

For vores samarbejdsmyndigheder betyder dette, at do-

kumenter samt skriftlige henvendelser fremadrettet skal 

sendes til Nationalt ID-centers nye postadresse, som er: 

Nationalt ID-center 

Birkerød Kongevej 2 

3460 Birkerød 

Nationalt ID-center har oprettet et nyhedsbrev  

Ifølge Frontex har Grækenland i en længere periode været særlig udsat for dokument-

misbrug. Grækenland oplevede i 2019 en stigning i antal forsøg på indrejse fra landet 

mod et andet EU/Schengen land i forbindelse med misbrug af dokumenter.  

På den baggrund gennemførte NIDC i oktober 2020 en mission til Grækenland. Missio-

nens primære fokus var at udvide Nationalt ID-centers internationale netværk med 

henblik på at styrke dataindsamling vedrørende dokumentmisbrug og trends.  

Formålet med missionen var desuden at indhente information om omfanget af mis-

brug af nordiske dokumenter i Grækenland, samt misbrug af dokumenter i forbindelse 

med forsøg på at indrejse i et nordisk land.  

Med hjælp fra den danske ambassade i Athen deltog NIDC i møder med de græske po-

litimyndigheder samt relevante europæiske ambassader. Fra disse møder blev der 

etableret netværk, som fremadrettet vil orientere NIDC om misbrug relateret til nordi-

ske dokumenter og til indrejse mod et nordisk land. Se også gerne LinkedIn for flere 

oplysninger. 

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er abonnent på hjemmesiden. Ønsker du at afmelde dig, skal 

du skrive en mail til nidc@nidc.dk  

Arbejde i en tid med Covid -19  

Velkommen til nye 
medarbejdere  

 

 

 

 

          Ser nyhedsbrevet mærkeligt ud? Klik her  November, 2020 

Sara er uddannet jurist med erfaring fra flere ministeri-

er og er startet i juni måned i NIDC. Om opstarten og 

arbejdet fortæller hun: 

 

”Jeg havde en virtuel opstart med en intensiv introduk-

tion til de områder i centret, jeg har det faglige ansvar 

for. Det er både det biometriske område, ansigtssam-

menligning og fingeraftryk, og det analytiske område, 

med alt hvad det indebærer af fact-finding-missioner 

og ture til ambassader og generalkonsulater. 

 

Jeg har stor interesse for, hvordan nye teknologier og 

metoder kan understøtte og indtænkes i arbejdet, hvil-

ket jeg kan gøre brug af her i centret. Derudover har 

jeg også erfaring med kvalitetssikring af produkter, 

videndeling, sparring og kommunikation, som jeg gør 

meget brug af i de to teams, hvor vores fornemste op-

gave jo er at understøtte danske myndigheder i identi-

tetsfastlæggelsen. 

 

Og så vil jeg da sige, at selvom den virtuelle opstart var 

stykket godt sammen, var det dejligt at møde ind på 

kontoret kort efter min tiltrædelse og hilse på alle kol-

leger. Det gav mig en bedre mulighed for at lære alle at 

kende - jeg har i hvert fald opdaget, at arbejdet i og 

samværet med kollegerne i NIDC er virkelig sjovt og 

spændende.” 

På trods af den øgede brug af hjemmearbejde, fortsætter NIDC med at løse sine kerne-

opgaver. I praksis betyder det, at man fortsat kan sende sager til ægthedsvurdering i 

det dokumenttekniske laboratorium, og sager til ansigtssammenligning. Samtidig kvali-

tetssikrer og opdaterer vi løbende NIDC ID-databasen på vores hjemmeside med nye og 

opdaterede notater, og vores analytikere kan kontaktes på mail og telefon.  

Centrets kursusteam afholder også fortsat kurser i overensstemmelse med de gælden-

de COVID-19-restriktioner og –NIDC’s kurser. Er du interesseret i at deltage, kan du læ-

se mere på NIDC’s hjemmeside.  

I tillæg til NIDC’s eksperttekniske ansigtssammenligningsundersøgelser, har NIDC ud-

arbejdet en screeningsprocedure med det formål at kunne gennemføre en indledende 

ansigtssammenligning, så det hurtigere kan vurderes, om der er behov for at gennem-

føre en fuld morfologisk ansigtssammenligning.  

Undersøgelsen er en kvalificeret ansigtsscreening, der gennemføres af centerets an-

sigtssammenligningseksperter, og kan eksempelvis benyttes i forbindelse med kontrol-

projekter, hvor der ikke er en konkret mistanke om impostor-svindel på enkelte sager, 

men en generel mistanke om identitetssvig i en specifik målgruppe.  

Da sagsbehandlingstiden for denne type ansigtssammenligning er meget kort, vil den 

også kunne benyttes i forbindelse med udlændingesager med en kort sagsbehand-

lingsfrist, eksempelvis ansøgninger om visum på de danske udenrigsrepræsentationer.  

Proceduren blev  benyttet i forbindelse med et kontrolprojekt i august, hvor der blev 

gennemført cirka 50 ansigtssammenligninger indenfor en måned.  

På trods af den øgede brug af hjemmearbejde, fortsætter NIDC med at løse sine kerne-

opgaver. I praksis betyder det, at det fortsat er muligt at sende sager til ægthedsvurde-

ring i det dokumenttekniske laboratorium, og sager til ansigtssammenligning. Samtidig 

kvalitetssikrer og opdaterer vi løbende NIDC ID-databasen på vores hjemmeside med 

nye og opdaterede notater omkring fastlæggelse af identitet og udstedelse af ID-

dokumenter. Vores analytikere kan kontaktes på mail og telefon.  

Centrets kursusteam afholder også fortsat kurser i overensstemmelse med de gælden-

de COVID-19-restriktioner og –forholdsregler. Er du interesseret i at deltage i et af Nati-

onalt ID-centers kurser, kan du læse mere sidst i dette nyhedsbrev og på NIDC’s hjem-

meside. 

  

 

 

I november 2020 er 3 nye 

medarbejdere startet i Na-

tionalt ID-center. 

Velkommen til:  

Trine Arp Edvardsen  

Jannie Panourgias  

Anne Kirstine Bechlund 

Kristensen  

Trine, Jannie og Anne Kir-

stine er alle startet som 

nye medarbejdere i det 

biometriske team.  

Mission til Grækenland med fokus på dokumentmisbrug  

Ny screeningsprocedure for  ansigtssammenligninger  

Portræt af en medarbejder:  Mød Sara Gøtske —en del af ledelsesteamet  

Nationalt  ID -centers kurser  

https://www.linkedin.com/posts/nidc_nationalt-id-center-har-gennemf%C3%B8rt-en-mission-activity-6727520459748847616-lk8l
https://nidc.dk/-/media/nidc/Dokumentbibliotek/Nyhedsbreve/19112020-Nationalt-IDcenters-nyhedsbrev-frste-udgave-november-2020.pdf?la=da&hash=7D596B46DC41E6EB21C44B2B645F0C0EF545DE5B
https://nidc.dk/da/Kurser-oo-e-l%C3%A6ring
https://nidc.dk/da/Kurser-oo-e-l%C3%A6ring
https://nidc.dk/da/Kurser-oo-e-l%C3%A6ring

