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Formål                                 
Vores SCREENING, VETTING & VALIDATION program er et afgørende værktøj for at sikre dig 
bedst muligt mod ubehagelige overraskelser og omkostninger i forbindelse med ansættelse, 
samarbejde eller indgåelse af partnerskab med medarbejdere, freelancere, samarbejdspartnere, 
underleverandører eller virksomhed.  

Sikkerhedsundersøgelse, baggrundstjek og validering                           
Vetting = kontrol.              
Det er et fagord for baggrundscheck, men kært barn har mange navne: Sikkerhedsundersøgelse, 
staff vetting, sikkerhedsscreening, analyse… Fælles for alle betegnelserne er, at de er afgørende og 
afdækkende og med henblik på at minimere risicis maksimalt.                                                               
Der eftersøges en afklaring og afdækning af, om der er forhold, som skaber tvivl om en persons 
eller virksomheds pålidelighed, troværdighed og/eller dømmekraft samt om der i øvrigt foreligger 
relevante information, særlige sikkerhedsmæssige betænkeligheder eller andet, som er værd at 
bemærke afhængig af formålet og niveauet af den konkrete vetting.         

Forbindelser            
Vi gennemfører sikkerhedsundersøgelser og baggrundstjek af personer ud fra formål og konkrete 
ønsker, fx i forbindelse med ansættelsesforhold, samarbejde, investeringer, leverance og 
konsulentbistand for både privatpersoner, virksomheder, organisationer og regeringer i ind- og 
udland. 

Baggrund & aktualitet                                  
Vetting har længe været et udbredt og afgørende værktøj for fremtidssikring, men aldrig har det 
været så aktuelt som i COVID-19 tider, hvor virtuelle ansættelser og omlægninger samt MeToo har 
skabt yderligere behov, en anden sårbarhed og nye risicis. En stigende tendens til at bruge eksterne 
parter (underleverandører, konsulenter, freelancers etc.) betyder ligeledes en stigende 
sårbarhedsgrad.  
	  

Fortrolighed & diskretion                
Undersøgelser og analyser formidles i fuld diskretion og fortrolighed med den fornødne beskyttelse 
af personfølsomme oplysninger. Personoplysninger slettes efterfølgende. Vi har en særlig ekspertise 
indenfor diskret håndtering af vanskelige og følsomme sager i ind- og udland.  

4 Vetting niveauer                           

Niveau 1: Check                   

• Undersøgelse af straffeattest.        
• CV-check med referencer.    
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Niveau 2: Screening & OSINT 

• Undersøgelse af straffeattest. 
• CV-check med referencer.  
• OSINT: Undersøgelse af registre, konkurser, forbindelser, adfærd,                                

aktiviteter, mønstre og spor via sociale medier og andre platforme.  

Niveau 3: Screening, Vetting & Investigative Interview  

• Undersøgelse af straffeattest. 
• CV-check med referencer.  
• OSINT: Undersøgelse af registre, konkurser, forbindelser, adfærd,                                

aktiviteter, mønstre og spor via sociale medier og andre platforme.  
• Investigative Interview. 

Niveau 4: Screening, Vetting & Investigation  

• Undersøgelse af straffeattest. 
• CV-check med referencer.  
• OSINT: Undersøgelse af registre, konkurser, forbindelser, adfærd,                                

aktiviteter, mønstre og spor via sociale medier og andre platforme.  
• Investigation: Efterforskning af baggrund og information. 

De kan gennemføres såvel med som uden kendskab og samtykke og eventuel fuldmagt fra den 
person, som undersøgelsen vedrører (gælder dog ikke niveau 3/investigative interview).   

OSINT                                      
= Open Source INTelligence                     
Indhentning af informationer fra åbne kilder. Det er uklassificeret og tilgængelig information, men 
det gør det ikke nødvendigvis let at finde eller analysere. Vi sporer, researcher og indsamler kun de 
relevante informationer og materiale i forhold til ønsker. Vi undersøger, analyserer og 
sammenholder det indsamlet.  

Ekspertise                                 
Vi kombinerer journalistiske graver- og undersøgende metoder med analytiske vinkler og interview 
teknikker fra efterretning- og sikkerhedstjenesten med et indgående forretningskendskab. Vi skaber 
afgørende resultater og værdi med baggrunde indenfor journalistik, sikkerhed, efterretning & 
efterforskning samt IT og forretningsverdenen og mere end 25 års individuel erfaring på højeste 
globale niveau fra det private og offentlige.  

Information & kontakt           
Web site: https://praesidiogroup.com/consulting/vetting/         
E-mail: vetting@praesidiogroup.com/ & martin.schulze@praesidiogroup.com                                   
Tel: 26 24 26 36    


