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Kom godt i gang med  

Retsinformation 
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Ved søgning i Retsinformation skal man vælge mellem søgning i regler, 

afgørelser eller lov- og beslutningsforslag. 
 

 
  

(Retsinformation | FAQ, u.å.) 

 

 

 

 
Når søgeområde er valgt indtastes: 
 

 Nummer eller årstal på dokumentet 
 

 Populærtitel på dokumentet 
 

 Titel på dokumentet 
 

 Eller udvalgte ord fra titel eller indhold 
 

”Regler indeholder alle 

bindende love og regler, f.eks. 

love, bekendtgørelser, 

vejledninger m.v. samt 

internationale konventioner og 

traktater. Der kan søges såvel 

på gældende som på historiske 

love og regler.” 

”Afgørelser indeholder 

endelige administrative 

afgørelser af principiel 

karakter. Afgørelser kan være 

indlagt i deres helhed eller 

som resumé. Afgørelsesbasen 

indeholder ikke dokumenter 

fra Folketingets 

Ombudsmand.” 

”Love og beslutningsforlag 

mv. indeholder alle 

Folketingets dokumenter 

bortset fra de dokumenter, 

der vedrører Folketingets 

forhandlinger og §20 

spørgsmål”. 

Bemærk at når der indtastes et ord popper en række 

valgmuligheder op der kan vælges imellem. 

I dette tilfælde blev dog valgt ordet tandpleje, der gav 

1.126 resultater. 
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Søgeresultatet kan bl.a. sorteres 
v.hj.a. en række relevanskriterier, 

der kan vælges til højre for 
søgeresultaterne. 

 

  

 

Resultatet kan 

præciseres med de 

forskellige filtre i 

venstre side. 

Man kan også forbedre 

søgeresultatet ved at 

kombinere nye søgeord op 

mod det første resultat – i 

dette tilfælde 

”professionsbachelor” 

hvilket bringer resultatet 

ned på 49 resultater. 

Bemærk at sættes flere ord i 

citationstegn søges der specifikt 

på denne ordstilling – altså en 

frasesøgning –                                         

fx: ”erhvervelse af fast ejendom”. 

Skrives der flere ord i søgefeltet 

kan de tre boolske operatorer                     

AND  OR   NOT bruges.         

  

  

  

                                                                                                                

Selve 

”søgestrengen 

kan ses her. 
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Kilde: Retsinformation | FAQ. (u.å.). Hentet 9. maj 2022, fra https://www.retsinformation.dk/faq 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Er der yderligere spørgsmål 

i forbindelse med brug af Retsinformation 

så spørg din lokale Absalon bibliotekar 

Når en af henvisningerne åbnes vil der 

være mulighed for i venstre side at 

finde henvisninger der knytter sig til 

det oprindelige dokument. 


