
Gratis udviklingsforløb: 

Voldsforebyggelse
på ældreområdet

Vold som Udtryksform inviterer til efteråret 2016 ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra 12 
arbejdspladser til at indgå i et arbejdspladslaboratorium – et udviklingsforløb om temaet Forebyggelse 
af konflikter og vold i relationen til borgere og pårørende på ældreområdet. I arbejdspladslaboratoriet 
er der plads til at udvikle, afprøve og indføre nye initiativer til konflikt- og voldsforebyggelse.

Arbejdspladslaboratoriet finder sted fra september 2016 til maj 2017. 
I forløbet vil vi
- udvikle og afprøve metoder og tilgange, der skaber bedre miljøer uden vold 
- udvikle og afprøve metoder og tilgange til, hvordan ansatte og borgere/pårørende kan arbejde 
  sammen om at forebygge konflikter og vold for at skabe et godt miljø for alle parter.

Udviklingsforløbet kræver deltagernes engagement i planlægning og gennemførelse. Vi tilrettelægger 
og understøtter arbejdet. Resultaterne fra udviklingsarbejdet formidles til andre arbejdspladser via 
nyhedsbrevet Job uden Vold, web mv.

Yderligere oplysninger

For nærmere oplysninger kontakt 

Birgitte Bækgaard Brasch: bbb@sus.dk

Læs mere om Vold som Udtryksforms tidligere 

arbejdspladslaboratorier på www.voldsomudtry sform.dk

www.voldsomudtryksform.dk
En voldsforebyggende indsats på kommunale og regionale arbejdspladser



 Det t ilbyder v i 

• Erfaringsudveksling og udviklings arbejde på en to dages samling den 13.-14 september 2016  
på et kursussted ved Vejle 

• Fortsat erfaringsudveksling og udviklingsarbejde den 29. november samt to enkeltdage  
i første halvår af 2017, ligeledes i nærheden af Vejle

• Mulighed for rådgivning og sparring undervejs
• Formidling af metoder, tilgange og andre erfaringer fra udviklings arbejdet, fx i form af artikler,  

filmklip eller via web
• Gratis deltagelse.

 Det forventer v i 

• Hver arbejdsplads deltager med to ansatte, hhv. leder/afdelings leder og arbejdsmiljø- eller  
tillidsrepræsentant 

• Deltagerne tager aktivt del i udviklings arbejdet under hele forløbet 
• Deltagerne afprøver elementer fra udviklingsarbejdet på egen arbejdsplads mellem samlingerne 
• Deltagerne er åbne om erfaringer fra egen arbejdsplads og har interesse i at indgå i  

formidlings arbejdet
• Inden og efter forløbet deltager arbejdspladserne i en mindre spørgeskemaundersøgelse om  

nøgletal vedr. voldsforekomst, udfordringer med konflikter, vold m.m.
• Arbejdspladserne betaler for transport til fællesarrangementerne – og for eventuel vikardækning.

 vil i vaere med

Ønsker I at være med i arbejdsplads laboratoriet om voldsforebyggelse på ældreområdet,  
så send en mail til bbb@sus.dk senest den 2  2016.

Af mailen skal fremgå: 
• Kontaktoplysninger (navne og titler på begge deltagere, arbejdsplads samt tlf. og mail til begge)
• Kort beskrivelse af jeres motivation og interesse for at deltage i forløbet. 

Skriv også et par linjer om jeres arbejdsmiljøudfordringer relateret til forebyggelse af konflikter,  
trusler og vold. De arbejdspladser, som har vist interesse for at deltage i udviklings forløbet, får svar 
på, om de er udvalgt til at være med, s
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