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Vold som Udtryksform har i 14 år arbejdet med at forebygge og håndtere vold på
amtslige arbejdspladser inden for social- og sundhedssektoren. 

Som en naturlig følge af strukturreformen med fem nye regioner og 98 kommuner, er
projektet også ændret – eller „fornyet“ ved årsskiftet. Ligesom nyhedsmagasinet har fået
nyt „ansigt“.

Folketinget har bevilget 20 mio. kroner til at fortsætte Vold som Udtryksform frem til
2010. Indsatsen har som overordnet mål at forebygge vold og voldens skadevirkninger
på kommunale og regionale arbejdspladser, samt at bringe antallet af episoder med vold
og trusler om vold ned.

For desværre er fysisk og psykisk vold fortsat en stor udfordring i mange brancher.
I dette første nummer af Job uden vold sætter vi fokus på frontmedarbejderne i 

social- og sundhedssektoren. De indtager en kedelig topplacering over de faggrupper,
der har størst risiko for at opleve vold eller trusler på arbejdet. Pædagoger på døgn-
institutioner og plejepersonale på hospitaler topper listen med 32 procents risiko, ifølge
Arbejdsmiljøinstituttets undersøgelse af danskernes arbejdsmiljø fra 2005.

En ny undersøgelse fra HK/Kommunal viser, at frontmedarbejderne i socialforvaltnin-
ger og borgerservice er særligt udsatte for vold og trusler. En ud af fem sagsbehandlere i
socialforvaltningerne har oplevet vold og trusler.

Tallene taler deres eget, klare sprog: Det er en meget stor risiko at leve med. Også
for stor.

Derfor fortsætter indsatsen mod vold på arbejdspladsen. Og heldigvis er der mange
gode erfaringer at arbejde videre ud fra. Ikke mindst fra de mange arbejdspladser, der
har sat forebyggelse på dagsordenen. Læs om nogle af dem inde i bladet. 

At forebygge vold er et fælles ansvar. Hvis vi for alvor skal bringe volden på arbejds-
pladserne ned, er det vigtigt, at også de nye kommunale og regionale arbejdsgivere 
prioriterer initiativer og handleplaner med det formål. Kommunerne har overtaget en del
af medarbejderne fra de tidligere amtslige arbejdspladser og dermed også arbejdsgiver-
ansvaret.

Og der er mange gevinster ved at tage det ansvar alvorligt: Et bedre psykisk arbejds-
miljø, besparelser i sygedagpenge, større energi i arbejdet og måske en effekt i rekrutte-
ringen af arbejdskraft til de mest udsatte arbejdsområder.

Vi er i SUS glade for det gode samarbejde med arbejdspladser og ansatte i hele 
landet – kun gennem denne tætte kontakt til praksis kan vi målrette aktiviteterne og
imødekomme et reelt behov. I sekretariatet for Vold som Udtryksform er vi altid interes-
serede i at høre fra dig og din arbejdsplads, hvis I er stødt på en særlig problemstilling i
relation til det voldsforebyggende arbejde. 

Eller hvis I har gode erfaringer, som I vil dele med andre.
Vi glæder os til et godt samarbejde med „gamle“ og nye arbejdspladser.

Dorthe Perlt
Seniorkonsulent, Socialt Udviklingscenter SUS
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Job uden vold
– et fælles ansvar

Bestil magasin 
og nyhedsbrev

Job uden vold udkommer 3 gange 

i 2007 med artikler om god praksis, 

særlige temaer, ny viden mv. 

Vi sender også et mindre elektronisk

nyhedsbrev ud 6 gange i 2007 med 

omtale af arrangementer mv. 

Du kan bestille magasinet Job uden

vold og nyhedsbrevet på hjemmesiden:

www.vold-som-udtryksform.dk

voldsomudtryksform
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Fokus 
på årsager 
til vold
– Vi kan konstatere, at medar-
bejderne i blandt andet ældre-
plejen oplever vold under
arbejdet. Vold er udtryk for
afmagt og desperation. Derfor
er det vigtigt, at finde årsager-
ne til den vold, som medarbej-
derne oplever. Projektet Vold
som Udtryksform er med til at
sætte fokus på problemet og
med til at sprede erfaringer
om voldens form. Og ikke
mindst med til at give inspira-
tion til, hvordan vi kan fore-
bygge den. 

Ole Pass, socialdirektør i Rødovre

Kommune og formand for Foreningen af

Socialchefer

Top 10 
– fysisk vold

Nogle faggrupper er særligt udsatte 

for vold. De 10 mest udsatte fag er: 

1. Pædagoger, døgninstitutioner 32 % 

2. Plejepersonale, hospitaler 32 %

3. Plejepersonale, plejehjem 20 %

4. Plejepersonale, hjemmepleje 15 %

5. Omsorgsmedarbejdere 
(passer kronisk syge) 15 %

6. Sygeplejersker 13 %

7. Politi- og fængselspersonale 10 %

8. Folkeskolelærere 8 %

9. Pædagoger, daginstitutioner 8 %

10. Pædagogmedhjælpere 7 %

Arbejdsmiljøinstituttets undersøgelse om psykisk
arbejdsmiljø, 2005.
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Indhold

Lad mig se... 
Sprængt And... Bankekød... 

Hér er det....: Kål på Vold!

Klogekunst...

Ole Pass



Slag, spark, nap, spyt, prik,
krads, verbale trusler... Havde det været i
en skolegård, ville ingen have fundet sig i
det. Men på mange socialpædagogiske
arbejdspladser med brugere med udad-
rettet adfærd hører den form for „kom-
munikation“ til dagligdagen.

– Det bliver jo hverdag på et tidspunkt.
Når jeg tænker på, hvordan jeg oplevede
volden, da jeg startede i 1999, og hvor-
dan jeg oplever den i dag... Dels bliver
det en slags vane, dels bliver man jo
bedre til at handle på det, forklarer
pædagog Lone Krogh, Arbejdsboformen
Engbo, Vodskov.

Hverken hun eller kollegerne på Engbo
var egentlig klar over, hvor meget volden
prægede deres hverdag, før de fandt på
en anden måde at registrere de daglige
overgreb på. Men da det først blev syn-
ligt, hvor problemerne opstod, blev det
muligt at lave forebyggende arbejde over
for den enkelte bruger. Det har bragt vol-
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„Prikkeskema“
gav fokus på volden

Da personalet på Engbo i Vodskov i Nordjylland aftalte at fjerne 

„bagatelgrænsen“ for indberetninger og fik lavet et skema, der gjorde det nemt 

at registrere alle overgreb, blev volden synlig. Det gjorde, at man kunne sætte

intensivt ind over for de beboere, der brugte vold som udtryksform.

Af Naia Bang, journalist. Foto: Ajs Nielsen

Medarbejderne på Engbo fik i 2006

Voldsforebyggelsesprisen fra Vold

som Udtryksform for deres arbejde

med at nedbringe volden. Fra ven-

stre er det pædagog Lone Krogh,

forstander Flemming Madsen og

sikkerhedsrepræsentant Rudi

Gjøderum.

Prisen uddeles af projekt Vold som

Udtryksform en gang årligt til et

amtsligt bo- eller dagtilbud, et

hospital, en afdeling, en person,

en organisation el. lignende, som

inden for det seneste år har udført

en markant, effektfuld, nyskabende

eller på anden måde særlig indsats

for voldsforebyggelse på social- og

sundhedsområdet. 



den ned, skabt en bedre hverdag – og
det har betydet, at Engbo modtog
Voldsforebyggelsesprisen i 2006.

Her lå den lukkede afdeling
Den flotte buede murstensbygning i
Hammer Bakker, der i folkemunde blev
kaldt „bananen“, husede i gamle dage
Forsorgscentret Hammer Bakkers lukkede
afdeling. Bygningen ligger der stadig, og
siden 1990 har den huset en del af
Arbejdsboformen Engbo, der er et tilbud
til udviklingshæmmede med psykiske
handicap og udadrettet adfærd. En del af
beboerne boede her også, dengang det
stadig var lukket afdeling.

Ud over den buede bygning har
Engbo endnu en afdeling i det gamle
Hammer Bakker-område, nemlig afdeling
B, der kun ligger et par hundrede meter
væk. Derudover er der samlet fire enkelt-
mandsprojekter i Brønderslev og et botil-
bud i Klarup. I alt bor der 25 udviklings-
hæmmede på Engbo, og personalet 
tæller ca. 115 personer inklusive vikarer.

Forråelse af arbejdsmiljøet
Da Flemming Madsen begyndte som 
forstander på Engbo i november 2003,
undrede han sig over, at der var færre
indberetninger om vold fra Engbo end fra
den institution, hvor han havde arbejdet
før – og hvor beboerne generelt ikke var
udadreagerende.

– Som Lone siger; de små episoder
med vold bliver hverdag. Og når det bli-
ver hverdag, så får vi ikke talt om det.
Det bliver et individuelt problem – den
enkelte tænker: „Nå, det er nok også
bare mig, der er pylret“. På den måde
kan der ligge en ubevist forråelse af
arbejdsmiljøet. Man taler ikke om det –
og konsekvensen er uhyggelig: Kolleger
bliver sygemeldt og afskediget på grund
af udbrændthed, påpeger Flemming
Madsen.

Det er ellers ikke, fordi man ikke har
haft løbende fokus på volden på Engbo.

– Vi har altid arbejdet meget med
voldsforebyggelse og blandt andet haft
temadage, fortæller Lone Krogh.

– Men det var træls hele tiden at
skulle være efter kollegerne og minde
dem om at bruge indberetningsskemaer-
ne. Også fordi de skemaer var en kilde til
frustration: Dels tog de lang tid at udfyl-
de, dels oplevede kollegerne, at der ikke
rigtig skete noget, når vi indberettede
voldsepisoder, forklarer Rudi Gjøderum,
der er en af sikkerhedsrepræsentanterne
på Engbo.

2.319 overgreb på en måned
Rudi Gjøderum tog initiativ til at udarbej-
de et skema til registrering af alle de
overgreb, der foregik i det daglige, og i
samarbejde med Flemming Madsen blev
„prikkeskemaet“ født.

– Det hedder sådan, fordi vi på et
personalemøde blev enige om, at der
ikke var noget, der hed „en bagatelgræn-
se“. Alt skulle registreres – også prik, for-
tæller Rudi Gjøderum.

Alle medarbejdere forpligtede sig til 
at bruge skemaet – i første omgang i en
forsøgsmåned i oktober 2005. Da måne-
den var slut, og „prikkeskemaerne“ talt
sammen, ventede der nogle store over-
raskelser.

Den oktober måned var der foretaget
2.319 registreringer af overgreb.

– Her stod vi med en klar dokumenta-
tion på volden: Hvem der udøvede den,
hvem der var mest udsat og så videre.
Blandt andet havde vi hele tiden troet, 
at det var de nye medarbejdere, der var
mest udsat. Men det viste sig, at de
erfarne medarbejdere, der var på vagt
med en nyansat kollega, faktisk var mere
udsat – sikkert fordi de gik ind og var
„buffer“ i forhold til den nye kollega,
påpeger Flemming Madsen.

„Den lille vold“ blev synlig
– Det overraskede os også, at der var
228 indberetninger på en enkelt beboer,
som vi faktisk ikke betragtede som sær-
ligt udadreagerende. Men i og med at vi
havde fjernet „bagatelgrænsen“, blev
hendes måde at være udadreagerende
på også synlig, fortæller Lone Krogh.

„Prikkeskemaet“ blev brugt til at
lægge nogle arbejdsrutiner om og til at
lave nogle særligt voldsforebyggende til-
tag over for nogle af de beboere, man
ikke havde været så opmærksom på tid-
ligere. Beboeren med de 228 indberet-
ninger var en af dem, personalet satte

særligt ind over for, og det bragte 
antallet af indberetninger ned med 
50 procent.

I dag, halvandet år senere, bruger
personalet på Engbo stadig „prikke-
skemaet“ – både som et pædagogisk
redskab og som et redskab til at forbedre
arbejdsmiljøet.

Bruger skemaerne konstruktivt
– Vi har et hårdt belastet arbejdsmiljø,
og det forsvinder jo ikke, blot fordi vi har
indført „prikkeskemaet“. Men ved at
sætte fokus på volden i hverdagen, har vi
generelt på arbejdspladsen fået mere
fokus på arbejdsmiljøet. Og med skema-
erne er volden blevet noget, vi alle taler
åbent om, forklarer Rudi Gjøderum.

Da Styregruppen for Vold som
Udtryksform i efteråret tildelte årets
Voldsforebyggelsespris til Engbo, var pri-
sen et skulderklap til de flotte resultater,
som arbejdet med „prikkeskemaet“ har
medført.

– For medarbejderne har det været
dejligt at opleve, at det arbejde, man
udfører, bliver set og anerkendt – det gør
arbejdet endnu mere værdifuldt, under-
streger Flemming Madsen, og ophavs-
manden til skemaet, Rudi Gjøderum, 
glæder sig også:

– Skemaet er stadig en kilde til aha-
oplevelser. Og jeg synes, vi er gode til at
bruge skemaet konstruktivt til at se,
hvordan vi kan gå ind og hjælpe hinan-
den – og beboerne. 
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„Prikkeskemaet“ hedder sådan, fordi al udadreageren-

de adfærd registreres – også prik. Skemaet er en sta-

dig kilde til aha-oplevelser i medarbejdergruppen.

Vi stod med en klar 

dokumentation på 

volden: Hvem der 

udøvede den, hvem 

der var mest udsat.



– Jeg begik den dødssynd anden gang, at jeg ikke tog
imod psykologhjælp. I dag har jeg den holdning, at det ikke er
noget, man skal bede om. Det bør være et krav fra arbejdsgive-
ren, at man tager imod i hvert fald én samtale med en psykolog,
hvis man kommer ud for en voldsom episode på sit arbejde.
Per Støve er formand for HK/Kommunals socialpolitiske udvalg.
Han er også tillidsmand og socialformidler i socialforvaltningen i
Aalborg Kommune. 

Snart 30 år har han på bagen her, de fleste af dem i familie-
gruppen, som tager sig af de tunge børnesager. Et arbejde, hvor
man kommer tæt på trængte familier, som bestemt ikke altid er
enige med kommunen i, at det er bedst at tvangsfjerne deres
børn. 

Øje for øje…
1991: Per Støve overtager en sag om en udenlandsk familie.
Faren er psykisk syg, og kommunen får underretninger om, at
han slår sine to børn. Per anbefaler, modsat de tidligere rådgive-
re i sagen, at børnene skal fjernes fra hjemmet. 

Faren klager over tvangsfjernelsen, og sagen ender i Anke-
styrelsen. Dagen før den skal behandles her, har faren et møde
med kommunen. Vild i øjnene kommer han ind på Pers kontor:
„Det, du har gjort er utilgiveligt. Den eneste måde, jeg kan få
æresoprejsning er at tage livet af dig – om jeg så skal rådne op i
fængsel“. 

Per forsøger at holde en neutral stemning, men mærker ube-
haget i kroppen. Fordi manden også har et bødeforlæg, går han
med til, at Per ringer til politiet for at få ordnet det. I telefonen
får Per signaleret til politiet, at de skal komme og tage manden
med. Og det gør de. 

Senere på dagen ringer mandens kvindelige advokat og for-
tæller rystet, at han har truet med at slå Per ihjel. Kommunen
melder manden til politiet, og dagen efter bliver han anholdt i
København efter mødet i Ankestyrelsen, og varetægtsfængslet i
fire uger. 

Svedeture og åndenød
Per Støves reaktioner kommer efter tre dage.

– De første par dage går det meget godt. På tredjedagen

møder jeg en tidligere kollega ved et busstoppested, og da jeg vil
fortælle hende om det, der er sket, kommer reaktionen. Jeg får
svedeture og åndenød og er ved at besvime. I bussen har jeg
klaustrofobi og mest lyst til at hoppe ud, men jeg tvinger mig
selv til at blive. 

Efter det går Per til sin chef og siger ja tak til psykologhjælp,
som han ellers først har takket nej til. 

– Den første samtale med psykologen er samme dag, og det
er guld værd at få snakket tingene igennem med en kompetent
person. 

Efter fire-fem samtaler føler Per Støve, at tingene igen er
nogenlunde på plads indeni. Men i et par måneder efter episo-
den har han stadig svedeture. 

God opbakning
Per Støve er ikke i tvivl om, at han har handlet rigtigt i sagen.
Hele vejen får han god opbakning fra ledelsen. Børn- og unge-
udvalget, som behandler sagen om tvangsfjernelsen, viser stor
anerkendelse af Pers håndtering af sagen. Og politiet tager
under hele forløbet truslerne seriøst.

Da manden bliver løsladt efter varetægtsfængslingen, flytter
han ind på Christiania. Politiet følger ham tæt og melder dagligt
tilbage til Per Støve. På et tidspunkt får han en melding om, at
manden har købt en pistol. Manden bliver dømt for vold mod
sine børn og for trusler mod Per. Mens manden venter på afso-
ning, får han undtagelsesvis lov at rejse tilbage sit hjemland,
fordi politiet vurderer, han er for farlig at have gående. Han ven-
der ikke tilbage til Danmark. 

Hele forløbet varer omkring seks måneder.
De næste par år tager Per en del rundt i andre kommuner og

holder oplæg om voldsforebyggelse. Fortæller om vigtigheden af
at have en antivoldspolitik og en beredskabsplan med mulighed
for psykologhjælp, når uheldet er ude. Per føler sig godt klædt
på. Så godt, at han siger nej tak til hjælp fra psykologen, da han
selv igen bliver truet på livet. 

En økse fra Silvan
Februar 1996: Igen er der tale om en tvangsanbringelse. En 13-
årig pige henvender sig til kommunen, hun vil ikke bo hjemme
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To gange 

truslerpå livet

Første gang socialformidler Per Støve blev truet på livet, fik han god hjælp af en psykolog.

Anden gang kunne han selv håndtere det. Mente han. En stor fejl, siger han i dag.  

Af Karen Pedersen, journalist. Foto: Ajs Nielsen
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mere, fordi hendes far, som er fra udlandet, slår hende. Per
Støve kommer på sagen, som ender med at kommunen tvangs-
fjerner pigen. Til farens store fortrydelse. 

Han truer datteren via sagsbehandleren: „Hvis jeg møder
hende, slår jeg hende ihjel“. Senere bliver truslerne rettet mod
Per, i begyndelsen indirekte, senere direkte i telefonen: „Du skal
ikke skal have lov at leve…“.

I begyndelsen holder Per truslerne skjult for sin familie, men
efterhånden kan han ikke skjule sin uro. Han bliver lettere irrita-
bel og får problemer med at sove om natten. Hans leder tilbyder
flere gange, at han kan blive taget af sagen, men det siger Per
nej til. Han føler sig forpligtet over for pigen. Truslerne kulmine-
rer, da Per Støve på anden hånd får at vide, at faren truer med
at slå ham ihjel – med en økse fra Silvan. Han har også fundet
ud af, hvor Per bor, selv om familien har hemmelig adresse. 

Socialforvaltningen melder nu manden til politiet. Men der
går nogle måneder, inden han kommer for retten. 

I den tid fortsætter faren det psykologiske spil 
med klager over Per Støves sagsbehandling til 
den administrative og politiske ledelse. Gennem
interesseorganisationen Børnenes Stemme gen-
tager han klagerne til forvaltningschefen, til social-
direktøren og rådmanden – og melder Per til politi-
direktøren for racisme. Ingen steder får han med-
hold. 

Men den uudtalte frygt er slem for Per. Hvad 
vil manden nu finde på. Hvad vil det næste skridt
blive? 

Først i maj 1997 kommer manden i retten og
bliver dømt for trusler mod datteren og Per Støve.
Han bliver idømt hæfte. 

PTSD som arbejdsskade
Efter episoden får Per tilbudt psykologhjælp, men
siger nej tak. 

– Jeg fik ikke de samme akutte symptomer som
første gang. Jeg troede, jeg kunne tackle det. Men
jeg var hudløs. I en periode havde jeg det svært
med tunge sager. Jeg fik det dårligt og kæmpede
for ikke at besvime til møder. Jeg forsøgte at skjule
det og skulle helt klart have haft hjælp.

Episoden bliver ligesom den første anmeldt 
til Arbejdsskadestyrelsen som en arbejdsskade. 
Og denne gang kører sagen hele vejen igennem
systemet som en erstatningssag. Arbejdsmedicinsk
Klinik skriver rapport om forløbet på baggrund af
møder med Per. Posttraumatisk stress-syndrom
(PTSD), lyder diagnosen fra psykologen her.
Skaden bliver, som en af de første af den slags
herhjemme, anerkendt som arbejdsskade, og Per

Støve får tildelt mén-erstatning.

Pligt til psykologhjælp
I dag, 10 år efter, har Per Støve det godt. Han er stadig ansat i
familiegruppen, men nu kun rådgiver på halv tid. 

Resten af tiden bruger han på sit job som tillidsmand og som
formand for socialpolitisk udvalg under HK/Kommunal, hvor han
også er med til at sætte fokus på psykisk arbejdsmiljø.

– Jeg har selv taget mange chancer gennem årene, og det
skal man ikke gøre. Samfundet er blevet mere råt. De klienter, 
vi har med at gøre i dag, er mere pressede. Der er kortere til
affekt, og det skal man tage alvorligt. 

På samme måde som man skal tage det alvorligt og søge
hjælp, hvis skaden er sket. 

– Det var en stor fejl, at jeg ikke selv tog imod hjælp, anden
gang jeg var udsat for trusler. Trusler er mere psykisk belastende
end et enkeltstående tilfælde af vold, siger Per Støve. 

- Trusler er mere psykisk 

belastende end enkeltstående 

tilfælde af fysisk vold, siger 

Per Støve. Han var en af de 

første herhjemme, som fik 

anerkendt efterveerne af 

trusler på livet som en 

arbejdsskade.



8
2007

jobudenvold_1_2007

Vi oplever helt klart, at folk er

pressede og har færre penge. 

Vi skal forvalte en lov, 

som vi ikke altid er enige i. 

Jeg kan godt forstå deres udbrud.

Og det hjælper, når man siger,

man godt kan forstå deres vrede

og frustration. Det tager lidt af

trykket.

HK-tillidsrepræsentant Kirsten Knudsen, 

Socialcentret Valby

Modelfoto: Scanpix/Liselotte Sabroe



„Lede sæk. Jeg ved hvor du bor. Jeg slår dig ihjel!“ Det er ikke småting, sagsbehand-
lerne i landets socialforvaltninger må lægge ører til i mødet med borgerne. 

Hver fjerde HK’er ansat i en socialforvaltning og mere end hver tiende i borgerservice
har været udsat for enten trusler eller vold på deres arbejde. Det viser en undersøgelse,
som HK/Kommunal fik foretaget i efteråret 2006. 

Et råb om hjælp
Men hvorfor kan folk ikke bare opføre sig ordentligt?

Mange situationer opstår, fordi flere er pressede på pengepungen. Lovgivningen dik-
terer stramninger, som gør, at mange får trukket i hjælpen. Og det går ud over de med-
arbejdere, der skal forvalte loven, lyder en forklaring. 

– Folk, der har været arbejdsløse i mange år, skal i job. Man presser folk, der i for-
vejen er fattige. Strammer lidt mere på skruen … Dermed ikke sagt, at vi skal acceptere
trusler og vold, men adfærden er til at forstå. Volden er et råb om hjælp og et billede på,
at folk har det dårligt og føler sig trængt op i en krog, siger arbejdsmiljøkonsulent Niels
Jakobsen fra HK/Kommunal. 

Biblioteket som varmestue
Men truslerne dukker også op på mere uventede steder. Hos lægevagten, på skadestuen
– og på bibliotekerne. De bliver i stigende grad brugt som varmestue af førtidspensioni-
ster, psykisk syge og folk med misbrugsproblemer. Ligesom mange utilpassede unge
hænger ud her. 

– Før i tiden var et bibliotek et sted, hvor man gik stille rundt. Nu er det et sted for
unge, der ser porno på computeren og siger „fuck dig“ og „lede luder“ til personalet,
siger Niels Jakobsen. 

– Samfundet har ingen ordentlige tilbud til utilpassede unge. Der er især problemer
med unge med anden etnisk baggrund. Mange af dem har en grotesk adfærd. Der er
ingen, der tager sig af dem, og ingen, der sætter grænser for dem, så de ved ikke, hvor-
dan man opfører sig. 

Nul tolerance
Trusler og vold er aldrig et privat problem. Det er et anliggende for hele arbejdspladsen,
og et problem, som ledelsen må have fokus på og tage seriøst. 

Sig fra og vær konsekvent, opfordrer Niels Jakobsen. 
– Vi anbefaler nul tolerance. Trusler mod fx en sagsbehandler er jo et overgreb på

hele kommunen. Det er vigtigt at gøre klart, at man ikke tolererer trusler og vold. Så kan
man bagefter sende et brev om, at et eventuelt fremmøde foregår på politistationen.
Der opfører folk sig som regel ordentligt. 

Arbejdspladsen bør også anmelde tilfælde af vold til politiet, og i det hele taget sam-
arbejde med politiet, anbefaler han. 

Trusler og vold er en del af hverdagen på mange af landets 

socialforvaltninger og andre steder, hvor borgerne er i direkte kontakt med

det offentlige. Når folk er pressede, går det ofte ud over frontmedarbejderne. 

Fuck dig,
din lede kælling!

HK-undersøgelsen

„HK/Kommunal personale-
politisk undersøgelse 2006.
Menige HK-medlemmer“ fra
september 2006 er foretaget
af Rambøll Management.
Undersøgelsen blev gennemført
som en internetbaseret spørge-
skemaundersøgelse blandt 508
HK’ere. 

Undersøgelsen viser bl.a., at 
• 8 pct. af samtlige HK’ere

har været udsat for trusler
og vold inden for det 
seneste år.

• Medarbejdere i socialforvalt-
ninger og borgerservice 
er særligt udsatte med 
henholdsvis 24 og 13 pct.

• 7 pct. af HK’ere på 
biblioteker har været udsat
for trusler og vold.

• 4 pct. af lægesekretærerne
har været udsat for trusler
og vold. 

• Mænd er i højere grad end
kvinder udsat for vold og
trusler.

Af Tine Friis Hansen, Socialt Udviklingscenter SUS og Karen Pedersen, journalist. Foto: Scanpix/Liselotte Sabroe
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– Ledelsen i kommunen bør have en løbende dialog med ledelsen hos politiet, så det
ikke er en „tilfældig betjent“, der skal tage stilling til, om „hende den rødhårede sags-
behandler“ er hysterisk. Det kan være en god ide at holde årlige møder med politiet,
også selv om der ikke har været nogle tilfælde med vold. Det er vigtigt at have løbende
opmærksomhed på det. 

Forebyggelse på arbejdspladsen
Niels Jakobsen tror ikke, at arbejdspladserne helt kan undgå, at volden opstår, men de
kan gøre deres til, at mødet med borgerne foregår i god ro og orden. Han peger på
nogle forhold: 

– For eksempel er det ikke lige meget, hvordan socialkontoret er indrettet. Der skal
være pænt og venligt, og der skal ikke stå løse blomster, aksebægre og andet, man kan
smide med. Det er vigtigt, at der er flugtveje fra sagsbehandlernes kontorer og fra
mødelokaler. Det er også en god ide at hente og bringe klienter fra forkontoret. Og at
blive dér, hvor der er kolleger til stede, hvis man er utryg ved klienten, siger han. 

Den enkelte sagsbehandler kan også gøre sit til, at mødet med klienten forløber så
godt som muligt. 

– Først og fremmest ved at overholde sine aftaler og være velforberedt, så han eller
hun ikke skal sidde og „læse det hele op“ på selve mødet. 

Endelig er det vigtigt at være forberedt på, hvordan man håndterer det, hvis eller når
der opstår trusler og vold. Herunder at have nogle retningslinjer for, hvordan den medar-
bejder, det går ud over, kan få hjælp. Mange kommuner og andre arbejdspladser har da
også efterhånden en voldspolitik og en beredskabsplan. 

(Læs også eksemplerne fra Odense og Gladsaxe side 13-15).

Vi er meget opmærksomme på hinanden, når der opstår voldsomme 

episoder. Vi har en voldspolitik og en plan for, hvem der gør hvad, 

hvis en medarbejder er udsat for trusler eller vold. Hvem man helst vil

have, der i så fald tager hånd om én. Telefonnumre til pårørende. 

Aftaler om eventuelt psykologhjælp mv.

HK-tillidsrepræsentant Kirsten Knudsen, Socialcentret Valby

Ubehøvlede 
bedste-
borgere
Det er ikke kun de mest 
trængte og utilpassede 
borgere, der mister kontrollen
på socialkontoret. Også 
velstillede borgere opfører sig 
i stigende grad ubehøvlet og
truende. Og truslerne fra dem
er ofte mere personlige og
udspekulerede. 

– Her er tale om veluddan-
nede og ressourcestærke 
mennesker på solsiden.
Borgere, som fx får nej på en
ansøgning om at bygge til
deres hus, og som så forfølger
sagsbehandleren systematisk,
fortæller arbejdsmiljøkonsulent
Niels Jakobsen fra
HK/Kommunal. 

– De klager fx til borg-
mesteren over sagsbehand-
leren, de skriver læserbreve i
avisen osv. Nogle sagsbehand-
lere bliver ringet op om natten
eller får sendt ting med
posten, de ikke har bestilt. Jeg
har også hørt om én, som fik
leveret et læs grus i indkørslen.
Det er personlig chikane mod
medarbejdere, der blot gør
deres arbejde. Og den form 
for intimidering er utrolig 
ubehagelig.

„Lede kælling“ og „fuck you“ er hverdagskost. 

Men derfor skal man ikke finde sig i det. Det er jo et voldsomt overgreb,

selvom man måske ikke lige tænker over det.

HK-tillidsrepræsentant Kirsten Knudsen, Socialcentret Valby



Anmeldelser af vold

Alle tilfælde af vold, som medfører
sygefravær på mere end en dag,
skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

Kurven over anmeldelser toppe-
de i 1999. I 2002, som var det
seneste opgørelsesår, blev der
anmeldt 2300 ulykker som følge af
vold. Arbejdstilsynet laver ikke
længere særskilte opgørelser af
anmeldelser som følge af vold.

www.arbejdstilsynet.dk

Erstatning efter vold

Alle arbejdsgivere skal tegne en
arbejdsskadeforsikring for deres
ansatte. Det er arbejdsgiverens
forsikringsselskab, der udbetaler
en eventuel erstatning til medar-
bejderen efter en voldsepisode. 

For at kunne få erstatning fra
forsikringen, skal episoden anmel-
des til politiet. 

Hvis volden har været forsætlig,
kan man også søge staten om
erstatning for tabt arbejdsfortjene-
ste, svie og smerte i henhold til
voldsofferloven. Det kræver også
politianmeldelse.
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Vold og arbejdsmiljø 
hænger sammen

Både danske og udenlandske undersøgelser viser, at der er klar sammenhæng mel-
lem det psykiske arbejdsmiljø og det at blive udsat for vold på jobbet. Men det kan
være svært at sige, hvad der er årsag og virkning. Faktorer, der især spiller ind på
forekomsten af vold, er:
• Kvantitative krav, dvs. tidspres, højt arbejdstempo, overarbejde
• Høje beslutningskrav, dvs. når arbejdet kræver, at man skal tage hurtige eller

komplicerede beslutninger
• Læringskrav, dvs. når arbejdsopgaverne kræver viden og færdigheder, man ikke

har
• Rollekonflikter, dvs. når man får arbejdsopgaver uden de fornødne ressourcer,

eller når man skal gøre ting i arbejdet, som man føler burde gøres anderledes.
• Manglende forudsigelighed i arbejdet, uvished, ængstelse og utryghed på

arbejdspladsen, fx ved omorganisering eller omstrukturering

Jørgen Møller Christiansen: Vold på arbejdet – med særlig vægt på FTF-medlemmernes arbejdspladser. CASA, 2005.

Kvinder er mest udsatte
Flere kvinder end mænd er udsat for vold på arbejdet. Forklaringen er, at flere kvinder er
beskæftiget i højrisikofag inden for social- og sundhedsområdet.

Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard: Volden i Danmark 1995 og 2005. Københavns Universitet, Justitsministeriet, 
Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefen, januar 2005. 

Vold går ud over 
helbredet

Fysiske og psykiske aggressioner på arbejdspladsen kan
have alvorlige konsekvenser for helbredet. Forskning viser,
at udsatte medarbejdere på kort sigt oplever stressreaktio-
ner og psykiske problemer som fx angst, samt depres-
sionslignende symptomer. På længere sigt viser konsekven-
serne sig i form af kronisk træthed. Medarbejdere, der har
været udsat for vold på arbejdspladsen, er oftere energi-
forladte eller har dårligere psykisk helbred fem år senere. 

I værste fald kan vold og trusler om vold føre til post-
traumatisk stress, kroniske psykiske lidelser, langtidsfravær
og arbejdsophør.

Annie Høgh: Aggression at work. Bullying, nasty teasing and violence. Prevalence, mediating factors and 
consequences. Ph.d.-afhandling, Arbejdsmiljøinstituttet, september 2005

VOLD på JOBBET – kort fortalt Af Stine Røn Christensen, Socialt Udviklingscenter SUS

Depression

Manglende 

selvtillid

Brystsmerter

Muskelsmerter

Træthed

Hovedpine

Ikke glad

Hjertebanken

Angst

Manglende

energi



Nogle gange bliver truslerne til alvor, i andre situationer får medarbejderne
truslen afværget. Men den psykiske belastning er fortsat til stede hos kommunale sags-
behandlere, pædagoger på boenheder og døgninstitutioner, ansatte i hjemmeplejen og
mange andre, der er i direkte kontakt med borgere, som har brug for støtte.

Ifølge Arbejdstilsynet skal sikkerhedsorganisationen på den enkelte arbejdsplads, 
når der er vold eller trusler om vold, begynde med at kortlægge problemstillingen, fx i
forbindelse med APV-udarbejdelsen. En god kortlægning er vigtig for at konstatere, om
der er problemer. Herefter udarbejdes en tids- og handlingsplan for at løse problemerne. 

Det anbefales, at den enkelte arbejdsplads foretager en grundig registrering og analy-
se af episoder med vold og trusler samt episoder, som kunne have udviklet sig til vold
og trusler (nærved-hændelser). 

Arbejdstilsynets anbefalinger til forebyggelse af vold lyder:
• Forebyg at volden forekommer. Fx gennem tiltag som instruktion og uddannelse i

konflikthåndtering, definition af hvad vold og trusler er, fælles tilgang til pædagogik-
ken i arbejdet med mennesker med forskellige psykiske og fysiske handicap, retnings-
linjer for alenearbejde, velfungerende mulighed for alarm m.m. 

• Tænk voldsforebyggelse sammen med øvrige forhold i det psykiske arbejdsmiljø, som
eksempelvis stor arbejdsmængde og tidspres samt ledelsesmæssig og kollegial støtte
og feedback. 

• Udarbejd en beredskabsplan, som fx indeholder retningslinjer for: Psykisk førstehjælp,
krisehjælp, debriefing, supervision, plan for hvad der skal ske umiddelbart efter en
voldsepisode samt tilbagevenden til arbejdet.

Det psykiske arbejdsmiljø er et væsentligt fokusområde, også for de kommunale arbejds-
givere, som i forbindelse med strukturreformen har overtaget det driftsmæssige ansvar
for mange nye arbejdspladser.

På de næste sider er der et par eksempler på, hvordan man arbejder med forebyg-
gelse i Odense og Gladsaxe Kommuner.

Arbejdstilsynet opfordrer til nøje registrering:

Nær-ved-vold
– også en psykisk 

belastningFysisk og
psykisk vold

Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk 

og psykisk vold:

• Fysisk vold er fx slag, spark, bid, 

kvælningsforsøg og knivstik. 

• Psykisk vold er fx verbale trusler, 

krænkelser, truende adfærd, 

systematisk fornedrelse, ydmygelse

eller lignende.

Begge typer af vold kan være rettet 

direkte mod den ansatte eller indirekte,

hvor den ansattes familie, venner eller

andre nærstående personer er genstand

for vold eller trusler om vold.

Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. 
At-meddelelse nr. 4.08.4, februar 1997.

Så mange 
er udsat 
for vold
4 pct. af alle lønmodtagere været udsat

for fysisk vold på arbejdspladsen inden

for det seneste år, og 8 pct. har været

udsat for trusler om vold. Det viser

Arbejdsmiljøinstituttets undersøgelse af

det psykiske arbejdsmiljø for 3500 danske

lønmodtagere fra 2005.

Den arbejdsrelaterede vold er steget 

markant i de sidste 10 år (1995 til 2005).

Hvert fjerde voldsoffer udsættes for vold

på arbejdspladsen eller uddannelses-

stedet. Det betyder, at man har større

risiko for at blive udsat for vold på sit

arbejde, end hvis man går på værtshus. 

Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard: Volden i
Danmark 1995 og 2005. Københavns Universitet,
Justitsministeriet, 
Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefen,
januar 2005. 
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Det psykiske arbejdsmiljø er et af fire hovedindsatsområder i

Regeringens såkaldte 2010-plan. En væsentlig del af det psykiske

arbejdsmiljø er relateret til de trusler om vold, som front-

medarbejdere på social- og sundhedsområderne jævnligt oplever.

Af Hanne Juul Nielsen, kommunikationskonsulent, Socialt Udviklingscenter SUS
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Når man ringer til Jobcenter Øst i
Odense, får man et rigtigt menneske i
røret – ikke en telefonsvarer eller „De fire
årstider“ udsat for guitar. Og det er helt
bevidst, fortæller afsnitsleder Evald Sand
Bekker fra Odense Kommunes Social- og
Arbejdsmarkedsforvaltning. 

– Da vi for to år siden flyttede i helt
nye lokaler midt i boligområdet i
Vollsmose, tænkte vi en del over indret-
ningen. Vi brugte de erfaringer, vi i forve-
jen havde med voldsforebyggelse. Fx er
glasdøren til sagsbehandlergangen aflåst.
Sagsbehandlerne henter klienterne i
informationen. Vi lægger vægt på at have
en pæn og ordentlig information, med en
god betjening, så man ikke skal vente for
længe. Heller ikke når man ringer.  

Voldsforebyggelse handler i høj grad
om de signaler, omgivelserne og medar-
bejderne selv sender i mødet med bor-
gerne. Derfor er modtagelsen og indret-
ningen af lokalerne også de første to
punkter på listen af retningslinjer for
voldsforebyggelse i jobcentret (se side
14). Andre punkter handler om medarbej-
dernes kropssprog og kommunikation og
om at være godt forberedt til mødet.
Målet er at skabe en god og ligeværdig
kontakt med borgeren. 

– Retningslinjerne er fundamentet i
det daglige, og de bliver løbende justeret
og finpudset. Når der kommer nye med-
arbejdere, gennemgår vi retningslinjerne.
På den måde holder vi det ved lige og

drøfter løbende, hvordan vi forebygger
og håndterer voldsomme situationer,
siger Evald Sand Bekker.

Vagt giver tryghed
Vollsmose, hvor Jobcenter Øst ligger, er
et „belastet“ boligområde. De fleste
beboere her har en andet etnisk bag-
grund end dansk, omkring halvdelen af
de voksne beboere er på overførselsind-
komst, og der er mange stofmisbrugere
og kriminelle. 

Indtil 1. januar i år hed jobcentret
Lokalkontor Øst og tog sig også af at
udbetale kontanthjælp og pensioner –
situationer, som typisk kan give konflik-
ter. Lokalkontoret havde tidligere en del
voldsomme episoder, især mod trusler.
Derfor har der de sidste par år været
ansat en fast vagt i åbningstiden som en
tryghed for medarbejderne. Egentlig var
planen, at vagten skulle afskaffes ved
årsskiftet, når centret ikke længere skulle
tage sig af udbetalinger. 

– Men det skabte utryghed blandt
personalet. I stedet har vi etableret en
ordning, så der er nu vagt fem dage før
den første og tre dage efter den første,
som traditionelt er de meste „voldsom-
me“ dage. Medarbejderne forsøger så
også at planlægge de erfaringsmæssigt
vanskelige samtaler til de dage, fortæller
Evald Sand Bekker. 

Vagten deltager ikke i møderne, men
opholder sig uden for sagsbehandlerens

Odense:

Retningslinjer er 
fundamentet

SOS: Se
Omgående
Sag

Hvis en borger opfører sig 
truende eller voldeligt, bliver
det noteret i hans eller hendes
elektroniske sag. Rent praktisk
foregår det ved, at sagsbe-
handleren i feltet „øvrige
bemærkninger“ skriver SOS,
som står for Se Omgående
Sag. Systemet betyder, at 
medarbejderne i jobcentret
hurtigt kan tjekke, om der er
grund til at være ekstra
opmærksom, når en borger
henvender sig.

Der er tre kategorier af SOS:
• SOS1 betyder, at borgeren

har forbud mod at komme
på jobcentret, og kun 
ekspederes efter aftale på
politistationen.

• SOS2 betyder, at borgeren
kun ekspederes af en leder
– og efter forudgående
aftale.

• SOS3 signalerer særlig
opmærksomhed og betyder,
at vagten skal være i nær-
heden under ekspeditionen.

Kategorierne tages op til 
revision ca. en gang om året.
SOS-koden kan ændres til 
en „mildere“ kategori eller 
blive fjernet helt, hvis 
sagsbehandlingen er 
forløbet godt over et 
stykke tid.

På Jobcenter Øst i Odense Kommune er der faste 

retningslinjer for, hvordan man forebygger og håndterer vold,

trusler og chikane. De handler også om medarbejdernes

adfærd i mødet med borgerne.  

Af Karen Pedersen, journalist



For et par år siden blev der ind-
ført et nyt begreb i Gladsaxe Kommune:
en VV. Det står for „vejleder i voldsfore-
byggelse“, og dem er der faktisk et helt
korps af. Nærmere bestemt 55, som til-
sammen dækker de fem omsorgscentre
for ældre under kommunens pleje- og
omsorgsafdeling. 

En VV er en medarbejder, der funge-
rer som ressourceperson i forhold til vold
og voldsomme hændelser. Alle ressource-
personer har været på et fem dages kur-
sus, hvor de blev klædt på til at støtte og
vejlede kolleger i at forebygge og hånd-
tere voldsomme episoder i mødet med
de ældre, på omsorgscentrene og i de
ældres eget hjem. En del af de ældre er
fx demente, og det kan gøre, at de lette-
re bliver aggressive.

På kurset fik ressourcepersonerne en
grundig viden om voldens væsen – magt
og afmagt. Om kommunikation og kon-
fliktforståelse. 

Ud med lyttelapperne
– Populært sagt handler det om at lære
at se „se mennesket i monsteret“, så
man ikke bliver så forskrækket, når man
kommer ud for en voldsom episode.
Ideen med VV-ordningen er at gøre med-
arbejderne mere robuste. Bedre til at
lytte og se: „Hvad skete der lige her?“. Vi
kan ikke forhindre, at der opstår voldeli-
ge episoder, men vi kan blive bedre til at

kontor og kan hurtigt gribe ind, hvis
der er optræk til konflikt, eller en kli-
ent går over grænsen. 

Fælles regler 
Jobcentret har helt faste regler for
uacceptabel adfærd fra klienterne.

Chikane, hærværk, trusler eller vold
medfører øjeblikkelig bortvisning og
politianmeldelse. Bagefter vurderer
ledelsen og sikkerhedsrepræsentanten
konsekvenserne.

Klienten får et brev om, at hans
eller hendes opførsel er uacceptabel. 
I nogle tilfælde beslutter man, at den
pågældende fremover kun skal ekspe-
deres af lederen. Det kan også være,
at klienten helt får forbud mod at
møde på centret og fremover kun kan
ringe. I særlige tilfælde kan sagsbe-
handlingen ske på politistation i nær-

heden. Hvis en episode føre til politi-
anmeldelse, kommer der altid en ny
sagsbehandler på. 

Men ét er at vedtage en sanktion,
den skal også formidles rundt i huset. 

– Det hjælper jo ikke, at en borger
har forbud mod at komme i jobcen-
tret, hvis ingen ved det, siger Evald
Sand Bekker. – Så derfor har vi indført
et særligt kode-system. Hvis en bor-
ger har været truende eller voldelig,
noterer vi det med en SOS-kode i den
elektroniske sag (se side 13). 

Alt i alt ser forebyggelsen og ret-
ningslinjerne ud at fungere. I hvert
fald fylder episoder med vold og trus-
ler ikke så meget, som de gjorde tidli-
gere. Kun få gange om året er der
behov for politianmeldelse. To klienter
blev anmeldt for trusler og kom for
retten i 2006. 

Retningslinjer for voldsforebyggelse i Jobcenter Øst

Modtagelse af klienter
• Modtagelsen skal være passende bemandet og give god information
• Borgeren skal behandles med respekt
• Det skal være muligt at bestille tid, ingen må gå forgæves
Lokalernes indretning
• Venterum og kontorer skal være venlige og imødekommende
• Der skal være flugtveje fra sagsbehandlernes kontorer
• Der skal være pænt og ryddeligt på kontorerne
• Der bør ikke være fotos af familie, børnetegninger osv. på kontorerne 
Kropssprog og kommunikation 
• Sagsbehandleren skal have en venlig og rolig fremtoning 
• Sagsbehandleren skal skabe en god, ligeværdig og direkte kontakt, hun skal fx 

ikke „gemme sig“ bag en stak papirer eller bag skærmen 
God forberedelse af samtalen 
• Sagsbehandleren skal have læst på/sat sig ind i sagen inden mødet
• Sagsbehandleren bør overveje forløbet i samtalen på forhånd 
• Hvis sagsbehandleren er usikker, kan hun lade døren stå åben, bede en kollega

lytte med eller evt. deltage i samtalen 
Fælles holdning til uacceptabel adfærd og „højtråbende klienter“
• Faste regler for adfærd, der medfører sanktioner i form af bortvisning, 

politianmeldelse mv. 
• Notat i sag med SOS-kode (se side 13), så alle er informeret om sanktionen
• Sikkerhedsgruppen inddrages
Efterbearbejdelse af konkrete episoder med vold eller trusler
• Lederen og sikkerhedsgruppen sørger for støtte til den berørte medarbejder
• Der tilbydes evt. defusing/debriefing, hvis flere personer er involveret i 

episoden
Efterbehandling og evaluering
• Sikkerhedsgruppen anmelder sagen til Arbejdstilsynet
• Der sker evt. politianmeldelse
• Episoden drøftes/evalueres i personalegruppen (inden for en uge) for at sikre

opfølgning og læring af det skete.
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Gladsaxe:

Et korps af     

Af Karen Pedersen, journalist

55 særligt uddannede 

vejledere sætter fokus 

på voldsforebyggelse i

Enhedsplejen i 

Gladsaxe Kommune. 

Retningslinjer er fundamentet... fortsat



forebygge og håndtere dem, siger Betina
Kruse, som var underviser på kurserne og
også er ansat som udviklingskonsulent
på to af kommunens omsorgscentre.
VV’erne er organiseret i fem grupper, en
på hvert omsorgscenter, og med en tov-
holder hvert sted. Både sosu-assistenter,
køkkenpersonale og terapeuter kan fun-
gere som vejledere. VV’erne kommer fra
alle faggrupper og vagthold – plejecen-
trene kører med treholdsskift.

– Alle kan fungere som kollegial hjæl-
per. At tage hånd om volden er et fælles
ansvar, understreger Betina Kruse.

VV’erne fungerer som et slags mel-
lemled mellem medarbejdere og ledelse.
Fordi de er tæt på, kan de gribe ind, når
der er optræk til konflikt, eller hvis en
kollega hænger med næbbet. 

– Vores opgave er at have lyttelapper-
ne ude: Hvordan er stemningen, er der
nogen, som ikke trives? Hvis der er pro-
blemer, skal vi tage det op med vedkom-
mende og på personalemøder, siger Søs
Meldahl, som er fysioterapeut på dagcen-
ter Kildegården og fungerer som tovhol-
der og VV’er for sine kolleger der. Som
tovholder står hun også for at holde
erfamøder for „sin“ VV-gruppe en gang i
kvartalet og at holde dem løbende til
ilden. Ligesom hun holder informations-
møder for nye medarbejdere i kommu-
nen.

Ledelsen har ansvaret
– Jeg synes vejlederordningen er en væl-
dig god ide, og når jeg præsenterer den
for nye ansatte, lægger jeg vægt på, at
det er et tilbud til os som medarbejdere:
Hvis der er noget, du er utryg ved eller
ked af – så kom ud med det! 

Men det er stadig den daglige leder,
der har ansvar for at gribe ind og følge
op på en voldelig episode, understreger
hun. 

– VV’erne skal ikke begynde at spille
terapeuter – men det er vigtigt, at ledel-
sen bakker op om vores arbejde i det
daglige. Og det synes jeg, de gør.

Hvis en medarbejder kommer ud for
en voldsom episode, har Enhedsplejen

en fast procedure for, hvad der skal ske,
og hvem der gør hvad. Dels i akutfasen,
dels i tiden efter episoden. Fx bliver der
både udfyldt et registreringsskema med
detaljer om episoden og også gerne et
„internt APV-skema“, som sikkerheds-
gruppen bruger som redskab til at fore-
bygge, at der opstår lignende situationer
igen. 

Del i hinandens trivsel
Den forebyggende voldsvejlederordning
blev etableret på initiativ af forvaltnin-
gens sikkerhedsleder, fordi flere medar-
bejdere anmeldte skader som følge af
voldelige episoder. Indtil videre har ord-
ningen kørt et par år, og erfaringerne er
gode, fortæller Betina Kruse.

– Det er gået godt med at implemen-
tere ordningen. Men det kan være svært
at finde ud af, hvornår noget er vold, og
hvornår det ikke er. Der er forskellige
opfattelser. Nogle har nok stadig den
holdning, at „lidt må man vel kunne bide
i sig“. Derfor må man lytte til, hvornår
den enkelte medarbejder føler sin græn-
se overskredet. 

Umiddelbart er der ikke blevet færre
anmeldelser, men sygefraværet er faldet. 

– Mere bliver taget i opløbet, man går
ikke rundt og er ked af det og føler sig
alene, hvis man har været ude for en
voldsom situation. Erfaringerne viser, at
det er rigtig godt at få talt om det. Og
det er vigtigt, at man føler sig godt taget
hånd om efter en episode, det meget
helende. Det betyder noget, at man
tager aktivt del i hinandens trivsel. 

15
2007

jobudenvold_1_2007

VV’ere
Vejlederordningen
kort 

De 55 vejledere i voldsforebyggelse
(VV’ere) har til opgave:
• At skabe debat i aktuelle 

situationer og at skærpe
opmærksomheden på de 
forebyggende elementer i 
forhold til situationer, som
ellers ville kunne udvikle sig til
psykisk eller fysisk vold.

• At vejlede og støtte kolleger i
situationer med borgere, hvor
der er opstået, eller kan tænkes
at opstå, vanskelige situationer.

• At informere nye kolleger om
VV-ordningen. 

VV’erne er organiseret i fem grup-
per med hver sin tovholder. Hver
gruppe mødes en gang i kvartalet
til erfamøde, og en gang om året
er der stormøde for alle VV’ere. 

En styregruppe bestående af
tovholderne, forvaltningens sikker-
hedsleder og underviser Betina
Kruse mødes fire gange om året 
og udstikker retningslinjerne for
VV’ernes arbejde.



Jeg har det 
ik’ så godt...
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For nogle år siden havde jeg en ung klient,
som fik øgenavnet „Langben“, fordi han engang
forcerede et skrivebord i ét langt skridt, for at få fat
i nakken på sin socialrådgiver. Den unge mand var,
sin alder til trods, en gammel kending på rådhuset i

kraft af, at han havde været anbragt, siden han var
ganske lille. Han havde udviklet sig til en lang bengel
med svære lommesmerter, underernæret af at leve af

leverpostej og toastbrød, kriminel og aggressiv og
derudover konstant stresset, bl.a. fordi han

blev truet af nogle rå fyre, som
han skyldte penge for noget
hash-handel, som han ikke
havde afregnet. Min indsats
handlede om at støtte ham
i at komme ud på arbejds-

markedet – en i øvrigt ikke
ret nem opgave. 
Ud over indsatsen for at

finde en vej til beskæftigelse, brugte jeg en del
tid på at tale med ham om hans aggressive adfærd og

om, hvor uacceptabel den var, ikke mindst fordi han var
velbegavet, og burde være i stand til at formulere sig ud
af problemerne. Jeg valgte fra begyndelsen, på bag-
grund af historien om skrivebordet, at han altid skulle
følges ned til mit kontor af en rådhusbetjent. Just in

case… Men efterhånden som vi lærte hinanden at kende,
blev dialogen så fredelig, at jeg kunne ophæve kravet om

rådhusbetjenten. 

En uventet skideballe
Sommetider havde jeg problemer med at få kontakt til ham, og
på et tidspunkt fandt jeg det nødvendigt at trække i hans kon-
tanthjælp, fordi han hverken reagerede på mødeindkaldelser,
mails eller telefonopkald. Den reducerede udbetaling fik ham til
prompte at møde op i forvaltningen, stærkt ophidset over den
uretfærdighed jeg havde budt ham, og så aggressiv og truende,
at jeg efter få minutters larmende diskussion valgte at frigive
pengene, hvorefter jeg bad ham om at forlade mit kontor. 

Da han var gået, søgte jeg tilflugt i forkontoret, hvor alarme-
rede kolleger havde taget opstilling. Mens jeg stadig stod der
og lettere rystet fortalte, hvad larmen havde handlet om,
kom han farende ind igen, nu fulgt af en rådhusbetjent,

som han selv havde hidkaldt vel vidende, at han ellers

ville blive smidt ud hurtigere end han kunne nå at sige „fremmø-
deforbud“. Og så fik jeg ellers en kæmpe skideballe for at have
bøjet mig for hans trusler. For, som han sagde; „Nu har du i flere
år fortalt mig, at jeg ikke må true, og så fandeme om ikke du
giver mig pengene, fordi jeg truer dig! Så tror jeg jo, at det ER
måden at få sin vilje på!“ Situationen var så forbløffende, at alle
automatreaktioner blev sat ud af kraft, ligesom det komiske i den
uventede skideballe fik os alle til at grine. Det bedste ved det
hele var, at „Langben“ og jeg fik lejlighed til at tale om det, der
var sket, og til at give hinanden en lille indsigt i, hvordan sådan
en episode opleves, alt efter om man er den truede eller den
truende part. 

Det sker for os alle
Jeg kan, fra ti års erfaring fra ansættelser i kommunale forvaltnin-
ger, ikke komme i tanker om én eneste kollega, ud over de helt
nyuddannede, som ikke har oplevet at blive truet. Selv vil jeg tro,
at jeg er blevet udsat for trusler omtrent ti gange på de ti år.
Kun to gange er jeg blevet rigtig bange, og kun en enkelt gang
har jeg anmeldt truslerne. Jeg har aldrig været udsat for vold.
Den sidste konstatering er muligvis en vigtig forklaring på, at det
synes så vanskeligt at estimere, hvad omfanget af denne bela-
stende del af vores arbejdsvilkår er. For de personlige overvejel-
ser om, hvorvidt der skal gøres en større sag ud af det, herunder
bl.a. om det skal anmeldes, får mange gange en afgørende
betydning for, hvad der sker efter episoden. „Der skete jo ikke
noget,“ synes ofte at være den afvæbnende eftertanke, som
fører til, at det fortsat langt fra er alle episoder, som anmeldes. 

Først inden for de seneste år er man i undersøgelser af områ-

„Nu har du i flere år fortalt mig, 

at jeg ikke må true, og så fandeme 

om ikke du giver mig pengene, 

fordi jeg truer dig! 

Så tror jeg jo, at det ER måden 

at få sin vilje på!“

Voldelig borgerservicebruger

Når dialogen

forsvinder



Af Bettina Post, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Jeg ska’ os’
huske at købe
mælk...
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det begyndt at betragte „intimidering“, altså tilfælde hvor front-
personalet udsættes for grov tale og tilsvining, når de er på
arbejde, som et parameter, der skal med i betragtning, når den
samlede belastning opgøres. En FTF-rapport fra marts 2005 viser
således, at fire ud af ti socialrådgivere har oplevet psykisk vold
det seneste år. En ph.d.-undersøgelse fra Århus Universitet fra
september 2004 viser, at 22 procent af socialrådgiverne har
været udsat for verbale trusler om overfald eller vold det seneste
år og 46 procent har været udsat for verbal aggression eller per-
sonlig ydmygelse. Hvert år anmeldes mellem 20 og 40 tilfælde af
vold til Arbejdstilsynet. Det er altså også statistisk set meget
sjældent, at truslerne føres ud i livet. Denne understregning fra
min side skal ikke ses som et forsøg på at undervurdere trusler-
nes alvor, men som en insisteren på, at det er vigtigt også at
fokusere på, hvad det er, der gør, at der forekommer trusler i det
hele taget.

Forebyggelse er et ledelsesansvar
At forebygge trusler og vold mod det offentligt ansatte front-
personale kræver, som en afgørende forudsætning, at både den
administrative og den politiske ledelse på arbejdspladsen tager
sagen alvorligt. Min vurdering er, at dette helt generelt sker i
ånden, men at det mange steder halter efter i gerningen. De
tider er nok forbi, hvor den daglige ledelse slår de voldsomme
episoder hen med et skulderklap og en kop kaffe. Men der er
stadig steder, hvor prioriteringen af at få styr også på sikker-
heden, ikke sker, fordi andre opgaver, som er rettet mod 
„produktionen“, prioriteres højere. Og det er et problem, som
bider sig selv i halen. 

Ledelsens ansvar er efter min mening først og fremmest at
sikre, at der findes en operationel handleplan, som hele perso-
nalet er bekendt med. En god plan, hvor alle ved, hvem der har
ansvar for hvad, hvis der pludselig er usædvanlig larm fra et af

kontorerne, er af afgørende betyd-
ning for, at færre af den slags situationer
opstår. Sådan en plan bevirker nemlig, at socialråd-
giverne kan koncentrere sig om at arbejde målrettet på, at
samtaler med endog meget vrede og frustrerede borgere
ikke udvikler sig faretruende, i sikker forvisning om, at
hvis det ikke lykkes, så træder handleplanen i kraft. At
kunne „tale en ophidset borger ned“ kræver netop
en rolig medarbejder, der er trænet i god kommu-
nikation og konflikthåndtering. Min erfaring siger
mig, at sådan et beredskab, samt måske endda
jævnlige „alarmøvelser“ på lige fod med de lovplig-
tige brandøvelser, ALDRIG vil blive prioriteret i en
travl hverdag, hvis ikke ledelsen signalerer, at det er
lige så vigtigt, at vi passer på os selv og hinanden, som
det er at opretholde produktionen.

Hvorfor opgiver de dialogen?
Når det er slået fast, vil jeg slutte af med at vende tilba-
ge til historien om „Langben“. For jeg vil gerne pege på
et perspektiv, som jeg ikke har hørt omtalt nævneværdigt
i strategierne for at forebygge trusler og vold, og som
jeg tror er underkendt i bestræbelserne for at få den
fulde forståelse af problemet, og dermed fuldt overblik
over handlemulighederne. Og det er forklaringen fra
dem, som griber til trusler og vold. Mit sidste bidrag til
debatten skal derfor være en opfordring til, at der 
sættes fokus på deres fortællinger. Hvis vi kan få noget
mere at vide om, hvorfor de opgiver dialogen, kan vi
opbygge en ny og værdifuld indsigt, som kan være med
til at minimere risikoen for at blive truet og i værste fald
overfaldet. En risiko, som desværre også er en del af
socialrådgivernes arbejdsdag. 
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Hver femte FTF’er udsat for vold 
Hver femte FTF’er har været udsat for vold på arbejdspladsen inden for det sidste år. Og hver tredje har oplevet tre eller flere
voldsepisoder. Det viser en undersøgelse af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø fra 2006. I ni ud af ti tilfælde er det patienter, 
klienter, borgere eller deres pårørende, der udøver volden. FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte; 
socialrådgivere, sygeplejersker, lærere, pædagoger, politifolk, ansatte i banker og inden for forsikring m.fl. 

Jørgen Møller Christiansen: Hver femte oplever vold på arbejdspladsen – undersøgelse af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø. CASA, november 2006. 

„Hvis vi kan få noget mere at vide om, hvorfor klienterne opgiver dialogen, kan

vi opbygge en ny og værdifuld indsigt, som kan være med til at minimere risikoen

for at blive truet og i værste fald overfaldet. En risiko, som desværre også er en del

af socialrådgivernes arbejdsdag“. 



Trappe op…

Der var engang et plejehjem. Her herskede en ånd af ro, renlig-
hed og regelmæssighed, det havde der gjort længe, og det var
der ingen grund til at ændre på. 

En dag flytter en ny beboer, lad os kalde ham Hans, ind på
plejehjemmet. Hans en ung mand, som er kommet frygtelig galt
af sted. Han mistet sin førlighed og kan ikke længere gå på sine
ben. Hans får tildelt en plads på plejehjemmet, for på hans 
hjemegn er det den mulighed, der er. 

Hans er en glad ung mand, som har mange venner og lever
et muntert liv. Han holder af at gå i byen, og hans gode venner
henter og bringer ham. Ofte kommer han sent hjem og er ikke
rigtig klar til at stå op, når personalet har ham på planen. 

Og det forstyrrer roen, rytmen og vanerne på plejehjemmet.

De første sten i skoen
Første gang Hans kommer hjem i løftet stemning, bliver natte-
vagten irriteret. Der er ingen portørhjælp, og hun har mange
andre opgaver. Nattevagten nævner det ved vagtskiftet om 
morgenen og noterer i rapporten: „Hans ankom kl. 02.00 – 
højrøstet. Krævede at blive nattet“. 

De næste uger gentager den sene hjemkomst sig nogle
gange, og personalets irritation stiger. 

Ved morgenkaffen i ugens løb taler de om Hans’ gøren og
laden. De fleste synes, det er lidt for dårligt, at han ikke kan 
tilpasse sig forholdene, og nogle mener, at han bør tale med
psykologen om at lære at acceptere sin nye livssituation.

Det ene med det andet
I den følgende tid bliver Hans genstand for mere snak – ved
vagtskifte, over kaffen, i skyllerummet. Han kommer tit sent
hjem, han har gæster med, de spiller høj musik, snakker, griner
og drikker bajere, så der roder slemt inde hos Hans. Nogle af

dem ryger vist også hash, så efterhånden lugter der også ret fælt
derinde. Nogle gange overnatter vennerne hos Hans – og han
låser døren, så man kan ikke umiddelbart kigge ind til ham.

Det ene med det andet. 
Tiden går, og Hans bliver upopulær hos både personale og

naboer. Han er en spektakelmager, irriterende, hensynsløs, umo-
den. Der kommer mange etiketter på ham.

Han er jo ikke til at tale med
Flere medarbejdere har ikke rigtig lyst til at gå ind til ham mere,
han bliver „byttet“ bort for andre beboere, og kun få taler rigtigt
med Hans. De gode snakke, personalet ellers har med beboerne,
mens de hjælper med den personlige pleje om morgenen, har de
ikke med den søvndrukne og mildt sagt morgensure Hans.

Det sker også, at Hans bliver væk i flere dage, og plejen af
ham skrider. Hans siddesår, der ellers er i god bedring, bliver
ganske forfærdelige at se på – og at lugte til. 

Så må han også selv om det!
Efterhånden orker kun de færreste at tage tørnen med Hans,
som da også bliver mere og mere vranten og besværlig. Når han
kommer hjem fra en bytur, kan hans tøj være gennemblødt og i
uorden, og han får lov at vente længe, når han ringer efter
hjælp. Han er jo selv ude om sin situation, når han sådan turer
rundt, mener mange. Og når hans klokke har ringet nogen tid,
råber han højt på personalet. Det lyder truende, og flere bliver
ligefrem bange for at gå ind til ham.

Hvad laver du egentlig her?
Stemningen mellem Hans og personalet forværres, som tiden
går. Ledelsen beder Hans’ sagsbehandler om hjælp til at få ham
flyttet, ingen orker længere den besværlige beboer.

Der opstår deciderede skænderier. Blandt andre kommer
afdelingslederen til at råbe efter Hans, at han „lige så godt kan
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Kend konflikten
– og forebyg vold

Bidrager personalet og systemet nogle gange selv til konflikter, der ender voldeligt?

I denne artikel ser vi på betydningen af ét lille hjørne af det voldsforbyggende arbejde,

som kan komme både medarbejdere og borgere til gavn i hverdagen – nemlig den 

daglige opmærksomhed på konflikter mellem mennesker i og omkring arbejdspladsen.

Af Nethe Plenge, konfliktvejleder og cand. pæd. 

Illustration Christian Schmidt. Foto: Anita Josephine Wales
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Ser De, mine Herrer –
Det farlige er, 

at hvis man ikke trykker STOP!
Bli’r den ved at køre OP!

Hvordan kommer
man så ned igen..?

Moderne Tider
Konflikt-rulletrappen bringer dig automatisk
opad i konflikten, næsten uden at du mærker det...
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flytte til Christiania, når det åben-
bart er sådan han hellere vil leve
sit liv!“ 

Kniven
En dag har Hans’ klokke ringet ret
så længe, før en medarbejder har
tid til og mod på at tage sig af
den. Og ret som hun åbner døren,
suser en kniv hen imod hende.

Spidsen borer sig ind i dørstol-
pen ganske tæt på hende og
lige i øjenhøjde. 

Lykkeligvis rammer kniven
hende ikke, men den sidder der,
dirrende og godt fast i karmtræet,
som et vidnesbyrd om et tilfælde
af grov vold mod en medarbejder. 

Kunne det have været 
undgået?
Denne konflikt er ude af verden,
og den sker ikke igen. Men måske
kunne vi lære lidt af historien. Vi
kan tage bestik af den type af
vold, som hænger sammen med
den situation, vi selv er med til at
skabe i samspillet med de medbor-
gere, vi har med at gøre.

Forløbet med Hans følger et
sørgeligt forudsigeligt mønster,
kendt som „konflikttrappen“. Et
mønster, hvis forløb og signaler 
alle let kan lære at kende, så vi kan
bremse konflikters næsten automa-
tiske tendens til optrapning. 

… og trappe ned

Når en konflikt tager fat, er det
som at stå på en rulletrappe. Den
kører næsten af sig selv, og det er
pokkers svært at komme nedad –
men det kan lade sig gøre, hvis
man hjælpes ad. For der findes
både advarselslamper og stop-
knapper på rulletrappen, de er ikke
så svære at finde, når man ved, at
de er der.
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Tilbage til start

Første advarselslampe blinker, lige så snart man gør sagen til et personspørgsmål: 
Da uenigheden om hjemkomsttider og husregler på plejehjemmet bliver personliggjort,
sætter rulletrappen i gang. Det er Hans, der er noget galt med, han er en uromager, 
utidig og krævende.

Samtidig vokser følelserne frem. Irritation, vrede, ærgrelse, fortvivlelse – følelser, der
fortæller os, at noget i den her sag har stor betydning for os.

Hvis vi gerne vil standse her, skal vi trykke på en stopknap, der hedder „Tilbage til
start“. Her skal vi stille os selv og den anden spørgsmålet: „Hvad var det egentlig,
der skete?“ Vi skal forholde os så faktuelt som muligt for at få rede på uenigheden. 

På plejehjemmet er den første episode, at Hans kommer hjem kl. 02.00 en nat. Så
uenigheden drejer sig i udgangspunktet om muligheden for at give, respektive at få,
hjælp om natten.

En ting ad gangen

Anden lampe blinker, når historierne om den anden vokser. Vi beroliges, når andre ser på
den anden, ligesom vi selv gør det. „Så er det da ikke kun mig, der er galt på den!“ Vi
finder flere fejl ved den anden, som bekræfter os i, at han eller hun er umulig. På pleje-
hjemmet florerer „dagens Hans-historie“ ved kaffepauser og i skyllerum.

Stopknappen her hedder „En ting ad gangen!“ Hvis sagen ikke skal vokse sig uover-
skuelig, indviklet og følelsesfyldt, så er det en god idé at skille tingene ad, inden
vores klarsyn sløres af for mange følelsesladede historier. Vi kan undersøge: „Hvad er
de følelser, der myldrer frem, egentlig et udtryk for? Hvad er kilden til følelserne?“ 

For nogle medarbejdere på plejehjemmet handler uenigheden om tiden til de
andre beboere, for andre om regler for samvær – og for Hans om retten til et privat-
liv.

Tal sammen

Tredje lampe lyser, når snakken mere og mere bliver om den anden, end med den
anden. På plejehjemmet undgår personalet Hans, og Hans selv bliver ofte væk hjemme-
fra, så kontakten fortoner sig. Men konflikten eksisterer stadig, den fylder faktisk mere
og mere, så behovet for at tale om den vokser.

Stopknappen på dette trin hedder „Tal sammen!“. I en samtale om konflikten skal lyt-
teren støtte sin kollega i at få det overblik, som er ved at gå tabt. Der er en stor risi-
ko for at flyde med i konfliktens malstrøm, så konflikten vokser yderligere – og perso-
nalegruppen går i selvsving. Hvis det sker, betaler man med kontakten til borgeren. 

På plejehjemmet taler personalet meget sammen, men de bekræfter hinanden i
Hans’ urimeligheder frem for at stikke en kæp ind i konfliktens hjul.
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Stemningen mellem Hans og personalet forværres som tiden går. 

Ledelsen beder Hans’ sagsbehandler om hjælp til at få ham flyttet, 

ingen orker længere den besværlige beboer.



Nye tider – nye konflikter
Historien fra plejehjemmet fandt
sted for årtier siden. Hans varslede
nye tider – han var et moderne,
ungt menneske, der ville leve et
udadvendt liv på trods af sin ulyk-
ke. Han havde behov for en helt
anden bolig og plejeform, som i
langt højere grad skulle tilrettelæg-
ges i et samarbejde med ham. 

Og sådan foregår omsorgsarbej-
de da også i dag – med de konflik-
ter, som dét nu kan indebære.

For konflikters indhold skifter
uafladeligt karakter – ikke bare fra
person til person, men også fra en
epoke og en kultur til en anden. 

Dagens arbejdspladskonflikter
kan for eksempel afspejle nogle af
de vanskeligheder, der er forbun-
det med samarbejdet om den
borger, som selv er inddraget i
at sætte målsætninger og
lave handleplaner. Den
professionelle faglighed
kan stå sin prøve både i
teamet og i forhold til
borgerens og de pårø-
rendes måske modstri-
dende ønsker og vær-
dier.

Træningsbaner
Der er nok af konflikter at
øve sig på. Givet er det, at
hvis man er opmærksom på
konfliktens signaler og til sta-
dighed arbejder på ikke at blive
offer for konflikter, så kan man
måske imødekomme nogle af de
voldsomme episoder. Ja, hvis bare
én voldsepisode i et arbejdsliv
kunne blive afværget, ville det vel
nok være hele indsatsen værd.

Det kollegiale fællesskab kan
være en god træningsbane. Det er
her, man kan øve sig i at læse kon-
fliktens signaler og beslutte sig for,
om man vil en optrapning – eller
om man vil forsøge at hjælpes ad
med at trykke Stop. 
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Brobygning

Den fjerde lampe er knaldrød og lyser stærkt, når vi ikke længere har kontakt med vores
modpart. Uden den kontakt fastlåses vi i forestillinger om den anden som en, vi knap
nok ser det menneskelige i. Almindelig medmenneskelighed erstattes af et fjendebillede.
Og sine fjender hjælper man kun nødtvunget.

På plejehjemmet bliver Hans til en „besværlig beboer“, som personalet vægrer sig ved
at gå ind til, og som kun får den nødvendigste hjælp.

Stopknappen på dette niveau af konflikten hedder „Brobygning“. At brygge bro er
hårdt arbejde – og et vovestykke. Man skal bruge mange kræfter til at understøtte en
frit svævende broklap, som rækkes ud mod den anden – og som den anden måske
ikke er parat til at tage imod. 

På plejehjemmet forsøger nogle medarbejdere at få en snak i gang over morgen-
toilettet, men Hans er træt og morgensur. Han tager ikke imod den udstrakte hånd –
på det tidspunkt af dagen.

En mulighed for at genskabe en brudt kontakt kan være, at man i det små begyn-
der at nærme sig hinanden med tillidsskabende handlinger. Små invitationer til at
gøre noget sammen, som „Har du lyst til en kop kaffe?“ „Vil du køre med?“, viser, at
man gerne vil bygge bro. Når man så sidder ved kaffen eller i bilen, kan man så småt
tage hul på bylden. For eksempel ved at sige „Jeg er ked af, at vi er gået så skævt af
hinanden... tror du, der er noget at gøre ved det?“

Måske vil den anden ikke umiddelbart tage imod den udstrakte hånd, og det kan
virke sårende for den, der er i konflikt. Men hvo intet vover, intet vinder. 

Forsoning

Den femte lampe belyser en kampplads. Alle kneb gælder, kampen er åbenlys. Etikken er
gemt og glemt, det store maskineri rulles ud. Når vi arbejder inden for et offentligt
system, kan vi gøre brug af de magtmuligheder, der ligger her. 

På plejehjemmet er Hans blevet til „en sag“, og ledelsen kontakter hans sagsbehand-
ler for at få ham flyttet. Og måske ville det have været den bedste løsning – især hvis
Hans var aktivt med i beslutningen. Hans, som heller ikke har magtet at skabe kontakt,
griber i sin afmagt til den form for magtanvendelse, som han er i stand til, nemlig at
kaste med sin kniv.

Stopknappen hedder „Forsoning“. At forsone sig med noget, betyder ikke, at man
giver køb på sine egne værdier eller finder sig i at lade sine grænser overskride. At
forsone sig betyder, at man erkender, at selv om meget er hændt, og selv om andre
har opført sig grænseløst urimeligt over for én, så må man alligevel videre i livet. Sket
er ulykkeligvis sket.

Hvis man kan indse, at mennesker godt kan skilles i uenighed, og at den lykkelig-
ste situation nogle gange er at skilles, så er man nået langt. Vel nok så langt, man
overhovedet kan nå i en så optrappet og fastlåst situation. Måske kan man en gang
ad åre igen se hinanden i øjnene og komme videre – måske sammen. Måske hver for
sig.

Tre hurtige til eftertanke

• Hvad kan du og I på jeres arbejde lære af historien om plejehjemmet?

• Hvilke indbyggede rutiner i jeres system kan medvirke til en konfliktoptrapning?

• Se jeres egen organisation efter i sømmene: Hvordan tager I hånd om konflikterne?



Medarbejdere i social- og sundheds-
branchen hører til de faggrupper, som er
mest udsatte for vold. Og nye medarbej-
dere, praktikanter og studerende har
betydeligt større risiko for at blive udsat
for vold end deres mere erfarne kolleger.
Eksempelvis viser en undersøgelse, at 
to ud af tre studerende kommer ud for
vold eller trusler under deres praktik 
(Vold mod studerende i praktik – en
spørgeskemaundersøgelse, SUS 2000).

Derfor sætter BAR-SoSu nu særlig
opmærksomhed på nye medarbejdere
med projekt Stop vold – Fokus på nye på
arbejde. 

Fokus på nye medarbejdere
Når man er ny på en arbejdsplads, har
man ikke arbejdsgangene og færdig-
hederne på rygraden. Derfor kan man
være længere tid om at vurdere, hvad der
er det rigtige at gøre – tid, der ikke altid
er til rådighed, især ikke i en konflikt-
situation. Et andet aspekt er, at man ikke
kender brugerne og derfor ikke er klar
over deres „bløde punkter“ og særlige
behov. Det kan resultere i frustrationer
og konflikter. Videre kan den nye medar-
bejders ængstelse og usikkerhed påvirke
brugerens adfærd – ligesom voldsfore-
komsten kan skabe yderligere ængstelse
på arbejdspladsen. Og så er der grobund
for en ond cirkel. 

For at reducere risikoen for, at det første
møde med en arbejdsplads bliver præget
af ubehag eller frygt, er det vigtigt at
gøre en indsats for, at nye medarbejdere
føler sig rustede til at klare tilspidsede
situationer. 

Nye brugere – nye krav?
Når bo- og servicetilbud, afdelinger og
institutioner får nye brugere, er det vig-
tigt at revurdere det voldsforebyggende
arbejde. Er der eksempelvis brug for nye
og særlige forholdsregler? Ved vi nok om
de nye brugeres baggrund og måder at
kommunikere på? Hvordan kan vi inddra-
ge brugerne i arbejdet med at minimere
volden? Drøftelser af sådanne spørgsmål
er vigtige og kan være med til at sikre
nye brugere gode oplevelser og et godt
liv. Og drøftelserne kan bane vejen for, at
medarbejderne får et godt arbejdsmiljø.
Derfor ønsker BAR SoSu også at sætte
fokus på arbejdspladser med nye bruge-
re. 

Undervisningsmateriale og
opmærksomhed
I projekt Stop vold – fokus på nye på
arbejde vil BAR-SoSu blandt andet udar-
bejde en pjece til studerende. Endvidere
skal der udvikles et undervisningsmate-
riale til undervisere og praktikledere/-
koordinatorer på sygeplejeskoler, pæda-
gogseminarier, social- og sundhedsskoler
m.fl. Materialet skal give underviserne de
bedst mulige forudsætninger for at intro-
ducere studerende til voldsproblematik-
ker og klæde de studerende på til at
kunne forebygge og håndtere konflikter
på arbejdspladser og praktiksteder.

I projektperioden vil der også blive
indrykket annoncer og artikler i en række
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BAR SoSu 
er med mod volden

Branchearbejdsmiljørådet for Social & Sundhed (BAR SoSu) har voldsforebyggelse 

på dagsordenen. Projekt Stop vold – Fokus på nye på arbejde stiller i 2007 skarpt

på nyansatte, studerende og praktikanter. Og på arbejdspladser med nye brugere.

Af Ditte Lindvig, medarbejder i arbejdsmiljøsekretariatet, BAR SoSu

BAR SoSu materialer om vold

BAR SoSu har udarbejdet forskelligt materiale om, hvordan man kan forebygge og takle
vold på arbejdspladser:
• Saml brikkerne – forebyg vold og trusler. Til dig der arbejder alene i borgerens hjem
• Saml brikkerne – forebyg vold og trusler. Vejledning til ledere og 

sikkerhedsrepræsentanter om forebyggelse i hjemmepleje og bofællesskaber
• Vold og trusler på sygehuse
• Vold og trusler sætter syge spor

Vold og trusler i lægens konsultation og ved vagtlægebesøg
• Saml brikkerne – forbyg trusler og vold
• Besøg også hjemmesiden: www.etsundtarbejdsliv.dk

Materialerne kan købes på www.arbejdsmiljobutikken.dk



fagblade. Målet er at gøre ledere, medar-
bejdere, praktikanter og praktikvejledere
opmærksomme på voldsproblematikken
og at skabe opmærksomhed om vigtighe-
den af at have en strategi for voldsfore-
byggelse. 

Mange gode grunde 
til at forebygge
Der er mange gode grunde til, at BAR
SoSu satser på voldsforebyggelse: 
• Konsekvenserne af vold på arbejds-

pladser er omfattende. Oplevelsen af
vold kan have alvorlige konsekvenser
for helbredet, både fysisk og psykisk.
Vold kan også have negative følgevirk-
ninger for det generelle arbejdsmiljø
ved at skabe uro og utryghed. 

• Når man arbejder som eksempelvis
sygeplejerske eller pædagog, står
aggression og vold i skarp modsæt-
ning til det, der er kernen i ens
arbejdsfunktion, nemlig hjælp og
omsorg til andre mennesker. Volden
kan af den grund opleves særlig
meningsløs og rystende. 

• Medarbejderne på BAR SoSu’s område
kan betegnes som „de varme hæn-
der“, der har direkte fysisk kontakt
med brugere. De kommer meget „tæt
på“ i situationer, der kan være van-
skelige for brugeren, og det kan med-

føre en øget risiko for at overtræde
vedkommendes grænser. 

• Medarbejderne løser ofte opgaver, der
er uundværlige for brugerne. Brugeren
er afhængig af personalets omsorg
eller andre ydelser. Afhængigheden
kan medføre følelse af afmagt og fru-
stration, og det kan i nogle tilfælde
gå ud over medarbejderen. 

• På en del arbejdspladser er der fort-
sat den opfattelse, at vold er den
enkelte medarbejders problem. Det er
vigtigt at gøre op med en sådan
opfattelse og skabe en arbejdsplads-
kultur, der appellerer til åbenhed om
vold. Vold er et fælles problem og skal
tackles derefter.

Den sidste gode grund, som skal nævnes
her, er BAR SoSu’s netop gennemførte
forprojekt om vold på arbejdspladsen.
Det viste, at voldsforbyggende arbejde
rent faktisk har en effekt. På de områder,
hvor man har fokus på vold og volds-
forebyggelse er det således lykkedes at
begrænse volden og dens negative følge-
virkninger. 

Det er Socialt Udviklingscenter SUS,
der har fået til opgave, i et tæt samar-
bejde med BAR-SoSu, at planlægge og
udføre de konkrete aktiviteter i projekt
Stop vold – Fokus på nye på arbejde. 
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Flere begår
vold mod
offentligt
ansatte
Antallet af anmeldelser om „vold mod 

tjenestemand i funktion“ er steget med

mere end 50 pct. i de seneste år. I 2006

blev der anmeldt 3026 episoder om vold

og trusler mod personer i offentlig 

tjeneste eller erhverv. Heraf udgør vold

mod politiet omkring en fjerdedel.

En del af forklaringen på stigningen

er sandsynligvis, at det kræver en anmel-

delse, hvis man søger erstatning fra sit

forsikringsselskab. 

Vold mod den, der handler i offentlig

tjeneste eller hverv anses for mere sam-

fundsskadelig end vold i almindelighed.

Derfor har det en særlig paragraf i

Straffeloven (§ 119).

www. statistikbanken.dk

Læs mere
Når vold er hverdag – et magasin 

om forebyggelse i social- og sundheds-

sektoren. Socialt Udviklingscenter SUS 

og Arbejdstilsynet, 1999.

Per Holm (red.): Job med vold. 

Vold som Udtryksform, 

Socialt Udviklingscenter SUS, 2000.

Peter Berliner: Vold og trusler på

arbejdet. Forebyggelse af vold og trusler

mod personale. Gad, 1995.

Nyttige links
Arbejdstilsynet: www.arbejdstilsynet.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø:

www.arbejdsmiljoeviden.dk

Vold som Udtryksform: 

www.vold-som-udtryksform.dk

Temaeftermiddage forår 2007
Ledelsens rolle
• Onsdag den 25. april. Torvehallen, Kirketorvet 10-16, Vejle.
• Onsdag den 2. maj. Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, Roskilde.

Oplægsholdere Thorkil Skov og Jan Toftholm.

Konflikthåndtering 
• Onsdag den 23. maj. Højvangsseminariet, Snorrebakken 66, Rønne.

Oplægsholder Nethe Plenge. 

Magtanvendelse
• Onsdag den 15. maj. Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. 

Oplægsholder Susanne Holm. 
• Onsdag den 6. juni. Festsalen på Ålborg Psykiatriske Sygehus, Mølleparkvej 10, Ålborg.

Oplægsholdere Bodil Nissen og Birthe Vester Rasmussen.

Kommunikation 
• Mandag den 7. maj. Ankerhus Seminarium, Slagelsevej 70-74, Sorø.
• Mandag den 21. maj. Hotel Scandic Regina, Fonnesbechgade 20, Herning.

Oplægsholdere Frontløbergruppen på Bo-Grindsted og Jens Arentzen.

Alle dage kl. 12.30-16.00.
Læs mere på www.sus.dk voldsomudtryksform



„Hvis et menneske er i affekt, skal
du først af et ærligt hjerte vise forståelse
for den andens fortvivlede situation.
Først derefter kan du tale til fornuft“.

Netop denne læresætning havde fyldt
en temadag i Greve, da jeg var på vej
hjem til Nykøbing Falster, hvor jeg om
aftenen skulle mødes med en potentiel
kunde. 

Jeg skulle skifte tog i Køge og satte
mig til at vente ved det spor, hvor toget
skulle afgå. Afgangen var meddelt på
tavlen på perronen. Efter nogen tid skif-
tede teksten. Nu stod der, at næste tog i
sporet kørte til en anden by. OK, jeg slog
mig til tåls med, at om lidt ville mit tog
komme.

Pludselig kom to unge piger og en
togfører fra et S-tog spænende over mod
en anden perron: „Toget til Nykøbing
kører fra os!“. I sikker forvisning om, at
jeg havde det kølige overblik, beroligede
jeg dem med, at toget til Nykøbing skulle
køre fra den perron, hvor vi stod. 

Men så faldt himmelen ned!
Togføreren kunne nemlig fortælle, at
toget netop var kørt – fra et andet spor.
Desværre.

Prompte steg vreden i mig. For pokker
da! Jeg havde siddet lige, hvor toget skul-
le gå, og ikke en lyd havde jeg hørt om
sporændring. Sydende af vrede spurgte
jeg den forhåndenværende togfører,
hvordan i alverden det kunne gå til!?!
Den arme mand svarede faktisk sagligt
og fornuftigt på mit spørgsmål. Men jeg
hørte ikke meget af den forklaring. 

For, ak, der var ingen fornuft at tale
til. I stedet skete en forvandling af mig
og i mig fra Dr. Jekyll til en Mrs. Hyde,
som jeg selv havde meget svært ved at
genkende. Mine ører blev fyldt af sod og
røg – indefra vel at mærke. Jeg blev
rivende rasende og gav los for det. 

Et budskab fra togføreren om, at jeg
hellere måtte henvende mig i billetkonto-
ret, trængte dog frem gennem min indre
ild, og nu flåede jeg aldeles trosserne løs
fra fornuftens kajkant. Jeg råbte til man-

den, at „det var sgu den sædvanlige
ansvarsforflygtigelse, og om der overho-
vedet var nogen, der ville tage bare det
mindste ansvar for noget som helst“ –
og videre i den dur. 

Jeg må have virket totalt latterlig eller
– hvad er rigtig flovt at indrømme – fak-
tisk ret så truende, da jeg vendte om og
marcherede over mod billetkontoret for
fuld damp. 

Ved billetlugen stod de to piger og 
var ved at få information om, hvordan de
skulle komme hjem til Falster. Jeg møvede
lige ind mellem dem og afbrød deres
ekspedition for at fremsætte mine krav
om at blive transporteret hjem her og 
nu og fortsatte mine verbale overfald på
DSB, som nu var skyld i, at jeg kom for
sent til et vigtigt møde med en stor
kunde.

Og så skete der noget fortryllende:
Damen i billetlugen så op på mig og
sagde så med eftertryk: „Det kan jeg
vel nok godt forstå, at du er vred
over!“

Jeg blev målløs. Det var som om,
der helt fysisk blev lukket luft ud af
min overspændte indre ballon. Knap så
hidsigt fortsatte jeg min fortælling om,
„at jeg gik glip af et betydningsfuldt
møde, og, og, og …“

Igen lyttede damen opmærksomt og
svarede: „Ja, så er det da ikke så mærke-
ligt, at du er vred!“ 

Og med ét skete der et under i mig –
en ren og skær udfrielse af den indre
dæmon, der for en stund havde taget
roret i mine indre farvande.

Billetdamen bebrejdede mig ikke min
fremtræden, hun truede ikke med at
hente politiet eller bad mig „vente pænt
til det blev min tur“. Nej, hun holdt sig
stille og roligt – og myndigt! – på sin
egen banehalvdel, og derfra holdt hun
kontakten med mig, hørte mig, så mig,
tog mig alvorligt.

Hun så lige durk igennem min for-
vrængede maske – lige ind i min vrede
og fortvivlelse.

Billetdamen tog kontakt med mennesket
inden i mig ved at vise forståelse for
mine følelser. 

Først da hun så, at nu var der nok et
lille hul igennem til fornuften, talte hun
om sagen og til fornuften.

Og om sagen tog hun en fast hånd.
Her kunne hun ikke imødekomme mig.
Hun kunne ikke bevilge en taxa, og der
var ikke tidligere tog. De vilkår var des-
værre ikke til at ændre.

Den kloge billetdame vidste og viste,
at vejen til fornuft hos et menneske i
affekt går gennem en menneskelig kon-
takt og anerkendelse af de stærke følel-
ser. Og at man godt kan være afvisende
over for krav og ønsker på en fast og
myndig måde – i samtidig god kontakt
med det andet menneske.

Det er ikke kun noget, der står i en
bog. Det er ganske vist. 

2007 Fra affekt til fornuft
En sandfærdig og opbyggelig historie om, hvordan en konfliktvejleder nær 

var blevet voldelig – og hvorfor det alligevel ikke gik så galt.

Af Nethe Plenge, rejsende i konflikt.
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