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I forebyggelsesarbejdet gælder det først og fremmest om, at man på arbejds-
pladsen tør tale om vold og trusler – og hvad det gør ved en. Vi ved, at vold kan være
tabubelagt og kan være svært at tale om. Netop derfor er det afgørende, at vi også får
set på de små episoder, som kan være vanskelige at tackle for den, der er udsat for
dem. At vi tager det alvorligt, når en kollega er udsat for noget ubehageligt, også selv
om det umiddelbart ser „småt“ ud. 

„Måske var det bare for sjov“.
„Det var jo bare et tjat – det var ikke ondt ment“.
„Han sagde jo bare noget grimt til dig“.
Disse reaktioner er med til at bagatellisere nogle hændelser, der for den voldsramte

kan sætte spørgsmål ved ens faglighed – og på sigt kan medføre sygefravær. Den volds-
ramte kan hurtigt udtrykke: „Det var nok bare mig, der håndterede borgeren forkert. 
Det var måske bare en bagatel“. 

For øjeblikket rejser Socialt Udviklingscenter SUS landet rundt med kampagnen 
„..en lille smule respekt!“ Vi oplever fulde huse til de otte temaeftermiddage, og vi hører, 
hvordan arbejdspladser både oplever vold og gør noget ved den. Det kan være med til at
inspirere andre til at komme i gang med at gøre noget, også ved den „lille vold“. Den
vold, som ikke ser ud eller lyder af meget, men som alligevel sætter sig spor hos den,
det går ud over. Både medarbejdere og ledere er i stigende omfang blevet opmærksom-
me på, at trusler kan være lige så opslidende som fysisk vold. Det er glædeligt og vigtigt,
at der er så stor interesse for emnet.

For vold er aldrig en bagatel. Vold kan og skal forebygges – og arbejdspladserne er
nødt til at have fokus på volden og årsagerne til vold. Når hver 4. medarbejder oplever
vold, er det tilstrækkelig motivation til at sætte forebyggelse og håndtering af vold på
dagsordenen på den enkelte arbejdsplads. For den, der udøver vold, er volden aldrig
meningsløs. Der findes altid en forhistorie. En følelsestilstand, et valg, en hensigt, en
måde at kommunikere på. For den, der oplever volden, vil den ofte komme „ud af det
blå“. Det er vigtigt at være bevidste om blandt andet, hvordan kommunikationen og 
relationen foregår – både i forhold til patienter, brugere, borgere og kolleger.

Arbejdspladser med tæt kontakt til de mennesker, de støtter og hjælper, bør på 
forhånd tage en drøftelse af, hvordan de konfliktfyldte situationer håndteres, så de ikke
ender i vold. Så det ikke bliver den enkelte medarbejder, der skal tage stilling til det.
Og alle arbejdspladser bør have en voldspolitik, der klart og præcist beskriver, hvordan
man forebygger, håndterer og kommer videre efter episoder med trusler og vold. 

Mange arbejdspladser er i gang. I de talrige magasiner fra Vold som Udtryksform –
også det, du sidder med i hånden – er der gode eksempler fra
praksis, der kan inspirere andre – også på forskellige arbejds-
områder. For omdrejningspunktet for voldspolitikken er de med-
arbejdere, der står i front og som udsættes for patienternes,
brugernes og borgernes afmagt. Både fysisk og psykisk. Oven i
købet bliver arbejdet sjovere og udviklingsmulighederne større –
og medarbejderne oplever et fællesskab som værn mod vold.
Prøv det.

Af Dorthe Perlt, chefkonsulent, Socialt Udviklingscenter SUS
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Undgå vold – brug
andres erfaringer

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.voldsomudtryksform.dk

voldsomudtryksform



Tryghed på 
jobbet er en
forudsætning

– Medarbejderne skal føle sig
trygge på jobbet og skal
„turde“ melde ud, hvis det
ikke står godt til med arbejds-
miljøet. Også når det gælder
vold og trusler. Som arbejds-
givere skal vi afsende klare
signaler om, at vi ikke vil finde
os i vold på jobbet – og vi skal
give medarbejderne mulighed
for at påpege, hvor der brug
for en indsats. Medarbejderne
kan opleve et stort pres og det
kræver både faglig dygtighed
og personlig integritet at 
imødegå vold og trusler. Så
vores rolle som ledere er også
at sikre, at medarbejderne 
kan mærke opbakningen fra
ledelsen.

Anette Laigaard, administrerende direktør i
Socialforvaltningen, Københavns Kommune.
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Ny på skadestuen

–Og hvordan slår man så 
hjernen fra på sådan én..?

Man skal huske at slippe reptilhjernen i en voldelig situation, siger Lars Klingert side 6.
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En beruset mand råber op og 
forlanger særbehandling. En psykisk syg
person er ude af sig selv, vred og ankla-
gende. Den urolige pårørende skælder
ud.

De besøgende på Hvidovre Hospitals
skadestue er mangfoldige og agerer også
sådan. Vi er vant til at blive kaldt alt
muligt grimt, „luder“, „smatso“, „dumme
kælling“ og så videre. 

Men det er vigtigt at afkode situatio-
nen, ikke at gå med på „vognen“ og så i
øvrigt henvise til vores regler og gennem
kommunikation nå ind til personen og
gøre den pågældende forståeligt, at vi er
her for at hjælpe, ikke for at blive skældt
ud.

Kommunikation – et nøgleord
De mennesker, vi modtager, er naturligvis
i en særlig situation, når de indfinder sig
her. De kan være bange, vrede, urolige,
frustrerede – eller ude af sig selv, ophid-
sede og meget aggressive. Kun sjældent
er vi ude for deciderede fysiske overgreb,
men ofte udsat for trusler – og i det hele
taget meget voldsomt sprog.

Vi lægger meget vægt på at møde
personen i den situation, de befinder
sig. Men vi har også et job, vi skal passe.

Så når der overhovedet er mulighed for
det, taler vi os ind på den pågældende,
vurderer i situationen, om det kan udvik-
le sig eller om vi kan dysse ned og bero-
lige.

Derfor tager vores kommunikation i
sådanne situationer udgangspunkt i del-
vist at føje patienten eller den pågælden-
de. Komme ham i møde, men samtidig
være bestemte. Informere om, hvad vi
kan gøre for ham lige nu, og hvad vi for-
venter, at han gør.

Vi fastholder, at vi passer vores job og
ikke skal finde os i hvad som helst. Og så
må vi henvise til de regler og procedurer,
som vi arbejder under – som blandt
andet går ud på, at vi naturligvis tager os
af de mest akutte patienter først.

Ved ankomsten bliver alle patienter
sundhedsfagligt vurderet af den visite-
rende sygeplejerske, og det er den 
vurdering, rækkenfølgen i patienternes
behandling prioriteters udfra. 

Erfaring vigtig
Vi har ikke helt nyuddannet personale på
vagt. Sygeplejersker skal fx have to års
erfaring som uddannet, før de kan indgå
i skadestuebemandingen og den visite-
rende sygeplejerske skal derudover have

have mindst 2 års skadestueerfaring.
Det er en del af vores job, at der kan

opstå risiko for vold og trusler, og vi har
indarbejdet beskrivelsen af den risiko i
vores voldspolitik.

Erfaringen medfører, at vi ikke tager
os så meget af de ukvemsord, der ryger
gennem luften, men sætter grænser.
Er der noget, der særligt berører en af
os, så bytter vi måske med en anden,
som lige kan tage over i situationen.

Overfaldsalarm – en mulighed 
På vagten har vi ikke pligt til, men mulig-
hed for at tage overfaldsalarmen på.
Så i en utryg situation, som man ikke lige
ved, hvor fører hen, er det en mulighed,
som vi benytter os af. Særligt på natte-
vagter, hvor patienterne fx oftere er
påvirkede af alkohol eller stoffer.

De løse overfaldsalarmer bliver holdt
løbende vedlige og ajour af vores portø-
rer. På modtagestuen og hos sekretærer-
ne ligger der altid en overfaldsalarm. 

Tre gode råd til andre arbejdspladser,
der møder vold i hverdagen:
1. Vis respekt i mødet
2. Bevar professionalismen
3. Tal åbent med kollegaer om 

hændelser.

Sikkerhed
under pres

Skadestuen på Hvidovre Hospital modtager årligt flere end 40.000 

patienter. Patienterne kan være mere eller mindre akutte, mere eller 

mindre stressede og mere eller mindre urimelige. 

Af Bente Dich, afdelingssygeplejerske, 

Hvidovre Hospitals skadestue

Foto: Hvidovre Hospital
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Hvidovre Hospitals skadestue har
udarbejdet en sikkerhedsinstruks, der 
har det formål, at alle ansatte
• kan føle sig trygge i arbejdssituatio-

nen
• ved, hvad der forventes af den 

enkelte, af ledelsen, af sikkerheds-
repræsentanten og af kollegerne

• kan medvirke til at truende 
situationer kan afværges inden for
skadestuens rammer

• kender de forholdsregler, der kan 
bruges som forebyggelse af voldelig
adfærd

• kender de foranstaltninger, der kan
benyttes under en volds- eller 
trusselsepisode

• ved, hvilke forholdsregler der kan
tages i brug efter en volds- eller 
trusselsepisode.

Skadestuens opfattelse af vold og trusler
er blandt andet defineret som
• handlinger mod en anden person

med den hensigt at påføre skade
• en måde, som af patienten opfattes

som en metode til at (gen)oprette en
magtbalance, hvor de selv er auto-
nome og har krav på respekt for
deres identitet og integritet

• et resultat af ubalance mellem de
krav, der stilles til patienten og de
ressourcer patienten aktuelt har.

Men – vold, trusler eller psykisk terror er
ikke acceptabel og tolereres ikke i forhold
til medpatienter eller personale.

I skadestueinstruksen indgår en præ-

cisering af, at alle ansatte i skadestuen
har et ansvar for sikkerheden i afdelin-
gen i forhold til personale og patienter.
Afdelingens portører har ansvaret for, at
overfaldsalarmerne kontrolleres minimum
én gang om måneden. Dokumentation
for det tjek er tilgængeligt for alle i 
afdelingen. 

Skadestueinstruksen beskriver for-
holdsregler ved potentielle episoder, der
kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Det er
blandt andet, at
• orientere sig om en episodes aktuelle

status – er det sket tidligere?
• tage overfaldsalarmen på
• hidkalde en portør til at være i 

nærheden af patienten
• sørge for frie flugtveje
• sørge for omsorg til andre patienter
• informere personalet, når episoden er

slut.

Når en patient udviser aggressiv, urolig
og voldelig adfærd skal personalet
• hurtigt gribe ind, blandt andet ved at

gå ind i lokalet eller ringe, hvis stem-
mer lyder vrede. Brug et påskud og
spørg

• være opmærksomme på stemningen
generelt – gribe ind, hvis patientens
adfærd virker skræmmende/truende

• vurdere, om der skal kaldes hjælp ved
alarmtryk. Hellere en gang for meget
end en gang for lidt

• trykke på alarm, forsøge at tale 
patienten til ro – alt personale, som
kan frigøres kommer til hjælp

• forlade stedet, hvis patienten kaster

med inventar eller slår ud
• slå lyden fra alarmen, når andet 

personale er kommet 
• beskytte andre patienter – anvis dem

et andet sted
• afklare, hvem der leder situationen
• den, der leder situationen afgør, om

politiet skal tilkaldes
• fastholde patienten til politiet kom-

mer, hvis patienten overfalder andre.

Efter en voldsom episode foregår der
• evaluering af episoden med alle 

involverede
• nærmeste kollega giver psykisk første-

hjælp til de implicerede – der gives
besked til de oplyste kontaktpersoner
i det private netværk

• en vurdering af, hvordan og hvornår
den pågældende patient igen kan
modtages på skadestuen – beslutnin-
gen noteres i journalen

• en samtale med patienten
• skadesanmeldelse
• vurdering af om der skal indgives 

politianmeldelse.

Vi fastholder, 

at vi passer vores job 

og ikke skal finde os 

i hvad som helst.

jobudenvold_3_2007

Når patienten slår

Omkring hver syvende læge har det
seneste år været udsat for vold fra
patienters eller pårørendes side, viser
en ny enquete foretaget af Epinion
Capacent for Ugeskrift for Læger.
Lægerne efterspørger flere kurser i
for eksempel konflikthåndtering og
ikke mindst et bedre image, der kan
genskabe respekten for deres fag. 

Skadestueinstruks



At bevare roen, logikken og sig selv i mødet med trusler og aggression, kan læres, 

fortæller Lars Klingert på voldskonferencen den 7. november.

Af Hanne Juul Nielsen, journalist,

Socialt Udviklingscenter SUS

Du er midt i en travl dag på jobbet. 
Du har lige sagt farvel til en patient eller
borger og er klar til at modtage den
næste.

Ind kommer en stærkt aggressiv 
person, der viser sin utilfredshed med
hele sit kropssprog, sin gestikuleren og
truer verbalt. Han føler sig forurettet,
kommer med anklager og situationen 
tilspidses. 

– I situationen kan der opstå en
meget naturlig, men også meget uhen-
sigtsmæssig reaktion, siger Lars Klingert,
journalist, talelærer og træningsleder i
præsentationsteknik og kommunikation.

– Du ved udmærket, hvad du burde
gøre, men du går i „frys“ og bliver hand-
lingslammet. Måske fordi du er bange for
denne truende person, måske fordi du
automatisk tænker, „DET vil jeg ikke finde
mig i“ – eller noget helt andet.

„Frys“ på voldskonferencen
Uanset årsagen, så er det uhensigts-
mæssigt at lade reptilhjernen styre 
situationen.

Ikke desto mindre er det vores urgam-
le instinkter, der ofte tager over i den
slags situationer, fortæller Lars Klingert.
Lars Klingert deltager den 7. november i
konferencen Gør vold på din arbejdsplads
til historie. Her vil han uddybe „frys“-
mekanismen, give levende eksempler på,
hvornår vi typisk havner i „frys“-situatio-
nen og gennem få øvelser vise, hvordan
vi hver især kan arbejde med vores logik
og ikke vores impuls, når vi står overfor
en aggressiv person.

Det vigtige er, ikke at fryse fast og i
stedet „tage føringen“ ved at rette op på
ubalancen i forhold til den anden person.

Når du „fryser“ fast
For det er det, der sker. Vi følger vores
nedarvede urmenneskeinstinkt, hvor vi
skal forsvare artens overlevelse og derfor
agerer per impuls i disse situationer. 
Enten ved at gå i kamp, spille død eller
tage flugten. I „frys“-situationen når vi
ikke at agere ifølge vores viden og op-
sparede erfaring. Vi agerer per instinkt i
stedet for at handle logisk ud fra, hvad
der virker og, hvad der er brug for i
situationen. 

– Vi kender alle til det, at vi efter en
ubehagelig situation kan diskutere det
med kolleger eller familie bagefter – og

på det tidspunkt være helt afklaret om,
hvad vi skulle have gjort: „Hvis jeg bare
havde sagt…, jeg skulle bare have gjort..“,
siger Lars Klingert.

Netop refleksionen kan bruges i for-
beredelsen på den slags møder. En
meget systematisk forberedelse på, hvor-
dan den situation håndteres bedre næste
gang.

Det vil deltagerne på voldskonferen-
cen opleve. 

Slip reptilhjernen
når du møder vold og trusler

Vores urgamle

instinkter, tager

ofte over i 

situationer,

hvor vi føler 

os truede.
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Om Lars Klingert

Lars Klingert har gennem 15 år været til-
knyttet Danmarks Radio, radio og Tv som
journalist, studievært og talelærer. Blandt
andet var han med til at udvikle succes-
programmerne Strax, Fri Fredag og
Natteravnen.

I 1999 startede Lars Klingert egen 
konsulent- og undervisningsvirksomhed.
Han er en anerkendt og efterspurgt fore-
dragsholder og underviser i kommunikation,
præsentations-, tale- og spørgeteknik, 
konflikthåndtering og retorik inden for
dansk erhvervsliv og i mediebranchen. 
www. larsklingert.dk

Forskning i impulser

Dr. Peter Levine er en af de forskere, som
Lars Klingert anvender i sin undervisning.

Peter Levine har forsket i og arbejdet
med stress og traumer i 25 år, dels som
konsulent for NASA, dels på hospitaler og
smerteklinikker i USA.

Peter Levine har skrevet adskillige bøger,
der giver et indblik i de subtile, men kraft-
fulde impulser, som styrer vores reaktioner
på følelsesmæssigt overvældende hændel-
ser. Han formidler også ny forståelse af
traumer og til arbejdet med egne traumer
og til krisehjælp. 
www.peterlevine.ws/mt/

10 råd til lægerne

Lægeforeningen har udarbejdet „Ti gode råd om, hvordan vold og
trusler kan håndteres“:

1. Mød en truende situation professionelt. Husk, at alle har ret til 
at have personlige meninger og ret til at ytre dem.

2. Tag en kollega med, hvis du er utryg ved mødet med en patient
eller de pårørende.

3. Sørg for at have mulighed for at tilkalde hjælp og have en nem
flugtvej, hvis en truende situation opstår.

4. Bliver du udsat for vold eller trusler, så tal hurtigst muligt med 
en kollega og informer straks din leder om hændelsen.

5. Fortæl din sikkerhedsrepræsentant om hændelsen, gerne 
sammen med en af dine kolleger. Meld eventuelt episoden til
Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet eller politiet.

6. Bliver du udsat for vold, så bliv med det samme ordentligt 
undersøgt og få optaget en journal.

7. Få den professionelle hjælp, som arbejdspladsen kan tilbyde.
Spørg efter voldspolitikken på din arbejdsplads

8. Brug Kollegialt Netværk for Læger: www.laeger.dk/arbejdsliv/
kollegialt netværk. Tal eventuelt med din egen læge.

9. Hvis du kan overkomme det, så tal efterfølgende med den 
person, der har truet dig eller udsat dig for vold. Hav altid en 
kollega med.

10. Hvis du oplever en kollega blive udsat for trusler eller vold, 
så hjælp vedkommende. Lad ikke en voldsramt i stikken.

Psykiske arbejdsskader firedoblet

Siden 2000 er antallet af anmeldte psykiske arbejdsskader fire-
doblet. I 2006 blev der anmeldt knap 3.000 psykiske arbejdsskader.
Især blandt politifolk, lærere, i forsvaret samt i social- og sundheds-
væsenet registeres psykiske skader. Antallet af anmeldte psykiske
skader er firedoblet siden 2000 og udgør nu knap 17 procent af
samtlige anmeldte erhvervssygdomme. 

Stigningen i antallet af anmeldelser afspejler ikke en øget
beskæftigelse i brancherne. De psykiske anmeldelser er heller ikke
geografiske fænomener, men kommer fra hele landet. Langt de 
fleste anmeldelser, nemlig tre ud af fire, kommer fra kvinder.

– Resultaterne er så markante, at ingen kan sidde dem overhørig.
I Arbejdsskadestyrelsen har vi da også løbende fokus på området og
afventer for øjeblikket resultaterne af en udredning om stress og
psykiske sygdomme, siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejds-
skadestyrelsen, og fortsætter:

– Vi forventer at have resultaterne af udredningen i begyndelsen
af 2008. Herefter tager vi sammen med Erhvervssygdomsudvalget
stilling til, om vi skal ændre på fortegnelsen over erhvervssygdomme,
og om vi har brug for mere viden. Det kunne for eksempel være om
mobning og chikane i forhold til psykiske sygdomme.



Indlevelse
frem for magt
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Brug af magt skal altid være sidste løsning og må aldrig erstatte omsorg,

pleje og socialpædagogisk bistand overfor voksne med særligt behov for støtte

– og i ganske særlige situationer, hvor den pågældende er til fare for sig selv

eller andre. En samlet opgørelse over brugen af magt findes ikke. De 

hidtidige erfaringer viser, at på de arbejdspladser, der bevidst arbejder med

reducering af magt, også har metodeudvikling m.v. højt på dagsorden.

Af Gunvør Munch, konsulent,

Socialt Udviklingscenter SUS

Det politiske ønske med reglerne
om magtanvendelse har været:
• At præcisere de sociale myndigheders

aktive omsorgspligt
• At få positivt afgrænsede regler for

lovlige indgreb
• At få særlige retsgarantier i form af

sagsbehandlings – og klageregler.

Samtidig var det et politisk ønske, at der
skulle ske nytænkning i det pædagogiske,
omsorgs- og plejemæssige arbejde, og at
tvangsmæssige foranstaltninger så vidt
muligt skal undgås.

Som hovedregel må der aldrig anven-
des magt eller tvang overfor andre men-
nesker.

Ethvert menneske har en grundlovs-
sikret ret til at bestemme over sit eget liv
og til at sige nej tak til hjælp og støtte.

Når man arbejder med mennesker,
kan der opstå situationer, hvor den
enkeltes ret til at bestemme selv kan
betyde, at han eller hun udsætter sig

selv eller andre for fare, og at man der-
for er nødt til at gribe ind.

Magtanvendelsesreglerne beskriver de
undtagelser, der er fra hovedreglen, og
beskriver de forudsætninger, der skal
være til stede, før det er lovligt at anven-
de magt eller foretage andre indgreb i
selvbestemmelsesretten.

Grænsen mellem pligt og svigt
Efter § 82 i serviceloven har kommunen
en pligt til at undgå omsorgssvigt.
Kommunen skal yde hjælp til personer
med betydelig nedsat psykisk funktions-
evne, der ikke kan tage vare på deres
egne interesser, uanset om der foreligger
samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan
dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang.

Grænsen mellem omsorgspligt og
omsorgssvigt kan være hårfin. Selvom det
er kommunens ansvar at balancen beva-
res, er det medarbejderne, der i det dag-
lige står med de konkrete problemer og
ikke mindst dilemmaerne.

Det handler ikke 

altid om ressourcer, 

men om indlevelse 

og om at bryde 

rutiner og holdninger.
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I forhold til mennesker, der fx på grund
af svære psykiske handicap har vanskeligt
ved at kende konsekvenserne af deres
valg og fravalg, har kommunerne en 
forpligtelse til at forhindre, at der sker
omsorgssvigt.

Som medarbejder kan man en gang
imellem opleve, at man svigter sin
omsorgspligt, når et menneske med
svære psykiske handicap, fx vælger den
personlige hygiejne fra, eller når en per-
son med en uhensigtsmæssig adfærd
udelukkes fra fællesskabet.

Der kan dog opstå situationer, hvor
pligten til at undgå omsorgssvigt, kan
betyde, at retten til at bestemme selv
bør indskrænkes, og hvor hensynet til
den enkeltes værdighed, sociale tryghed
eller sikkerhed kan være nødvendigt at
anvende magt eller tvang.

Evaluering af reglerne i 2006 viste, at
det er vanskeligt at vurdere det præcise
omfang af magtanvendelse, fordi regler-
ne ikke alle steder er blevet implemente-
ret, og at der derfor er meget forskellig
praksis i forhold til at indberette de for-
skellige indgreb.

Indlevelse fremfor ressourcer
En analyse af lovgivningen viser, at inten-
tionerne om at reducere anvendelsen af
magt og derved skabe bedre omsorg og
øget tryghed er efterlevet i kommunerne.
Der er ikke nogen opgørelse af, om at
reglerne har medvirket til at reducere vol-
den.

Praksis har vist, at man kan komme
langt med motivation og alternative
måder til at forebygge magtanvendelse,
eller at kunne anvende mindst indgriben-
de foranstaltninger.

Der findes ingen facitliste, når man
skal undgå magtanvendelse. Derfor er
der behov for udviklingsarbejde, supervi-
sion, metoder og formidling af gode
eksempler, så man kan bruge hinandens
erfaringer.

Ofte handler det om, at kunne tolke og
aflæse beboere uden verbalt sprog, og
derved undgå, at der opstår episoder
som medfører brug af magt.

Det handler ikke altid om ressourcer,
men om indlevelse og om at bryde ruti-
ner og holdninger. Der kan også være
behov for i perioder at kunne skifte mel-
lem forskellige arbejdspladser, så man
ikke kører „sur“, eller i afmagt kommer til
at bruge unødvendig magtanvendelse.

Det har vist sig, at de fysiske rammer
også spiller en stor rolle i forhold til at
minimere magtanvendelse – overskuelig-
hed og undgå spidse genstande og ting
der kan kastes med kan være nogen af
måderne. Men også beboersammensæt-
ningen og valg af kontaktperson spiller
ind.

Målet med magtanvendelsesreglerne
er at begrænse magtanvendelse, men
samtidig sørge for, at mennesker, som
ikke er i stand til at tage vare på sig selv,
har et værdigt liv, og at de ikke udsætter
sig for at lide alvorlig skade.

Reglerne om magtanvendelse er ikke
en invitation til at bruge magt, men et
middel til at begrænse unødig brug af
magt. 

Praksis har vist, at man 

kan komme langt med

motivation og alternative

måder til at forebygge 

magtanvendelse.

Fakta om 
magtanvendelse

• Folketinget vedtog i 1999
ændring af reglerne om
magtanvendelse (Lov om
Social Service).

• Lov om Social Service
erstattede i 1999
Bistandsloven, der havde
været gældende siden
1976.

• På voksenområdet har der
været regler siden 1978 

• Efter en revisionsbestem-
melse blev loven revideret i
2002 –2003.

Hurtigere 
behandling af
arbejdsskader 

Arbejdsskadestyrelsens stati-
stik viser, at styrelsen fortsat
er på sikker kurs i forhold til
sit mål om at afslutte 90 pro-
cent af alle nye sager inden
for et år. I alt bliver 89 procent
af sagerne nu afsluttet inden
for et år.

Samtidig afslutter styrel-
sens medarbejdere fortsat
flere sager end der kommer
ind. Ved udgangen af august
var afsluttet knap 36.000
sager i 2007. Det er næsten
4.000 flere, end der er
anmeldt i år.

I forhold til styrelsens
andet centrale mål, nemlig at
der ved årets udgang højst er
200 sager over to år tilbage i
styrelsen, er man godt på vej i
forhold til de ældste af 2-års
sagerne, men er en lille
måned bagud i forhold til yng-
ste 2-års sager. 

En ekstraordinær indsats er
derfor sat i gang, men det er
endnu for tidligt at se resulta-
terne af indsatsen.



Vold eller udadreagerende adfærd, er
en stor del af vores daglige arbejde. For
mange, der ikke har arbejdet i et udad-
reagerende miljø, kan det være utrolig
svært at forstå, hvad der er årsag til, at
vi gør, som vi gør. 

Viden og indsigt, debat om tingene,
brugen af loven som samarbejdspartner,
den erfaring vi opsamler, er vigtige ingre-
dienser i vores daglige arbejde, og med-
virkende til at vi undgår den store nedtur.
Til gengæld får vi et miljø, hvor det er til-
ladt at sige tingene højt, sige hvad det
gør ved „mig“ – det at arbejde i et udad-
reagerende miljø. 

Vi brugte de første par år til at blive
etableret, til at finde ud af, hvordan 
tingene skulle gribes an. De første år var
kendetegnet ved en del magtanvendelser,
hvor især én bruger var med i de fleste. 
I de første år var der også en del udskift-
ning blandt personalet. 

Vores pædagogik tager udgangspunkt
i neuropædagogikken, og vi har et tæt
og godt samarbejde med en neuropsyko-
log fra Århus, der kommer og giver os
supervision. Samtidig hjælper hun os til
en større forståelse af den enkelte bru-
gere, ved at gennemgå lige præcis hvor i
hjernen skaden er, og hvilke konsekven-
ser den skade har for den pågældendes
hverdag.

Vi har også valgt at lave test, nemlig
Kuno Beller testen, på alle vore brugere,
så vi kan se, hvor de ligger i alder. Dette
mener vi er vigtigt i vores daglige arbej-
de, da de krav vi stiller, også gerne skulle

være ud fra, hvad den enkelte bruger
evner. 

Måske er Kuno Beller testen ikke den
optimale, vi har bare endnu ikke kunnet
finde andre, der kan hjælpe os.

Has på volden
Den, der slår, har uendelig mange odds
imod sig, for i mange tilfælde får man
stor antipati og modstand mod den, der
udøver vold, hvilket er forståeligt. Men
hvis ikke vi giver det enkelte menneske
alle mulige chancer for at komme ud af
sin voldelige omgangsform, er det nær-
liggende at tro, at volden bare øges.

For mig at se, er det vigtigt, at vi,
personalet, finder en metode, hvor vi
kan finde ind bag det enkelte menneske,
finde alle de gode sider, og så arbejde
med de lidt mindre gode sider.

Kort sagt at vi kan se mulighederne,
frem for begrænsningerne.

I november 2005 besluttede vi, at vi
skulle arbejde projektorienteret, og arbej-
de udfra den bruger, der fyldte mest i
vores hverdag. Nemlig den bruger, vi
havde flest magtanvendelser på.

Vi nedsatte en arbejdsgruppe, og
havde konsulentbistand fra det daværen-
de Ringkjøbing Amt omkring projektarbej-
de.

Vores klare mål var: Nedbringelse af
antallet af magtanvendelser. 

Selve projektarbejdet tog et år, og vi
er nu ude og afprøve projektet, som vi
afslutter her i november 2007. Selve pro-
jektet er beskrevet og er i udarbejdet

form et dokumentationsværk på 32 sider.
For projektgruppen var det vigtigt at få
klare mål, at få inddraget hele personale-
gruppen og tage ud og se/høre om
andres erfaringer.

Projektgruppen skulle være med til at
sikre et miljø, hvor vi har det samme mål,
og hvor vejen dertil kan være forskellig.
Samtidig har det også været meget vig-
tigt at inddrage hele personalegruppen,
således at alle kunne få et ejerskab og
dermed være faglige sparringspartner til
projektgruppen. I projektgruppen ligger
der selvfølgelig en masse papirarbejde,
men uden en flok engagerede kollegaer,
havde det ikke kunnet lykkedes.

Selve projektet
Før projektet blev sat i gang, havde hele
personalegruppen brainstorm omkring en
del rigtig gode områder. Projektgruppen
udvalgte de seks hovedområder ud fra
nogle pædagogiske overvejelser:

1. Skærmningsstrategi
2. Ting, der går i stykker
3. Kingstrup (bo- og dagtilbud)
4. Kommunikationsstrategi 
5. Kendskab til brugeren
6. Implementering.

Selve projektet drejede sig kun om en
enkelt bruger, men der er ingen tvivl om,
at alle fem brugere har fået gavn af pro-
jektet. Den måde at tænke på, at arbejde
på, at medinddrage alle på, kommer i
dag alle – såvel personale som brugere –
til gode.

Mindre vold med mindre   

Det kan være psykisk og fysisk udfordrende at arbejde på en arbejdsplads med

udadreagerende voksne. Risikoen for vold er til stede i hverdagen og reglerne 

om magtanvendelse bliver brugt. Men et målrettet projekt med at nedbringe 

magten, har skabt et bedre arbejdsmiljø på Fjordbo Thyholm i Struer Kommune.

Af Hanne Lillie, pædagog, 

Fjordbo Thyholm 
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Antallet af magtanvendelser er faldet, de
gode løsninger er fundet, og dem arbej-
des der videre med. 

Vi arbejder meget i strategi tænkning:
For hver problemstilling udarbejder vi
nogle strategier. Grunden til at vi ikke
kun laver en, er i erkendelse af, at vi ikke
arbejder ens alle sammen. Vi har det
samme mål, men vejen dertil kan godt
være forskellig. Udfra en fælles snak,
hvor hele personalegruppen kommer
med deres bud, udformer vi så brugbare
strategier.

Gevinster
For os på Fjordbo har det været en stor
gevinst at arbejde projektorienteret, lige
så vigtigt har det været, at det var et
fælles ansvar at få gjort noget ved pro-
blemstillingerne.

Tidligere kunne vi godt komme med
bemærkninger som, „Så kan han lære
det!“.

Nu siger og handler vi efter: „Vi er de
uddannede, vi må kunne lære det“. 

Det at sætte fokus på problemstillin-
gerne, tage den faglige diskussion og
være fælles om målet, har gjort at vi er
blevet meget mere åbne om, hvad det
gør ved den enkelte som person at arbej-
de i et miljø med udadreagerende
adfærd. 

Det kræver ikke bare indsigt i den
enkelte brugers liv og hverdag, det kræ-
ver også stor indsigt i sin egen faglighed. 
Nemlig at man også vil lære sig selv at
kende, i de til tider ekstreme situationer,
man nogle gange står i.

Vi fortsætter med projektet, og har
mange ønsker om at komme til at arbej-
de videre med kommunikationen. Dette
fordi projektet også har vist os, at der i
kommunikationen kan hentes mange
værdifulde ting. Der er mange måder at
stille krav på, og det kan gøres uden at
brugeren bliver „den lille“. Eksempelvis
har vendingen „du skal!“, været meget
brugt, men er i dag udskiftet med, „Hvis
du gør dette, så gør jeg dette“, det vil
sige en mere ligeværdig kommunikation. 

At arbejde med brugere med udad-

reagerende adfærd, kræver efter vores
erfaring: 
• Stor humoristisk sans
• Stor faglighed
• Stor ærlighed, overfor både sig selv

og kollegaerne
• Stor ansvarlighed, især overfor sig

selv, da den med udadreagerende
adfærd jo ikke har ondt i sinde

• Erkendelse, hvis ikke det udadreage-
rende miljø er noget man kan arbejde
i, er det en erkendelse og ikke et
nederlag

• Åbenhed, også i offentligheden, da vi
kun kan synliggøre vores problematik-
ker ved at være åbne omkring dem.

Erfaringerne
Selv om vi nu er i en helt anden fase af
projektet, er vi altid i en udviklingsfase.
Vi er klar til at ændre praksis, hvis ikke
det virker, klar til altid at se med andre
øjne på problemstillingerne, således at 
vi aldrig kører fast.

Det, vi har lært og kan videregive til
andre er blandt andet:
• Skab åbenhed om opgaverne i forhold

til personer med udadreagerende
adfærd. På den måde synliggøres
udfordringerne og er med til at ophæ-
ve et tabu omkring emnet og omkring
de faglige metoder.

• Husk at fortæl, hvad der går godt –
hvad der lykkes. Det kan altid betale
sig at gøre en ekstra faglig indsats,
hvis tingene ikke fungerer.

• Brug hinanden i opgaveløsningen –
det giver et godt fagligt fællesskab.
Jeg syntes også det er utrolig vigtigt
at fortælle, når noget går godt. 

For som Wagner og Bådsgaard siger:
„Hvis man har lavet en fejl tre gange,
hvad er så årsagen til at gøre det fjerde
gang?“ 

Den sætning prøver vi at efterleve:
Det kan være ok at fejle, bare den
samme fejl ikke gentager sig i en uende-
lighed. 

Fjordbo Thyholm

Fjordbo Thyholm, tidligere
Ringkøbing Amt, nu Struer
Kommune, er et døgntilbud til
5 voksne udviklingshæmmede,
med udadreagerende adfærd.

Tilbuddet er oprettet januar
2003.

Døgntilbudet har til huse i
det gamle Hvidbjerg sygehus.
Inden for rammerne har
Fjordbo også dagbeskæftigel-
se, hvor fire af brugerne arbej-
der.

Der er i alt 15 faste medar-
bejdere, samt et antal vikarer.

Kuno Beller-
testen

En Kuno Beller test er en
udviklingsbeskrivelse, der
oprindeligt er blevet udarbej-
det til brug for en undersøgel-
se af småbørn, gennemført
under ledelse af dr. Kuno
Beller. 

Formålet med testen er at
forsøge at beskrive og måle
effekten af en pædagogik
samt at give personalet en
større forståelse for deres
arbejdes direkte indflydelse på
testpersonens udvikling. 

Beskrivelsen går op til en
udviklingsalder på fire år, dog
ligger der to eksperimental-
trin, som går op til seks år og
tager udgangspunkt i otte
områder, som afdækkes, som
en hjælp til en målrettet ind-
sats overfor den enkelte.



1:1-arbejdet i hjemmeplejen i
Frederiksberg Kommune omfatter tilbud
til både „raske“ ældre og ældre, der har
fået diagnosen demens. I begge tilfælde
er arbejdet karakteriseret af et meget
tæt møde med den enkelte borger, af et
forudbestemt tidsskema og af nogle gan-
ske bestemte opgaver, der kan og må
løses i hjemmet.

Disse vilkår betyder, at der kan opstå
vold og trusler om vold overfor den
enkelte medarbejder.

Særligt kan borgere med demens
være „let antændelige“ og vi har derfor
nogle gode råd til de medarbejdere, der
arbejder inden for området, fx
• aldrig at vende ryggen til den 

demente og
• aldrig gå foran den demente.

I særdeleshed, hvis man kan mærke, at
den pågældende er særligt urolig, lettere
aggressiv og på andre måder viser, at
situationen er lidt truende.

Vi arbejder ud fra en velbeskrevet
voldspolitik og ud fra meget konkret
viden om, hvad det vil sige at være
dement.

Og så har Frederiksberg Kommune i
mange år haft fokus på demensområdet,
bandt andet gennem demenspolitik og
et særligt demensteam.

Akut og almen rådgivning
I 1998 blev den første demenspolitik i
Frederiksberg Kommune udarbejdet, og
jeg blev samtidig ansat som demens-
konsulent.

I 1999 blev demensteamet oprettet.
Demensteamet består i dag af en
demenskonsulent, en psykolog og en
ergoterapeut, og vi rykker både ud til
plejehjem og i private hjem.

Vi rykker fx ud, hvis den demente
igennem længere tid ikke har ønsket at
tage sig af sin personlige hygiejne og
hvis det forvolder aggressive episoder.
Vi taler med personalet, gennemgår 
sammen med dem rutinerne omkring
beboeren og finder måske ud af, 
at noget kan gøres anderledes, så 
problemet afhjælpes.

Vi møder også frem, hvis der er mis-
tanke om, at den ældre bevæger sig ind i
en psykotisk tilstand, som kan være farlig
for både den demente selv og for medar-

bejderne, hvis vi ikke finder ud af at
håndtere det. Måske skal medicineringen
ændres – eller måske skal der gives 
supplerende tilbud.

Basalt handler vores bistand om
grundlæggende sundheds- og sygepleje
– at afdække, hvor meget den demente
spiser og hvor ofte, om den demente får
den nødvendige søvn og de nødvendige
tilbud fx fodpleje, hvis fødderne volder
kvaler, som det er tilfældet hos mange
ældre. 

Derudover bruger vi også vores ergo-
terapeutiske viden, og vores psykologfag-
lige viden. Det kan fx være, at personalet
ikke helt har viden om og forståelse om,
hvordan de forskellige hjerneskader giver
sig udtryk i en anderledes adfærd.
Adfærden fordrer en særlig tilgang til den
demente, og her kommer den ergotera-
peutiske viden på bane.

I forhold til den psykologfaglige viden
handler det meget om de psykologiske
processer, der opstår i det komplicerede
samspil mellem den demente, når der er
konflikter mellem den demente og perso-
nalet. Vi forsøger fx at give vejledning om
kommunikation og forholdet mellem 
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Voldelig –

uden at ville det

Mennesker med demens, oftest ældre, udgør en særlig udfordring for de 

medarbejdere på plejehjem og i ældreplejen, der skal tage sig af dem. 

For med demenstilstanden følger også en større risiko for at blive psykotisk og

for at udtrykke sig aggressivt, med vold og trusler. Den bedste forebyggelse

opbygges gennem mere viden om sygdommen og en tæt kommunal opfølgning

på den enkelte dementramtes behov. 

Af Susanne Kaagaard, sygeplejerske og cand. pæd.psyk., demenskonsulent,

Frederiksberg Kommune



aktivitet og hvile. Pårørende er en særlig
gruppe, som vi også rådgiver og vejleder.

Særlig handling overfor demens
Den nødvendige viden om demens gør
det fx lettere at kommunikere med den
demente, så man ikke uforvarende frem-
kalder aggressivitet.

Den demente farer lettere op – og
som regel hurtigt ned igen – men forstår
ikke den almindelige kommunikation og
de almindelige henstillinger.

Selvom den demente råber og kom-
menterer andre, så nytter det ikke noget
at påtale det med fx „Nej, nu må du
altså tie stille, det er for meget for de
andre“ – eller på tilsvarende måde tage
udgangspunkt i en normalt reflekterende
person. For det er der ikke tale om.

Vi har at gøre med en særligt udsat
person, som ikke selv er klar over, at
udtryksformen måske generer andre.

I de tilfælde gælder det for medarbej-
derne om at se ind bag personen og
finde frem til, hvad der fremkalder den
måske voldelige eller aggressive adfærd
og så handle derefter.

Tre gode råd til andre, der arbejder
med mennesker med demens i forebyg-
gelsen af vold:

1: Husk, at mennesker med demens ikke
altid har haft den adfærd, som de
udviser nu. De har været ganske
almindelige mennesker, ganske lig
vores forældre og bedsteforældre. Så
tænk på dem med medfølelse og vis
interesse for dem som mennesker.
Det når man langt med.

2: Hvis mennesket med demens er 
hidsigt, vredladent og ikke imødekom-
mende, uanset hvad du gør, så
søg/forlang hjælp hos dine overordne-
de eller kommunens specialister. 
I langt de fleste kommuner er der
demenskonsulenter, psykiatrikonsu-
lenter eller konsulenter på arbejds-
miljøområdet.

3: Der er altid noget, der kan gøres for
at bedre situationen. Det tager måske
tid, men det er muligt. Husk, det er
en person, der trænger til støtte, du
har med at gøre. Men vold eller trus-
ler om vold er 100 procent uaccepta-
belt, uanset hvad andre måske fortæl-
ler dig. 

Kilde: Vold og trusler i ældreplejen af Annie Høeg m.fl., SOSU-rap-
port nr. 16, 2007 (en ud af 12 nye delundersøgelser under forsk-
ningsprojektet FOR-SOSU fra NFA, Nationalt Forskningscenter for
Arbejdsmiljø).
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– Jeg ved, demens er blevet en
folkesygdom, men ikke om jeg
ka’ huske i hvilket land...

Om demens

Demens er en folkesygdom. I Danmark er mellem 70.000 – 80.000 
mennesker ramt af en demenssygdom. Demens kan skyldes op mod 100
forskellige sygdomme, og der er mange andre sygdomme, der kan give
symptomer, der minder om demens. Har man symptomer, der minder om
demens, er det derfor vigtigt at blive undersøgt. Det er vigtigt at huske, at
alle med en demenssygdom kan behandles, selv om det fortsat kun er få,
der kan kureres.

Demenssygdommene er også blevet kaldt de pårørendes sygdom. Det
er fordi personen, der er ramt, ikke altid føler sig generet af symptomerne.
Når en demenssygdom rammer vil det ofte påvirke hele familien og
omgangskredsen. Symptomer på demens er fx:
• svækket hukommelse 
• problemer med sproget, opmærksomheden, tænkningen, retnings-

sansen eller andre kognitive problemer 
• ændret adfærd. 

Vold i ældreplejen

En ny delundersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
viser, at
• 23 procent af plejemedarbejderne i ældreplejen havde været udsat for

vold inden for det sidste år
• næsten 37 procent havde været udsat for trusler
• 31,5 procent af nyuddannede SOSU’er har været udsat for vold eller

trusler tidligere, heraf 9 procent i praktiktiden under deres uddannelse. 

Resultaterne viser også, at det er brugerne, der i op til 90 procent af til-
fældene udsætter de ansatte for vold og trusler. De hyppigste typer af vold
er slag (63 procent), at blive revet, kradset eller nevet (63 procent). Men
også at blive fastholdt (32 procent) og sparket (27 procent) bliver nævnt
som en hyppig type vold. 

Kun 22 procent af de medarbejdere, der har været udsat for vold, havde
anmeldt voldstilfældet til sikkerhedsorganisationen. At have været udsat
for vold dagligt – månedligt, blev hyppigere anmeldt (27 procent) end af
og til at blive udsat for vold. Det blev også hyppigere anmeldt, når udøve-
ren var en anden end en bruger. 12 procent af dem som havde været
udsat for vold, havde fået en fysisk skade som følge af voldsepisoden. 

Undersøgelsen viser en sammenhæng mellem type af vold, fysiske 
skader, og hvor hyppigt volden anmeldes til sikkerhedsorganisationen. 
Fx bliver 60 procent af den vold, hvor der er anvendt et våben, og hvor 
30 procent fik fysiske skader, anmeldt. Derimod bliver det at blive revet,
kradset eller nappet ikke så hyppigt anmeldt.



Lokalet i PH Cafeen på Halmtorvet
i København damper af god energi –
selvom der bogstaveligt ikke er højt til
loftet.

Men det betyder mindre denne ons-
dag eftermiddag på det første temamøde
om „..en lille smule respekt!“

For programmet er nået til forumte-
atret, hvor de fire skuespillere på scenen
er i gang med det andet scenario om
forebyggelse af vold på arbejdspladsen. 
Sådan som det kan foregå – og mange

steder faktisk foregår. Den enlige mor
Randi og hendes sagsbehandler Rene er
mildest talt oppe at køre i en „tæt på
vold“-situation efter heftige diskussioner
og meningsudvekslinger. Og reaktionerne
kommer prompte fra deltagerne på stole-
rækkerne, da forestillingens joker beder
om kommentarer:

„Ikke godt håndteret – han skal vise
større forståelse.“

„Han skal tage ordentligt imod
hende.“

„Hvad laver hun på det kontor uden en
aftale? – hun skulle aldrig være lukket
ind!“ 

For det, der sker på scenen, sætter
sindene i bevægelse. 

Det er åbenlyst svært ikke at forholde
sig til de voldsomme ting, der sker – og
hvor den dårlige kommunikation, de
upræcise meldinger og den stressede
handlemåde er med til at optrappe situa-
tionen på socialforvaltningen på scenen.
Og i virkeligheden, som den skildres og
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Vold kan tales    

Kan det ligefrem være underholdende at lære om forebyggelse af vold?

Ja, det kan det. Det er tydeligt efter de første af otte temadage, der har været afholdt 

som led i kampagnen „..en lille smule respekt!“, der nu bevæger sig rundt i hele landet. 

11. december sluttes der af i Aalborg. 

Af Hanne Juul Nielsen, journalist, 

Socialt Udviklingscenter SUS

– Vi kan aldrig helt slippe af med 

volden, men vi har metoder til at 

minimere og forebygge den, 

lyder det i velkomsten fra Dorthe Perlt,

chefkonsulent i Socialt Udviklingscenter

SUS.



forstås at tilhørerne, afslører en hurtig
rundtur blandt deltagerne i kaffepausen.

Vold kan imødegås
Scenen er i hvert fald genkendelig for
flere deltagere, også selvom arbejdsom-
rådet ikke lige matcher det spillede sce-
nario, men måske bare ligner.

Vold kan forekomme på arbejdsplad-
ser, hvor mennesker møder mennesker i
forskellige roller. 

Hvor pres i jobbet, frustrationer, kon-

krete problemer måske mødes med
vrede, sårbarhed, afmagt – og sygdom.

Der er grobund for en åben konflikt –
og konflikten kan udvikle sig. Og gør det.
For hver fjerde af alle danske lønmodta-
gere oplever vold på jobbet.

– Vi kan aldrig komme af med vold,
men vi kan minimere den og lære at
tackle den, sagde Dorthe Perlt i sin ind-
ledning til temaeftermiddagen.

Og som en af dagens oplægsholdere,
P-vagt Ella Lorck, sagde i sit oplæg:

– Vi skal tale roligt, blive ved at bevare
roen – så kan vi faktisk undgå, at en
situation udvikler sig til vold, når en arrig
bilist føler sig voldsomt krænket af en P-
bøde. 

Vold er ikke bare vold
Til stede på dagens tilhørerstole er
pædagogstuderende, afdelingsledere i
det psykiatriske system, brandmænd,
lærere, social og sundhedsassistenter,
sygeplejersker – og mange andre.
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ihjel

De vil af med volden.

Den vold, der blandt andet 

betyder, at hver 4. dansker 

oplever vold på jobbet.

– Det er så vigtigt, at vi bevarer roen og

bevarer overblikket over situationen,

hvis vi i jobbet møder en vred borger,

siger Ella Lorck, P-vagt i København.

– Selvfølgelig bliver man bange, når

man oplever vold, men det er vigtigt

at tale om det, siger Khelifa 

El-Khedim, P-vagt i København.
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Lærere forsikrer
sig mod vold 

Siden 1999 har flere end
27.000 skolelærere i Belgien
tegnet forsikring mod den
vold, de møder i forbindelse
med deres lærerjob. Det viser
tal fra det belgiske forsikrings-
selskab Ethias. 

– Vi har registreret en stor
stigning i antallet af tegninger
i forbindelse med starten af et
nyt skoleår, siger talsmand
Edwin Hoeven, Ethias.

I 1999 inkluderede Ethias
en paragraf, der dækker
agression i policerne for pro-
fessionelle undervisere. Siden
da har der været en tredobling
af antallet af forsikringer i den
type dækning, så 27.092
undervisere på skolerne i dag
har tegnet denne type forsik-
ring. Tegningerne er steget
markant netop i år i forbindel-
se med skolestart efter ferien i
august måned.

Ifølge talsmanden betaler
lærerne 25 Euro – eller ca. 190
kr. om året for forsikringen,
der ikke alene dækker den
vold og aggression, lærerne
møder i skolen, men også
udenfor skolen, når aggressive
elever venter på lærerne.

I skoleåret 2006/2007 blev
det belgiske politi hidkaldt til
2.500 tilfælde af overgreb mod
lærere i form af blandt andet
alvorlige trusler mod 2.184
året før. 

Kilde: The Het Belang van Limburg and 
Gazet van Antwerpen, 27. august 2007. 

De er mødt op til tre og en halv times
temadag ud fra vidt forskellige forudsæt-
ninger i forebyggelse af vold, men de har
tilsyneladende det samme formål med at
være her:

De vil af med volden.
Den vold der blandt andet betyder, at

hver 4. dansker oplever vold på jobbet
(Arbejdsmiljøinstituttet, AMI 2005). Ejvind
Kaas er medarbejder på Oasen på Nørre-
bro, et værested for ældre hjemløse. Han
siger:

– Emnet er utroligt vigtigt og det er
godt at bruge temadagen til en fælles
læring omkring problemet. 

En flok medarbejdere fra Københavns
brandvæsen har også tilmeldt sig arran-
gementet, heriblandt ambulanceleder
Niels Lyng og sikkerhedsrepræsentant
Lars Clausen.

Lars Clausen fortæller om deres delta-
gelse:

– Vi skal i gang med udformningen af
en voldspolitik for de 36 medarbejdere i
alarm- og vagtcentralen, som er på
gaden og derfor kommer ud for hændel-
ser i nye og næ. Altså de folk, der sen-
des ud efter et 112-opkald. Vi prioriteter
sikkerhedsarbejdet meget højt, og vi ved,
at også i dette job er der en risiko for
vold og trusler. Samtidig arbejder med-
arbejdere under pres, så det er vigtigt at
forebygge.

Vold er ikke bare vold, men vidt for-
skellig fra arbejdsplads til arbejdsplads. 
Og fra individ til individ.

Men forebygges – det skal den. 

Vi skal tale roligt, 

blive ved at bevare roen 

– så kan vi faktisk undgå,

at en situation udvikler 

sig til vold.

På arbejdspladserne skal vi kræve, at der bliver arbej-

det målrettet med temaet vold og trusler. Det kræver

et bredt engagement hos alle og en stor involvering 

af sikkerhedsorganisationen, siger Anette Laigaard,

administrerende direktør for Socialforvaltningen i

Københavns Kommune.
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– Vi er her på temadagen, fordi vi 
er flyttet og skal have skabt et grundlag
for at holde fanen højt omkring vores
særlige miljø og vores gode arbejdsmiljø,
siger Dorthe Holler, leder af Oasen, 
et værested for ældre hjemløse, ofte 
misbrugere, på Nørrebro.

Hun og de fem medarbejdere var 
tidligere ansat på det nu nedlagte 
plejehjem på samme adresse. Nu er der 
i første omgang etableret værested. Fra
december udvides tilbuddet måske også
til et bofællesskab for 3-4 hjemløse og
med mulighed for natherberg i husets
store rammer.

Og som Dorthe understreger:
– Vi har et dejligt samarbejdsmiljø,

også når vi oplever problemer.
Faktisk griner vi mere end vi slås
med brugerne. Men det er vigtigt
– også når vi bliver flere medar-
bejdere – at alle er med på, hvor-
dan vi forebygger og håndterer den
vold, vi måske kan komme ud for –
selvom det indtil nu har været sjældent.

Derfor bruger Oasen temadagen til at
øge bevidstheden om, hvor vigtigt det er
at
• beskrive situationen, som den 

opleves
• være bevidste om, hvad der virke-

de og ikke virkede i situationen
• være åbne om hændelser, så

andre kan lære af de episoder,
der opstår. 

jobudenvold_3_2007

Vi

griner
mere end vi slås 

På værestedet Oasen på Nørrebro griner medarbejderne mere med

gæsterne, end de slås. Men de vil gerne være forberedte og opretholde et

godt arbejdsmiljø. Derfor vil de beskrive forebyggelse og håndtering af

vold – også overfor nye medarbejdere.

Oasen

Værestedet Oasen er placeret
på Thorsgade på Nørrebro i
København. 

Tidligere hed huset Arbejde
Adlers Hus og var et plejehjem
under Københavns Kommune.
Plejehjemmet blev i sommeren
2006 opsagt.

Kirkens Korshær, EGV og en
række andre sociale organisa-
tioner gik derfor sammen om
at realisere visionen om et
multifunktionshus til de ældre
hjemløse og misbrugere.

Første skridt på vejen blev
taget 7. maj i år, da væreste-
det Oasen åbnede.

47 brugere er registreret på
værestedet.

To gange om ugen er der
aften-åbning og servering af
dagens varme ret for 15 kr. 

Badepersonale får
trusler om vold

30 procent af badepersonalet i
Odenses svømmehaller har
oplevet trusler om vold i
arbejdstiden.

Det viser en undersøgelse,
som Odense Kommune har
lavet omkring medarbejdernes
trivsel.

Regler som at vaske sig
inden man går i bassinet og
ikke være støjende inde i hal-
len er nogle af konfliktpunk-
terne.

74 ansatte fra Odenses
svømmehaller har været på
kursus i konflikthåndtering
som en mulig løsning på 
problemet.



Trivsel 
er kodeordet

Lærerne 
under pres

I Danmarks Lærerforenings
rådgivning om psykisk arbejds-
miljø er antallet af henvendel-
ser steget i 2006 til knap
1.100 henvendelser. Af disse
handler et stigende antal 
henvendelser om et for stort
arbejdspres med alvorlige 
symptomer på stress til følge.
I 2006 drejede 42 procent af
henvendelserne sig om 
arbejdspres. 

Det, henvendelserne især
drejer sig om, er:
• Ca. en tredjedel af de 

lærere, der henvender sig,
føler sig stressede i en eller
anden grad og oplever et
stort tidspres med en
arbejdsmængde så stor, at
den ikke altid kan holdes
inden for arbejdstiden. 

• Over halvdelen har oplevet
væsentlige forandringer 
på deres arbejdsplads og
synes, at forandringerne
har været af negativ 
karakter. 

• De fleste lærere oplever, at
de har meget lille kontrol
over deres arbejdssituation. 

• Knap halvdelen oplever, at
arbejdet bringer dem i
følelsesmæssigt belastede
situationer, som kræver, at
de skjuler deres følelser. 

På andre vigtige områder er
lærerne godt tilfredse:
• Langt den overvejende del

af lærerne i undersøgelsen
oplever, at deres arbejde
ofte er meningsfuldt, og de
er tilfredse med de udfor-
dringer, arbejdet indebærer.

• De fleste oplever at få 
støtte fra kollegaerne, og
næsten alle arbejder i team,
hvor tre ud af fire synes, at
det fungerer godt. Team-
samarbejdet ser ud til at
have bidt sig fast i skoler-
nes måde at arbejde på. 

Kilde: „Lærerlivet på godt og ondt“, undersøgelse
for Danmarks Lærerforening, CASA, 2007

Når medarbejderne trives, 

trives hele organisationen, 

er erfaringerne i Parkering København

Af Hanne Juul Nielsen, journalist, 

Socialt Udviklingscenter SUS

Arbejdet for et bedre arbejdsmiljø
betaler sig – også helt konkret. Parkering
København fik for eksempel Københavns
Kommunes kvalitetspris 2007 for sin
systematiske udvikling af virksomheden,
også på arbejdsmiljøområdet.

På de fem år er blandt andet antallet
af overfald reduceret ganske markant –
fra 63 til 24 årligt. En indsats, som med-
arbejderne mærker i det daglige møde
med borgerne på gaden.

To parkeringsvagter deltog i Socialt
Udviklingscenter SUS’ temamøde den 24.
oktober. Her pointerede Khelifa El-
Khedim og Ella Lorck de vigtige grund-
sten i forhold til sikkerheden i jobbet: 
At der altid bliver taget hånd om vold og
trusler, at man ikke er alene om bear-
bejdningen og at erfaringerne bliver ind-
draget i det videre arbejde med forebyg-
gelse af vold.

Også i mødet med til tider meget
vrede borgere, der føler sig forulempet 
af den bøde, der måske venter dem i
forruden, når de kommer halsende ned
til bilen.

Kvalitetspris for trivsel
København Kommunes Kvalitetspris
belønner de kommunale arbejdspladser,
der er særligt gode til at arbejde med 
at udvikle arbejdspladsen til gavn for
borgere og medarbejdere. Målet med
kvalitetsprisen er at skabe opmærksom-
hed omkring kommunale arbejdspladser,
som andre kan lære af, når det gælder
kvalitetsudvikling. 

Netop trivsel og et godt arbejdsmiljø

betød rigtig meget for tildelingen af 
prisen til Parkering København.

Om prisen til Parkering København lød
begrundelsen fra priskomiteen formand
overborgmester Ritt Bjerregaard nemlig:

– Parkering København viser vejen for
fremtidens offentlige arbejdspladser. Jeg
er imponeret over de flotte resultater,
Parkering København har nået for at øge
servicen overfor borgerne. Det er helt
sikkert ikke det nemmeste job i byen, når
p-bøden havner i forruden. Derfor er det
flot, at de har lavt fravær, høj trivsel og
er så gode til at fremme mangfoldighe-
den.

Vigtig intern anerkendelse
Ifølge arbejdsmiljøchef Hanne Lassen,
Parkering København, betyder kvalitets-
prisen meget for holdningen i virksomhe-
den – at arbejdet og indsatsen nytter og
giver genklang i hele kommunen, også
på helt andre arbejdspladser.

Parkering København har gennem de
seneste fem år arbejdet systematisk med
udviklingen af virksomheden. Efter at
være blevet etableret som kontraktstyret
virksomhed og med en ny ledelse, blev
der for alvor sat gang i udviklingsarbejdet
medio 2002. 

Som driftsvirksomhed med megen
borgerkontakt, er det vigtigt i forhold til
den daglige opgavevaretagelse, at initia-
tiver og tiltag udføres løbende. Der er
allerede flere af de igangsatte tiltag, som
har medført en positiv udvikling, og har
afsæt i en filosofi, man kunne kalde „just
do it“. 
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Mål og resultatstyringen i form af
Virksomhedsplaner, som har været 
implementeret siden udgangen af 2003,
har selvsagt også bidraget i væsentlig
grad til den positive udvikling. Det alt-
overskyggende og vigtigste har dog været
en grundlæggende tro på, at en positiv
påvirkning på medarbejdernes dagligdag,
giver positive resultater. Det handler fx
om at tilføre virksomheden energi gen-
nem synlighed og kommunikation. 

– En åben og moderne ledelsesstil
har som det primære mål at skabe enga-
gement og selvtillid såvel organisatorisk
som individuelt. Eller ved at få skabt
mentalt overskud, der fører til glæde 
og stolthed blandt medarbejdere. Med-
arbejdere der har styrke til at matche 
de krav, som stilles af vores borgere og

brugere, skriver Anders Møller, direktør
for Parkering København i forordet til
kvalitetsrapporten, der også omhandler
arbejdsmiljøet.

Og som betød, at Parkering Køben-
havn fik kvalitetsprisen i april måned.
Takket være en fælles proces med bidrag
fra både medarbejdere og ledelse.

Om fremtidens arbejde siger Anders
Møller:

– Vores udfordringer fremadrettet, 
er at fastholde og udvikle den positive
udvikling gennem optimering af de alle-
rede igangværende processer. Det skal
ske ved at lade medarbejderne være med
til at udvikle de rammer, de trives bedst
under. For har medarbejderne det godt,
har hele organisationen de bedste betin-
gelser for at lykkes. 
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Det, der rykker

Af de 230 medarbejdere i Parkering København udgør Parkeringsvagterne den største
gruppe.

I Parkering København er volden siden 2002 reduceret væsentligt – fra 63 til 24 over-
fald årligt. Det er samtidig blevet langt lettere at rekruttere medarbejdere. Hver uge kon-
takter mellem tre og fem mennesker Parkering København for at høre om jobmuligheder.

De gode resultater tager blandt andet udgangspunkt i fokuspunkter omkring arbejds-
miljøet som fx:
• Fokus på dem, der er på arbejde. Medarbejderne skal trives og have det godt med

hinanden.
• Giv medarbejdere mere indflydelse. Hvis der er problemer på et område, så inddrag 

medarbejderne i løsningen. Medarbejderne har blandt andet været involveret i
udformningen til stresshåndtering og voldsforebyggelse.

Større accept af
anmeldelser

På de socialpædagogiske
arbejdspladser er det i de
seneste år blevet mere accep-
tabelt at anmelde også psyki-
ske arbejdsskader. Tidligere
var det et meget stort problem
at få vendt stemningen på
arbejdspladsen til, at man
anmeldte både den fysiske og
psykisk vold, så den blev syn-
lig. Nu er der et vågent øje for
det. 

– Det er vigtigt at få
anmeldt skaderne, så
Arbejdstilsynet, Arbejdsskade-
styrelsen, forsikringsselskaber-
ne og dermed også arbejds-
giverne kan se, hvad det er,
der gør, at man – på grund af
psykisk pres – ikke kan klare
arbejdet, understreger Kirsten
Rosenstand, arbejdsskade-
konsulent i fagforbundet
Socialpædagogerne.

Hun pointerer, at alle har
noget at vinde ved at forebyg-
ge psykiske skader, som ofte
er forbundet med lange syge-
fravær. 

– Det kan være svært at
vende tilbage efter et langt
sygdomsforløb forårsaget af
psykiske belastninger på
arbejdspladsen. Hvis man som
pædagog først mister troen på
at kunne arbejde, kan det
være svært at påtage sig
ansvaret for andre mennesker.
Derfor ser vi en del, som må
holde op med at arbejde
inden for deres fag. Alle har
derfor noget at vinde ved at
sætte ind med forebyggelse af
psykiske skader, siger Kirsten
Rosenstand.



På Sølager ønsker vi at sætte fokus
på trivsel i arbejdet. Blandt andet ved at
introducere nye medarbejdere ordentligt
til jobbet. Så de med en ordentlig vel-
komst ikke takker farvel i utide. 

Efter en forsøgsperiode er uddannel-
sen nu obligatorisk for alle nye medar-
bejdere inden for det pædagogiske
arbejdsområde. 

Samtidig ønsker Sølager, at også
medarbejdere med mere end tre års
anciennitet føler større trivsel i jobbet,
som indebærer en risiko for vold og 
trusler. Derfor har vi en fast palet af
omsorgssamtaler og personlig indflydelse
på efteruddannelse, som sikrer trivslen
også hos medarbejdere, der har arbejdet
på Sølager i flere år. 

Goddag til nye medarbejdere
På Sølager sikrede afdelinger er der
ansat 94 medarbejdere. Hovedopgaven
er at tage sig af unge, primært mellem 15
og 17 år, der er varetægtsfængslede,
unge, der er anbragt til pædagogisk og
psykologisk observation og unge, der
afsoner ungdomssanktioner. 

Vores arbejde er psykologisk meget
belastende og uforudsigeligt. De unges
adfærd er ofte meget voldsom, og vi har
oplevet adskillige voldelige episoder med
trusler, overfald og flugtforsøg. Nogle af
episoderne har omfattet brug af knive og
slagvåben.

Selv om mange arbejdsdage foregår i et
hyggeligt samspil med de unge, kan du
aldrig vide, hvilke problemer du møder
ind til. Det er en usikkerhedsfaktor, der
slider på psyken. 

I den socialpædagogiske verden har
der været stor prestige i at arbejde med
vores problematikker, men det er ikke
alle, der kan klare de psykiske belastnin-
ger, der følger med jobbet. Derfor er det
temmelig afgørende for den enkelte nye
medarbejder og for os, at nye medarbej-
dere modtages ordentligt med en grun-
dig introduktion til indholdet i jobbet og
de forudsætninger, vi arbejder ud fra.

For det kan være svært at vælge de
rette medarbejdere. 

Det tager omkring et år, før nye 
medarbejdere er ordentligt inde i vores
rutiner. Voldelige episoder og trusler 
kan være med til at afgøre, om man kan
arbejde med de unge, som vi har i vores
varetægt.

Obligatorisk intro 
– også til vikarer
Sølagers introduktionsprogram til nyan-
satte har et meget klart formål:
• At give den nye medarbejder allerede

fra 1. dag på jobbet et tydeligt billede
af, hvad arbejdet indebærer og af,
hvad Sølager er og står for. 

Det gennemarbejdede introduktions-

program lægger derfor vægt på generel
information om Sølagers historie, organi-
sering og geografiske opsplitning og til-
knytning til regionen. Ligeså væsentligt
er det, at nye medarbejdere får beskre-
vet handlemulighederne i jobbet og de
konkrete arbejdsopgaver. 

Desuden er straffeloven og bekendt-
gørelsen om magtanvendelse grundlæg-
gende og nødvendig viden for at kunne
udføre jobbet. 

I ledelsen har vi besluttet, at alle
medarbejdere skal deltage i den generel-
le og fagspecifikke introduktion. Derefter
afvikler vi introforløb tre gange årligt. Vi
fastlægger datoerne og har besluttet, at
nye vikarer fremover også skal deltage.
Mange af vores gode vikarer ender i en
fast stilling hos os, derfor har vi truffet
den beslutning. 

Trusler et vilkår i jobbet
Man kan komme ud for trusler og even-
tuelt vold, der bliver indberettet som en
arbejdsskade. Voldsomme episoder tærer
på psyken, også selvom det ikke går ud
over en selv.

Derfor betyder det utroligt meget, at
der er faste rutiner og procedurer, så det
ikke er op til den enkelte at vurdere,
hvad der nu skal gøres.

Det har vi beskrevet meget nøje i
voldspolitikken –og det runder vi også på
introprogrammet.
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Klædt på fra 

starten
Nye medarbejdere på institutionen Sølager skal fra starten af ansættelsen føle sig trygge i

jobbet. Derfor er nyansatte på et introkursus, der både introducerer værdier og rammer

for institutionen – men også ridser pædagogiske værktøjer op, når det fx drejer sig om

forebyggelse og håndtering af vold og trusler i forbindelse med jobbet.

Af Anette Christiansen, viceforstander, 

Sølager



Et andet vigtigt element er et godt sam-
menhold i personalegruppen, stor tillid til
hinanden og at vi er gode til at drage
omsorg for hinanden. 

Vi har diskuteret, om det er rimeligt,
at de unge vender tilbage til den samme
afdeling her på Sølager, efter de har
krænket en medarbejder. Men rammerne
er sat. De varetægtsfængslede unge skal
være her, uanset hvordan de opfører sig.
Men ledelsen og visitationen kan forsøge

at få den unge placeret i en anden af
Sølagers afdelinger. 

Herefter er op til både ledelse og
medarbejdere, at drage omsorg for og
støtte hinanden hundrede procent, så
man kan fungere inden for disse rammer.

Sølagers to psykologer gør det muligt
at organisere regelmæssig supervision i
alle afdelinger hver måned. Derudover
kan medarbejderne altid bede om super-
vision. Den mulighed skaber tryghed. 
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Sølagers tilbud

Sølager er en kompleks 
institution med 7 afdelinger.
Afdelingerne er placeret med
to i Skibby, en i et lejet hus i
Holbæk og i Hundested. De
øvrige afdelinger er placeret
på Sølagers matrikel. 

Der er fem sikrede 
afdelinger, der er oprettet
efter servicelovens § 67. På
afdelingerne udføres social-
pædagogisk arbejde efter 
socialministeriets bekendt-
gørelse nr. 893 af 9. juli 2007. 

Der er desuden to åbne
afdelinger: En afdeling er
oprettet efter servicelovens 
§ 108 og § 107. Den anden er
en boafdeling, der arbejder
med voksne fysisk og psykisk
udviklingshæmmede.

Før start

• Mentor blandt de øvrige medarbejde-
re findes til den nye medarbejder

• Afdelingsleder og mentor udformer
plan og indgår aftaler med de medar-
bejdere, der skal indgå i introforløbet:
Socialrådgiver, psykolog, sikkerheds-
repræsentant, forstander, viceforstan-
der m.fl.

• Den nye medarbejder får tilsendt
ansættelsespakke, personalehåndbog
og hvidbog.

Introprogrammets forløb

1. arbejdsdag
Information om blandt andet
• overordnede regler og rammer
• brand- og alarmsystem
• de fysiske rammer
• arbejdstider og arbejdstidsskema
• skelnen mellem det professionelle 

og personlige plan
• kendskab til og forståelse for 

brugergruppen
• aktiviteterne dag og aften
• oplæring i journalsystem
• spørgsmål fra den nyansatte.

Inden for den første uge
En halv dag med socialrådgiver, som
blandt andet introducerer til
• sit arbejdsområde
• anbringelsesgrundlaget
• bekendtgørelsen om magtanvendelse
• visitation
• observation.

To timer med psykolog, der blandt 
andet introducerer til
• psykologernes arbejdsområdet
• hvad kan psykologerne bruges til
• supervision.

En time med en kontor/service-
medarbejder om blandt andet
• økonomi 
• lønindberetning og -sedler.

En dag med sikkerhedsrepræsentant 
og -leder om blandt andet 
• voldspolitik
• konflikthåndtering
• indberetning af arbejdsskader
• kriseberedskab.

En-to timer med forstander og vicefor-
stander om Sølager generelt, herunder
• præsentation
• Sølagers historie
• Sølagers forventninger til 

medarbejderne
• Sølagers værdigrundlag
• Om de demokratiske organer, 

medbestemmelse, MED, 
sikkerheds- og tillidsrepræsentant-
systemet (SR og TR).

Besøg på anden matrikel

Efter 6-8 uger
Opsamlingssamtale med den „nye“
medarbejder, mentor og afdelingsleder:
• Er der problemer?
• Hvor er der uklarheder?
• Medarbejderens fornemmelse af

arbejdet og stedet.

Skitse over introuddannelsen



– Vold og trusler finder sted på en
række social og sundhedsfaglige arbejds-
pladser. Det er et vilkår, som vi forment-
lig ikke helt kan komme af med, men
som vi kan gøre meget for at minimere.
Derfor er det også vigtigt, at vi forbere-
der de nye på arbejdsmarkedet på de
konflikter, de kan komme ud for, så de
kan lære at forebygge og håndtere de
vanskelige situationer – i samarbejde
med resten af arbejdspladsen. For at
blive udsat for vold og trusler er ikke et
isoleret problem for den enkelte, men et
emne, som hele arbejdspladsen skal for-
holde sig til, blandt andet gennem
ordentlige aftaler om, hvad man gør før,
under og efter vold, siger Lise Keller,
cand.psych. og konsulent i BAR SoSu
(Brancearbejdsmiljørådet for Social 
& Sundhed). Og hun tilføjer:

– Vi håber også at en bedre forbere-
delse kan være med til at fastholde de
unge på studiet. Der jo desværre er et
stort frafald – og der er brug for hænder-
ne.

„Stop vold – Fokus på nye på arbej-
det“ er et projekt, som Socialt
Udviklingscenter SUS har gennemført for
BAR SoSu. 

Det overordnede mål med projektet er
at forebygge vold på arbejdspladser.

Projektet henvender sig særligt til tre
målgrupper:
• Unge, der skal i praktik i forbindelse

med deres uddannelse samt deres
lærere

• Alle nyansatte samt deres ledere
• Ansatte og ledere, der i forbindelse

med strukturreformen, får nye brugere 

Mange arbejdspladser arbejder målrettet
med forebyggelse af vold, voldspolitik og
krisehåndtering.

Men det er et område, hvor der er
brug for en kontinuerlig indsats – blandt
andet på sygehuse, ældreplejen, døgnin-
stitutioner for børn, unge og voksne med
særlige behov for støtte – og andre
inden for social- og sundhedssektoren. 

Information om metoder og 
håndtering
Projektet består af fire elementer, der 
• Folderen „Vold – en faglig udfordring“,

som netop er udsendt til de social-
og sundhedsfaglige uddannelsesinsti-
tutioner. Pjecen kan hentes på
www.etsundtarbejdsliv.dk

• Undervisningsmaterialer til lærerne på
de social- og sundhedsfaglige uddan-
nelsesinstitutioner.

• Artikler i de social- og sundhedsfag-
lige organisationers fagblade. Læs
blandt andet temaer i Sygeplejersken
– www.dsr.dk og i Socialpædagogen –
www.sl.dk

• Annoncer i udvalgte fagblade i
november og primo december. 
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Vold mod studerende og

nye på arbejdspladsen

Studerende og nye medarbejdere på arbejdspladserne udgør en særlig risikogruppe 

i forbindelse med vold og trusler på jobbet. Derfor er der året ud iværksat en særlig 

indsats, for disse medarbejdergrupper.

Af Hanne Juul Nielsen, journalist, 

Socialt Udviklingscenter SUS.

– Vi skal forebygge vold på arbejdspladserne, så vi kan

fastholde de unge i uddannslerne. Der er hårdt brug

for dem, siger Lise Keller, projektleder i BAR SoSu for

„Stop vold – Fokus på nye på arbejde“.
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Om BAR SoSu

Arbejdsgivere og arbejdstagere
inden for social- og sundheds-
området samarbejder om 
initiativer til at skabe et 
bedre både fysisk og psykisk
arbejdsmiljø. Samarbejdet
tager udgangspunkt i arbejds-
miljøloven og er formaliseret 
i Branchearbejdsmiljørådet
Social & Sundhed. 

Branchearbejdsmiljørådet
kortlægger branchens særlige
arbejdsmiljøproblemer og 
hjælper arbejdspladserne med
at løse dem ved blandt andet
at udarbejde informations- og
vejledningsmateriale, holde
temamøder samt udvikle
arbejdsmiljøkurser. 

I Branchearbejdsmiljørådet
Social & Sundhed deltager
repræsentanter for KL,
Danske Regioner, AC, 
Kost & Ernæringsforbundet,
Dansk Sygeplejeråd, 
Danske Fysioterapeuter, 
BUPL, FOA – Fag og Arbejde,
Socialpædagogerne og 3F.

At blive udsat for vold og trusler er

ikke et isoleret problem for den

enkelte, men et emne, som hele

arbejdspladsen skal forholde sig til,



Den 24. oktober gik starten for kampagnen „...en lille smule respekt!“ med det
første af otte temamøder over hele landet. Kampagnen sætter fokus på, hvordan vold på
jobbet kan forebygges – blandt andet med en lille smule respekt – men også med mere
konkrete metoder.

De otte temamøder byder på både lethed og alvor. Voldsramte fra virkelighedens 
verden møder op og fortæller om, hvordan vold føles. Som fx Marianne Kierkegaard,
Røntofte Krisecenter i Helsingør, der om sit job fortæller:

– Jeg er blevet truet på livet af vrede ægtemænd, der ville i kontakt med koner og
børn, som er på centret på grund af hans voldelige adfærd. Jeg og mine medarbejdere
ved aldrig, hvad vi møder ind til, men vi elsker vores job og fastholder fokus på de børn
og kvinder, som har brug for den støtte vi kan give.

Plakater og postkort med respekttekster uddeles på temamøderne. Deltagerne 
opfordres til at sende deres egen eller andre arbejdspladser en hilsen med en opfordring
til at få udformet en voldspolitik og på andre måder være med til at forebygge og 
reducere volden. 

Det sidste temamøde finder sted den 11. december i Aalborg.
Læs mere om temadagene og kampagnen på www.voldsomudtryksform.dk
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Respekt 
i stedet 
for vold

Landsdækkende fokus 

på forebyggelse af vold 

på arbejdspladser.
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De 10 bud på „...en lille smule respekt!“1. Vis respekt – og få respekt2. Brug „respektfingeren“ – ikke „fuck-fingeren“3. Før du går i affekt – vis respekt4. Din respekt – andres tryghed5. Du er noget særligt – det er andre også6. Tal til andre, som du gerne vil tales til7. Sæt en ære i at vise respekt8. Respekt for andre er god stil9. Tal ikke om respekt, men med respekt10. Gør respekt til dit projekt

Plakat og postkort fra kampagnen
„...en lille smule respekt!“


