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Vi ved det fra mange undersøgelser: Personalet i social og sundhedssekto-
ren er rigt repræsenteret i oplistningen af faggrupper, der har en særlig risiko for at blive
udsat for vold og trusler på jobbet.

Men nu oplever også andre faggrupper i stigende omfang grænseoverskridende
adfærd fra de borgere, som de servicerer – fx på Jobcentre, ved udrykninger, i S-toge,
busser m.v.

Vold og trusler på jobbet skal tages alvorligt og håndteres af hele arbejdspladsen i
fællesskab. For vi kan opfatte graden af vold og trusler forskelligt, men det er vigtigt for
håndteringen og bearbejdningen af hændelserne, at arbejdspladsen gør fælles front. Det
er ikke – og må ikke blive – den enkelte medarbejders problem.

Optrapningen af en konflikt har mange forskellige årsager. Borgere eller brugere 
oplever måske afslag på et ønske, ved grænsesætning, lang ventetid, håndhævning af
regler eller bruger vold og trusler til at opnå noget bestemt.

Vold og trusler er sjældent planlagt, men opstår ofte impulsivt i situationen. Derfor
kan det være svært at forudse – og særligt svært at håndtere, hvis ikke arbejdspladsen i 
fællesskab har øje for, at konflikter kan udvikle sig. 

Der er mange følelser på spil, når konflikten udvikler sig – vrede, afmagt, sorg, 
hjælpeløshed, skuffelse. De, der oplever volden, fordi de udfører deres job, taler om
manglende respekt i situationen: At den vrede borger, der har fået afslag på en anmod-
ning afreagerer overfor budbringeren, måske sagsbehandleren i Jobcentret. Eller lader sin
irritation og frygt gå ud over den, der er nærmest i situationen.

Det er fint, at autoritetstroen i den gammelkendte version med kompromisløs under-
danighed overfor alle i fx uniform er væk. Men det er ikke i orden, at alene fordi man
passer sit job som S-togsrevisor, som brandmand, parkeringsvagt eller buschauffør, så er
man et oplagt mål for hån, trusler og vold.

Flere og flere arbejdspladser tager trusler og vold alvorligt og involverer hele arbejds-
pladsen i arbejdet med at forebygge og håndtere problemerne.

Det er – desværre, fristes jeg til at sige – sund fornuft. For konflikterne forsvinder
ikke, men de skal gribes, beskrives og forebygges, så arbejdspladserne kan fastholde
medarbejderne og sikre et trygt arbejdsliv.

Af Dorthe Perlt, chefkonsulent, 

Socialt Udviklingscenter SUS
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APV –  afsæt for
at drøfte vold

– Vold er en alvorlig trussel
mod den enkelte medarbejder.
Det gælder både fysisk og
psykisk. Og der er ingen tvivl
om, hvem der har ansvaret for
at gøre noget ved problemer-
ne: Det har arbejdsgiveren.
Det er arbejdsgiverens ansvar
at sørge for, at der bliver gjort
en indsats i forhold til at
håndtere vold på den enkelte
arbejdsplads. 

Der findes en række job, fx
når man arbejder i psykiatrien
eller som fængselsfunktionær,
der indebærer en vis risiko for
vold. Alligevel kan den enkelte
arbejdsplads gøre meget for at
forebygge vold og trusler fra fx
psykisk syge og indsatte. Det
vil fx være oplagt at tage
spørgsmålet op, når arbejds-
pladsen alligevel skal lave sin
arbejdspladsvurdering. I den
forbindelse er det vigtigt at få
drøftet med medarbejderne,
hvad man kan gøre for at
minimere risikoen for vold, 
og hvad man kan gøre, hvis
nogen udsættes for vold eller
trusler om vold.

Beskæftigelsesminister 

Claus Hjort Frederiksen (V)
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Opklaring

VI ANEDE SIMPELTHEN
IKKE, HVAD DET VAR, MEN
EFTER AT VI HAR FÅET DET
ANALYSERET, VED VI NU,
AT DET ER VOLD...!

HIHI.... – JA, GØR DET 
NU IKKE SVÆRERE, 
END DET ER...!



At netop medarbejderne i job
under socialforvaltningerne er udsat for
vold og trusler på jobbet, viser efter-
hånden en del undersøgelser fra blandt
andet Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø.

Formanden for socialcheferne Ole
Pass erkender, at kommunerne oplever et
skred i respekten for de offentligt ansat-
te, der møder borgerne på socialkonto-
ret, i den kommunale ældrepleje, på job-
centre m.v. Tendensen bekymrer ham
naturligvis som arbejdsgiver og som chef.
Han understreger samtidig, at kommu-
nernes indsats også handler om at fjerne
årsagerne til den voldelige adfærd hos
borgere og brugere.

– Ingen mennesker er født voldelige.
Derimod udløser bestemte hændelser
eller erfaringer måske en voldelig adfærd,
som vi skal være bevidste om, når vi fx
møder borgerne i eget hjem eller mod-
tager borgere, der befinder sig i en udsat
situation. Det kan være den ældre
demente, der føler sig utryg, en borger
med sindslidelse, der er dårligt medicine-
ret, eller andre borgere, der af forskellige
grunde føler sig afmægtige i forhold til
os, til „systemet“, siger Ole Pass.

Det voldsforebyggende arbejde i kommunerne er utroligt vigtigt. Man skal naturligvis trygt kunne

passe sit job, siger Ole Pass, socialdirektør i Rødovre Kommune og formand for Foreningen af

Socialchefer i Danmark. Han mener samtidig, at lovgivningen i stigende omfang fastholder 

sagsbehandlerne i en myndighedsrolle og ikke giver plads til empati og personlig involvering. 

Den uheldige sammenblanding af myndighedsudøvelse og konkret støtte og vejledning hos mange 

kommunalt ansatte frustrerer borgerne. 

Af Hanne Juul Nielsen, 

journalist, Socialt Udviklingscenter SUS

Foto: Privatfoto
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Autoritetstabet
skal genvindes

Ingen mennesker

er født voldelige.

Derimod udløser

bestemte 

hændelser eller

erfaringer måske

en voldelig

adfærd.

Ole Pass, socialdirektør og formand for Foreningen af Socialchefer: 

– Vi fjerner os fra helhedssynet og tillidsforholdet til den enkelte 

borger, fordi myndighedsrollen fylder mere og mere.
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Ole Pass mener, at det sociale arbejde i
kommunerne er gjort mere vanskeligt i
kraft af lovgivningen. Det betyder fx, at
flere uheldige afgørelser, der går borger-
ne imod, er kommunens ansvar. Person-
ificeret af den eller de personer, som
borgerne møder direkte for at få hjælp –
og som også er budbringer for afslag,
nedslag i kontanthjælpen m.v.

– Vi er i højere grad blevet en „ja-nej
myndighed“, og det påvirker borgernes
opfattelse af medarbejdernes rolle og
magt, siger Ole Pass.

Specialisering og regelstyring betyder,
at man i den socialpolitiske indsats fjern-
er sig mere og mere fra et helhedssyn og
fra det gensidige tillidsforhold mellem
den, der hjælper, og den, der hjælpes, og
som er grundpillen for en vellykket social
indsats.

Mere nærvær i mødet
Ole Pass mener, at kommunerne skal
tage „hele paletten“ af muligheder i brug
for at løse konflikter og forbedre de dår-
lige møder med borgerne, før de udarter
sig.

– Vi skal bestræbe os på at være nær-
værende og på at agere professionelt i
mødet med borgerne. Vi skal selvfølgelig
ikke skal finde os i vold, men bruge en
række redskaber til at imødegå og hånd-
tere den, siger han.

Paletten af redskaber består blandt
andet af
• konflikthåndtering og konfliktmægling

– i situationer, hvor medarbejdere og
borgere i fx kommunale boliger er på
kant med hinanden, og hvor det er en
del af metoden, at parterne selv find-
er en løsning

• den gode samtale – kurser for medar-
bejdere, blandt andet i Borgerservice

• kurser fra kommunens kursuskatalog,
udarbejdet af medbestemmelses-
udvalget (MED) og organisationens
sikkerhedsrepræsentanter

• coachsamtaler.

Erfaringerne i Rødovre Kommune viser, at
det ikke helt tilfældigt, hvem der bliver
ramt af vreden fra borgerne. Nogle
poster er mere udsatte end andre.

Ole Pass nævner pladsanvisningen 
for pasningstilbud som et af de områder,
der oplever den direkte frustration. Eller
sagsbehandleren, der ud fra lovgivningen
har besluttet at standse udbetalingen til
en borger, med alvorlige konsekvenser
for den pågældendes livsvilkår og drøm-
me.  

– Medarbejderne har et vist råderum,
men oplever måske, at der ikke er plad-
ser nok. Det kræver en bred ryg at skulle
føre ordentlige samtaler med ophidsede
borgere, siger Ole Pass. Og han tilføjer:

– Den ledelsesmæssige opbakning til
medarbejderne er en forudsætning, når
redskaberne skal virke. Vi har med gode
velfungerende medarbejdere at gøre med
store personlige kvaliteter. Og heldigvis
lykkes det i langt de fleste tilfælde at tale
folk til fornuft – takket være konduite og
imødekommenhed.

Mindre kontrol ønskes
Kommunalreformen har medført flere
tværkommunale samarbejder og også et
større fokus på det kollegiale netværks-
arbejde. For det er væsentligt at lære af
hinandens erfaringer, også omkring
arbejdsmiljø. Kommunernes nye opgaver
på blandt andet handicapområdet har
sat en positiv proces i gang, er opfattel-
sen hos Ole Pass.

Den faglige inspiration og videns-
deling er omdrejningspunkter for den
videre indsats i kommunerne.

Ole Pass er ikke tvivl om, hvad der
skal til for at opnå et bedre samarbejde
mellem borgere og kommune. Han
mener ikke, at der er nogen vej udenom:

– Vi skal have mere fokus på helheds-
indsatsen over for den enkelte borger.
Den enkelte forvaltning skal have mulig-
hed for at fjerne folks frustrationer i eget
regi ud fra en helhedsvurdering af, hvad

der er behov for. Vi skal arbejde med nye
modeller, der tilgodeser denne helheds-
indsats – fx KUBI-modellen. Den er
oplagt at arbejde efter også på ældre-
området.  

Om KUBI

KUBI står for KvalitetsUdvikling 
gennem BrugerInddragelse. KUBI-
modellen er udviklet af Socialt
Udviklingscenter SUS for at sikre,
at brugerne reelt inddrages i 
kvalitetsvurderinger af bo- og dag-
tilbud. For det første anvendes en
interview- og observationsguide,
der tager udgangspunkt i værdier,
som brugere selv har formuleret.
For det andet er brugere selv med
til at foretage evalueringen, som
parter i et evalueringsteam, og for
det tredje er brugere med til at
foretage vurderinger og komme
med forslag til udvikling af de 
evaluerede bo- og dagtilbud.

Kvalitetsvurderingen bygger på
et helhedsbillede, hvor det centrale
er at synliggøre og sammenholde
forskellige interessenters perspek-
tiver på og holdninger til den
ydede støtte og omsorg – for 
derefter at lade udviklingsforslag
udspringe heraf. Modellen indehol-
der krav om, at evalueringens for-
slag til udvikling af det evaluerede
sted konkretiseres og implemente-
res i en ét-årig udviklingsplan.

Læs mere på www.sus.dk under 
projekter.
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Vi skal have mere fokus på 

helhedsindsatsen over for den enkelte 

borger. Den enkelte forvaltning skal have

mulighed for at fjerne folks frustrationer.
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Job uden Vold har mødt nogle af de mennesker, som møder de mindre flatterende sider af

hr. og fru Danmark. Borgere, som spytter, sparker, truer, slår, når de bliver præsenteret for

afslag, bøder – eller måske er bragt i en situation, hvor de er bange og usikre og derfor

udtrykker sig gennem vold. Voldspolitik og krisehåndtering er redskaber, der hjælper 

medarbejderne og arbejdspladsen til at håndtere vold og trusler på jobbet. Redskaberne

kan være med til at forhindre, at konflikter udvikler sig dramatisk – også når konflikten

opstår i de korte relationer mellem to parter, der ikke kender hinanden personligt. 

Af Hanne Juul Nielsen, 

journalist, Socialt Udviklingscenter SUS

Illustration: Katrine Kanstrup

S-togsrevisoren har mange arbejds-
opgaver, blandt andet at tjekke, om
kunderne har „gyldig rejsehjemmel“ i
form af billet eller kort. I modsat fald får 
kunden en kontrolafgift på stedet. 
De fleste S-togsrejsende tager det med
afgiften pænt, undskylder måske eller
laver lidt sjov med, at „går den, så går
den“. Men så er der dem, der bliver 
arrige, føler sig forurettede, forfulgt og
frustrerede, og hvor dialogen løber helt
af sporet. Hvor dialogen bliver til konflikt
– måske med trusler eller vold som en
udløber.

I 99,9 procent af tilfældene går det
godt, når S-togsrevisor Thomas Knattrup
og hans kolleger fra DSB S-tog præsente-
rer glemsomme passagerer for en kon-
trolafgift på 600 kr., når de ikke har billet
eller kort til turen.

Når det gælder den sidste procentdel
viser hr. og fru Danmark en mindre sym-
patisk side af sig selv, og hidser sig op:
„Du er ikke særlig fleksibel“, „Nu skal du

fan’me passe på“ eller griber fysisk fat i
S-togsrevisoren, truer med knytnæver,
spytter eller overskrider på andre måder
medarbejderens grænser for, hvad man
bør – og skal – finde sig i, blot fordi man
udfører sit job.

Lignede et trafikuheld
Thomas Knattrup oplever jævnligt „episo-
der“, som han omtaler det.

For godt fem år siden var han og en
kvindelig makker på en aftenvagt, og
præsenterer her en lettere beruset yngre
mand for kravet om en afgift. Han afleve-
rer et sygesikringsbevis som ID, men kan,
da han bliver spurgt, hverken huske navn
eller adresse, og stiger af ved næste sta-
tion. Det ender med, at han vil forlade
stedet uden at fortælle, hvem han er,
Thomas og makkeren holder kunden til-
bage og vil tilkalde assistance, da der
pludselig kommer nogen til og blander
sig. Før han aner det, bliver Thomas
Knattrup løftet op og kastet ned, hvor

han får adskillige spark og slag, før over-
faldsmændene og passageren fordufter.

– Jeg lignede en, der var kørt over af
en bus. Det var en rigtig grim oplevelse.
Men oplevelsen viste også, at vores
system virkede. Politiet blev tilkaldt af
min kollega via overfaldsalarmen i hen-
des radio og kom hurtigt. Efterfølgende
blev jeg afhørt, jeg talte med mine kolle-
ger om det, min leder tog omgående
kontakt til mig, og jeg fik tilbud om krise-
hjælp. For mig var det vigtigt, at der var
nogen, der tog vare på mig, fortæller
Thomas Knattrup. 

Det viste sig i øvrigt senere, at det
foreviste sygesikringsbevis var stjålet ved
et indbrud en uge tidligere.

Dialog – eller politi
DSB S-tog har på baggrund af blandt
andet ulykkesanalyser udarbejdet en
voldsforebyggelsespolitik, der blandt
andet beskriver de aggressioner, volds-
handlinger og risikofaktorer, som S-tog-

Når dialogen
løber af sporet
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revisorerne kan komme ud for i jobbet.
Voldsforebyggelsespolitikken understreg-
er nøje forskellen mellem at blive hånet,
truet m.v. som myndighedsperson, der
udøver en bestemt funktion over for
kunderne – og at blive hånet personligt.

– Vi skal kunne klare nogle uoverlagte
verbale udfald, fordi det helt forståeligt
ER irriterende at få en afgift på 600 kr.
Det er jo mennesker, vi har med at gøre,
siger Thomas Knattrup.

Men hans forståelse har en grænse,
og den går der, hvor kommunikationen
spidser til, når dialogen bliver til en kras
konflikt – og helt konkret, hvor den
uheldige passager ikke vil oplyse sit navn
og sin adresse til den, der har pligt til at
opkræve en afgift.

– Det er vigtigt at forsøge at finde en
mindelig vej ud af situationen. Så jeg
giver mig god tid til at tale ordentligt
med folk og finde en løsning. Udvikler
dialogen sig alligevel i en voldsom ret-
ning, så har jeg overfaldsalarm i radioen,

så politiet kan komme til stede meget
hurtigt, siger Thomas Knattrup.

Vold kan reduceres
Thomas Knattrup er sikkerhedsrepræsen-
tant for de ca. 170 S-togrevisorer.

Volden er siden 2004 faldet med 40
procent. Nu er der omkring 70 officielle

indberetninger om overgreb – og det tal
skal ses i forhold til, at der er mellem 8
og 10 millioner rejsende, som S-togs-
revisorerne årligt kontrollerer for gyldig
rejsehjemmel.

Thomas Knattrup er overbevist om, at
de konkrete værktøjer til at forebygge
vold har hjulpet:
• Åbenhed om problemet i organisa-

tionen
• Vedtagelse af voldsforebyggelses-

politik
• Reglen om hold på to S-togsrevisorer

ad gangen efter klokken 19
• Konkret handlingsplan i tilfælde af

vold eller trusler.

Rekrutteringsmæssigt er der ikke proble-
mer med at få medarbejdere til S-togs-
revisorjobbet. Hver måned modtager
man uopfordrede ansøgninger, og ledige
job bliver hurtigt besat. 

Det er vigtigt at forsøge

at finde en mindelig udvej

af situationen. Så jeg

giver mig god tid til at

tale ordentligt med folk

og finde en løsning.
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Blå blink

Gode råd til psykisk førstehjælp: Forsøg at

• skabe ro om den voldsramte

• lytte og rumme – spørge til situationen

• acceptere alle følelser

Man hjælper en gut, der sidder i en rus i rendestenen. I næste øjeblik hiver han en stor kniv op og truer. Jeg

tog prompte fat og fik sagt: Du skal ikke vifte med en kniv mod mig! Bagefter gav det noget at tænke over,

for hvorfor tog jeg den konfrontation med ham? Episoden kunne være endt galt, men det nåede jeg ikke at

tænke over, før jeg havde handlet. Det er et udtryk for, at sådanne episoder er hverdag for os, når vi er på

job. Derfor er det så vigtigt, at vi får klarhed over, hvad det egentlig er, vi kommer ud for.

Nils Lyng, ambulancemester

Foto: Michael Nielsen

Vignet: Christian Schmidt
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og blå mærker

...og undgå at

• fortælle om egne oplevelser, analysere og forklare

• blive forlegen over følelsesudbrud

• lade den voldsramte være alene

• bebrejde eller kritisere den voldsramte.

Københavns Brandvæsen har
fået en voldspolitik. En politik, der ikke
er baseret på en stigning i forekomsten
af voldstilfælde. Derimod tager volds-
politikken udgangspunkt i en stigende
bevidsthed om, at vold og trusler på job-
bet skal håndteres professionelt. I øje-
blikket er brandvæsenets egne undervi-
sere rundt på alle stationer for at sikre,
at voldspolitikken introduceres og imple-
menteres.  

– Medarbejdere  i Københavns
Brandvæsen skal ikke være udsat for
overgreb. Vi skal blive bedre til at fore-
bygge og håndtere de episoder, vi kom-
mer ud for, siger Jens Jäpelt, sikkerheds-
leder i Københavns Brandvæsen.

I Københavns Brandvæsen er der før i
tiden ikke blevet talt meget om vold.
Vold og trusler i forbindelse med jobbet
under fx udrykning har været en del af
kulturen. Hændelser oplevet af den
enkelte blev måske kun nævnt i perifere
vendinger. 

Tarzan var i overført forstand med på
jobbet: „Vi kan tåle mosten“.

– Det er i de senere år blevet mere
tydeligt for os, at vold og trusler var
noget, vi skulle kigge lidt på. For selv-
følgelig oplever udrykningsmandskabet
og ambulanceførerne konflikter, det er
næsten uundgåeligt i forbindelse med de
opgaver, vi er ude til. Og nogle gange

udarter konflikterne sig til noget mere. 
Udfordringen er at få emnet frem på

bordet – og så at få noget gjort ved det,
siger Jens Jäpelt.

Forarbejdet
Ledelsen tog initiativ til at få samlet en
gruppe af ledere, medarbejdere og fagli-
ge repræsentanter, der sammen skulle
udarbejde et forslag til en voldspolitik.

Gruppen blev hurtigt enige om nogle
præmisser for den kommende voldspoli-
tik, nemlig at den skulle
• være formuleret som en overordnet

rammepolitik, med fleksible definitio-
ner på, hvad den enkelte oplever som
vold og trusler 

• bruges i hvert eneste tilfælde af vold
og trusler

• implementeres på en ordentlig måde.

– En stor del af arbejdet har bestået i en
erkendelsesrejse. Jo mere bevidste vi er
blevet om, at vi ikke er helte, men pro-
fessionelle på job, jo mere er Tarzan-
effekten også aftaget. Vi skal kunne tåle
en del, men ikke alt, understreger Jens
Jäpelt.

Han suppleres af ambulancemester
Nils Lyng, der mener, at der er sket store
holdningsændringer i Københavns
Brandvæsen igennem det sidste årti. 

Spøgelserne ud af skabet
Nils Lyng er ambulancemester og dermed
nærmeste daglige leder for 50 mand i
ambulancetjenesten. Han har været med
i processen omkring udformningen af
voldspolitikken og siger rent ud:

– Vi anede ikke, hvor stort omfanget
af vold og trusler var. Med jobbet følger,
at vi ude på opgaverne kan forvente en
vis form for besynderlig adfærd, fordi vi
møder mennesker, der er bange, vrede,
usikre, chokerede m.v. Store følelser, som
vi skal kunne håndtere. Men vi har mang-
let en klarhed over situationerne – hvor-
når er vores grænser nået?, siger Nils
Lyng.

Derfor har det været et vigtigt mål for
processen at få skabt klarhed og mulig-
hed for at håndtere de informationer om
fx vold, som kommer til overfladen. At få
spøgelserne ud af skabet, populært sagt.

Åbenhed om vold og trusler 
Og det med at få talt om det usagte og
at synliggøre vold og trusler som en fæl-
les udfordring – det er næste skridt i pro-
cessen.

Pionerer, røgdykkere, ambulanceføre-
re, brandfolk, administrative og service-
personale: Alle ansatte er lige nu ved at
få voldspolitikken præsenteret, og at
finde ud af, hvad der skal til at få den til
at virke bedst muligt i den brede vifte af



situationer brandvæsenets ansatte 
kommer i.

Et vigtigt bindeled er mandskabet på
Alarm- og vagtcentralen, som modtager
alarmopkald, og som også får meldinger
fra fx ambulancemandskabet om, at de
nu er nødt til at trække sig tilbage fra en
situation, der er ved at udarte sig.

– Vi kan naturligvis ikke bare stikke af
fra ulykkesstedet, men skal varetage den
opgave, vi er kaldt ud til. Men – vi skal
ikke sætte vores egen sikkerhed over
styr. Den skal prioriteres, og det skal
være indarbejdet i hele organisationen,
hvordan vi håndterer den vold, vi møder,
understreger Nils Lyng.  

Defusing og 
debriefing

I voldspolitikken indgår begreberne

Defusing – en kort gennemgang
af hændelsesforløbet sammen med
de kolleger, der har været til stede
under hændelsen. Skal helst gen-
nemføres, inden medarbejderen
forlader arbejdspladsen, og har til
formål at sikre, at alle tilstedevæ-
rende har overblik over, hvad der
skete. 

Debriefing – en grundig gen-
nemgang af hændelsesforløbet
med hver enkelts oplevelse og
følelser omkring det skete.
Debriefing finder typisk sted 3-5
dage efter hændelsen og arrange-
res i et samarbejde mellem nær-
meste leder og en person fra
Kollegastøttenetværket. I særlige
tilfælde kan der hentes støtte til
debriefingen hos Krise- og
Katastrofepsykiatrisk Center på
Rigshospitalet.
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Sikkerhedsleder Jens Jäpelt: – Vi skal passe vores job, men ikke sætte vores eget helbred på spil.

En stor del af arbejdet 

har bestået i en 

erkendelsesrejse. 

Jo mere bevidste 

vi er blevet om, 

at vi ikke er helte, 

men professionelle 

på job, jo mere er 

Tarzan-effekten 

også aftaget.

– JA, NU SKAL VI 
ALTSÅ BRUGE EN
AMBULANCE TIL.... 
TIL AMBULANCE-
FOLKENE....
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Grundlag for 
voldspolitikken

Syv punkter udgør grundlaget for volds-
politikken i Københavns Brandvæsen:
• I Københavns Brandvæsen vil vi ikke

acceptere nogen form for vold og
trusler mod de ansatte

• Vi anser vold og trusler for at være et
fælles problem og et fælles ansvar

• Vi taler åbent om vold og trusler
• Vi kan regne med hinandens 

opbakning og forståelse
• Vi har et system, hvor vi kan hjælpe

og støtte kollegaer, der har været
udsat for vold og trusler

• Vi vil arbejde målrettet med at 
forebygge vold og trusler

• Vi vil registrere vold og trusler mod
brandvæsenets ansatte.

Akutforløbet 

Voldspolitikken beskriver hvordan man
skal forholde sig, når skaden er sket:
• kontakt til politiet og vagtcentralen,

som aktivt skal medvirke til støtte af
den voldsramte 

• proceduren for anmeldelse til politiet
• kontakt til nærmeste leder
• eventuel behandling på skadestue –

for behandling og dokumentation af
hændelsen

• underretning af vagthavende 
brandinspektør

• vurdering af, om den voldsramte kan
fortsætte arbejdet

• information om de papirer, der skal
udfyldes af den voldsramte/lederen

• beskyttelse af privatadresse, sådan at
personlige kontaktinformationer ikke
fremgår af politirapporten

• tilbud om krisehjælp
• sikkerhed for, at den voldsramte ikke

efterlades eller sendes hjem alene
• sikring af, at relevante personer privat

og arbejdsmæssigt informeres.

Det efterfølgende 
forløb 

• Den voldsramte skriver sin oplevelse
ned – med løbende mulighed for
ændringer/korrektioner

• Ved debriefing sikres, at hele holdet
kan samles igen

• Den ansvarlige leder skal hurtigst
muligt overtage det videre sagsforløb

• Den ansvarlige leder følger op på
sagen, fx sikrer behandlingsforløb

• Ved indkaldelse af den voldsramte
som vidne i retten, skal dette være
muligt i arbejdstiden

• Årlig evaluering af det foregående 
års voldsepisoder af brandvæsenets
HR-afdeling og lederne af de berørte
afdelinger.

Uddrag af Voldspolitik for 
Københavns Brandvæsen.

11
2008



Kontant
afregning til fogeden

12
2008

jobudenvold_1_2008

„Det er pantefogeden. Må vi
komme indenfor?“ Tonen er seriøs og
venlig hos de to kvindelige pantefogeder
fra Skattecenter Høje-Taastrup.  Men
alene ordet „pantefoged“ får nogle
skyldnere til at se rødt, når de venligt,
men bestemt bliver kontaktet på privat-
adressen, fordi de ikke har reageret på
gentagne rykkerskrivelser om skyldige
beløb i børnebidrag, skat, moms m.v. 

– Så hænder det, at vi bliver mødt
med ukvemsord og arrige verbale udfald
– og i mere sjældne tilfælde er der mere
kontant afregning i form af fysisk vold,
fortæller afdelingsleder Claus Kjerholt fra
inddrivelsesafdelingen på Skattecenter
Høje-Taastrup.

Inddrivelsesafdelingen møder borgere,

der er frustrerede, kede af det og vrede.
Simpelthen fordi de skylder penge og
enten ikke kan se en udvej ud af deres
umiddelbare økonomiske morads – eller
ikke vil.

Uanset den reelle baggrund for følel-
serne, så går de nogle gange ud over de
medarbejdere, der skal forholde sig til de
manglende beløb. Enten ved et møde på
skattecentret, eller ved opsøgende besøg på
privatadressen eller på forretningsstedet.

Respekten er væk
Claus Kjerholt er afdelingsleder for
omkring 20 pantefogeder. Han har selv
været pantefoged i 30 år og har også
oplevet overgreb. Så når pantefogederne
– overvejende kvinder – bliver sendt ud

Det er stadig uhyre 

vigtigt, at bruge sin

„mavefornemmelse“,

sin erfaring og den

psykologiske

indsigt, som er 

grundlagt gennem

uddannelse 

og kurser.

– Respekten er blevet mindre, 

mener Claus Kjerholt, afdelingsleder 

på Skattecenter Høje-Taastrup.

– OG HER GIK MAN
OG TROEDE, AT
SKATTEN VAR NOGET
AT DET ENESTE HELT
SIKRE...
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til borgerne, så sker det altid to og to.
– Respekten er blevet mindre, mener

Claus Kjerholt, der også har været inkas-
sochef i Brøndby Kommune.

Han har selv flere forklaringer på den
manglende respekt:
• At mange af skyldnerne ikke har

respekt for en kvindelig pantefoged.
• At det ikke længere opfattes som pin-

ligt at skylde penge til det offentlige,
men mere irriterende – eller måske
ligefrem underholdende.

Irritationen ligger og ulmer for så at
bryde løs, når borgeren konfronteres
med sin gæld af en myndighedsperson. 
I dette tilfælde en pantefoged, som er
synonym med „systemet“.

Beredskab og voldspolitik
På et mere overordnet plan er SKAT på
vej med en voldspolitik for alle medarbej-
dere. 

I dag håndterer den enkelte afdeling
vold og trusler i samarbejde med afde-
lingslederen.

For Claus Kjerholt er der derfor indført
ufravigelige procedurer ved fogedsager.

Møder på kontoret foregår i specielt
indrettede fogedrum med glaspartier og

alarmknap, så man hurtigt kan tilkalde
politiet ved truende adfærd hos borge-
ren.

Besøg hjemme hos borgerne foregår
altid to og to. Begge pantefogeder er
forsynet med mobiltelefon, som sikrer
politiassistance.

– Men, understreger Claus Kjerholt,
det er stadig uhyre vigtigt, at bruge sin
„mavefornemmelse“, sin erfaring og den
psykologiske indsigt, som er grundlagt
gennem uddannelse og kurser.

Skulle uheldet alligevel være ude, og
en medarbejder oplever sig truet eller
bliver udsat for vold, så er et beredskab
af psykologer klar til at hjælpe medarbej-
derne.

Processen omkring hjælpen, hvad den
enkelte voldsramte har brug for, og hvor-
dan det tilrettelægges, koordineres af
afdelingslederen.

Selv understreger Claus Kjerholt:
– Jeg skal ikke stille spørgsmål ved,

om medarbejderen virkelig er blevet
truet, for vold og trusler kan opleves
meget forskelligt fra person til person.
Min fornemste opgave er at sikre, at den
pågældende medarbejder får den rigtige
hjælp, og at vi i øvrigt får talt ordentligt
om episoden. 

Bjarne Møller

Tre skarpe på
godtarbejde.dk

På godtarbejde.dk giver chef-
konsulent Bjarne Møller fra
Socialt Udviklingscenter SUS
sit bud på, hvorfor vi bliver
mere voldelige – og hvad vold
og trusler betyder for en
arbejdsplads.

På spørgsmålet om, hvad
det vigtigste arbejdspladsen
kan gøre for at minimere vol-
den, svarer Bjarne Møller:

– Arbejdspladsen – og her
har lederen et særligt ansvar –
skal sikre åbenhed om volden.
Og så skal voldsepisoderne
registeres og analyseres. Det
giver arbejdspladsen mulighed
for at forebygge, der hvor
skoen trykker. 

Kilde: www.godtarbejde.dk

Sikkerhedspolitik på vej i SKAT 

SKAT er i gang med at udforme en generel sikkerheds- og tryghedspolitik, oplyser
chefkonsulent Jeanne Houen. 

Initiativet sker blandt andet på baggrund af en hændelse i november 2007, hvor
en sikkerhedsvagt ved ekspeditionen på Tagensvej i Skattecenter København blev
dræbt, da en kunde trak en pistol og affyrede mindst et skud. 

Efterfølgende sagde Told- og skattedirektør Ole Kjær:
– Vi vil nu gå i tæt dialog med politiet for at afklare, om sikkerheden i SKAT skal

øges. Politiets tilbagemelding og meldingerne fra den sikkerhedskonsulent, der alle-
rede er tilknyttet SKAT, vil danne grundlag for, om vi skal øge sikkerheden generelt i
SKAT, forklarer Ole Kjær.



Fokuser på kerneopgaven i
arbejdet i stedet for at lade arbejdet med
psykisk arbejdsmiljø blive noget „i sig
selv“. Det understreger Peter Hasle,
seniorforsker ved Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der

netop har afsluttet forskningsprojektet
VIPS, Virksomheders indsats for et bedre
psykisk arbejdsmiljø. 

Han mener på den baggrund, at det
voldsforebyggende arbejde kan være en
god indgangsvinkel til at forbedre det
psykiske arbejdsmiljø, hvis fokus rettes
mod det daglige konkrete arbejde. 

Det betyder, pointerer han, at man
ikke må tænke voldsforebyggelse for
snævert. Arbejdspladsen skal se ud over
den konkrete episode, så medarbejdere
og ledelse får en grundig fælles forståel-
se af, hvordan volden opstår og forhin-
dres.

Forstå volden
Peter Hasle opfordrer, på baggrund af to
cases i socialforvaltninger i undersøgel-
sen, til at „man skal forstå den underlig-
gende konflikt, der ligger i, at man både
skal gøre noget godt for borgeren og
samtidig optræde som myndighed“. Det
er ifølge Hasle meget vigtigt, at man
kommer under overfladen for at forstå,
hvorfor vold opstår. Det gør man ved på
arbejdspladsen at skabe en fælles forstå-

else af, hvad vold er, hvor den kan
komme fra, og hvordan man tackler den. 

Find din egen vej
VIPS-projektet viser, at der på ingen
måde findes en standardopskrift på,
hvordan man gør arbejdsmiljøet bedre.
Derfor er man nødt til selv at genopfinde
den dybe tallerken, også når det gælder
voldsforebyggelse. 

– Det gælder om at finde sin egen
vej, siger Peter Hasle. Det er i hver
enkelt virksomhed særlige omstændig-
heder, der fører til vold. Der er meget
stor forskel på fx en bank og en døgn-
institution.

Vejen til et bedre psykisk arbejdsmiljø
kan ikke kun brolægges med snak, der
skal handling til. 

Peter Hasles erfaring fra VIPS-projek-
tet er, at det fælles fodslag skabes ved,
at man sammen skaber konkrete løsnin-
ger for arbejdsopgaver, og integrerer
udviklingen af det gode psykiske arbejds-
miljø heri. 

Døgninstitutionen, der deltog i under-
søgelsen, havde lokalt flere huse, der

Voldsforebyggelse og et

godt psykisk arbejdsmiljø   

At forebygge vold på arbejdspladsen kan være springbræt til at få et godt psykisk

arbejdsmiljø, for så bliver indsatsen integreret i det daglige arbejde.

Af Eline Højer Sanders,

studentermedarbejder,

Socialt Udviklingscenter SUS
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Seniorforsker Peter Hasle: – Alle arbejdspladser skal finde deres egen vej mod forebyggelse af vold og trusler.
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sådan set var meget ens, men alligevel
skulle finde hver sin egen måde at arbej-
de med det psykiske arbejdsmiljø på. 
Peter Hasle uddyber:

– Det handler om den praktiske 
erfaring med at gøre ting, og derefter
reflektere i fællesskab over de erfaringer,
man får – for de samme tiltag virker ikke
lige godt alle steder. 

Både samarbejde og refleksion er en
proces, hvor medarbejdere og ledere skal
arbejde sammen for at forbedre løsnin-
ger. VIPS-projektet viser, at det gode
samarbejde er essentielt for, at et projekt
kan lykkes. 

– Ejerskab og ansvar skabes ved, at
alle samarbejder om at gøre noget ved
det psykiske arbejdsmiljø, ved at alle par-
ter inddrages, bidrager og bliver taget
seriøst, pointerer Peter Hasle. 

Medarbejderne får ejerskab, når det
giver mening at arbejde med det psyki-
ske arbejdsmiljø, fordi det bliver lettere at
gøre deres daglige arbejde. 

Peter Hasles fire gode råd 
til arbejdspladserne
1. Det er vigtigt at integrere indsatsen

for et godt psykisk arbejdsmiljø i
arbejdets kerneopgave.

2. Rom blev ikke bygget på en dag. Det
er nødvendigt at tænke langsigtet, når
man laver en indsats for et bedre
psykisk arbejdsmiljø.

3. Ledelse og medarbejdere skal sam-
arbejde om at udvikle det psykiske
arbejdsmiljø, og gennem samarbejdet
udvikle tillid til hinanden.

4. Der findes ikke standardopskrifter 
for hverken voldsforebyggelse eller et
godt psykisk arbejdsmiljø. 

Om VIPS

VIPS, Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø, er et omfattende
forskningsprojekt, hvor en gruppe forskere har fulgt 14 meget forskellige arbejds-
pladsers indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 

Projektet har fulgt arbejdspladserne over to år og har ad to omgange screenet
arbejdspladsens arbejdsmiljø. Den konkrete indsats har arbejdspladserne selv stået
for. 

Undersøgelsen viser, hvor svært det er at omsætte viden om problemer i det
psykiske arbejdsmiljø til praksis, og dermed skabe forbedringer. På den baggrund
har forskerne opstillet 13 gode råd til arbejdspladserne:
1. De langsomme forandringer er de hurtigste. Snuptagsløsninger virker ikke.
2. Det gode psykiske arbejdsmiljø skal hele tiden genopfindes.
3. Mistillid til andre lammer processen. Ledelse og medarbejdere skal have tillid

til hinanden, for at indsatser virker.
4. Skab en professionel uenighedskultur. Respektfuld uenighed skaber udvikling

og plads til forskellighed.
5. Nej til kærlighed – ja til anerkendelse og respekt.
6. Ledelsen som sekretær for medarbejderne. Ledelsen skal sørge for, at 

medarbejderne har gode vilkår og tilstrækkelige ressourcer til at udføre deres
arbejde – så skal de nok gøre det.

7. Hvis vi bare kunne få lov til at passe vores arbejde. Arbejdet med psykisk
arbejdsmiljø giver mere mening, når det hjælper medarbejderne til at udføre
deres daglige arbejde.

8. Inddragelse og dialog er godt, men ikke nok.
9. Spørgeskemaer sætter dagsordenen, men løser ikke problemerne.
10. Se manglerne i øjnene og dyrk mulighederne. Psykisk arbejdsmiljø handler

både om at fjerne belastninger og om at skabe udvikling og mening i 
arbejdet.

11. Det er svært at holde skruen i vandet, når bølgerne går højt. Når store 
forandringer skyller ind over organisationen, kræver det noget særligt at 
fastholde indsatsen for det gode psykiske arbejdsmiljø.

12. Ingenting kommer af ingenting. Et godt psykisk arbejdsmiljø kræver tid, penge
og energi.

13. Meningen med arbejdet skabes i fællesskabet.

En uddybning af de 13 gode råd kan ses på NFAs hjemmeside: 
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/faktaark-34-vips.pdf  



– Vi kan ikke holde til, at det er farligt
at gå på arbejde. Vi må derfor i samarbejde
med de kommunale arbejdsgivere og lederne
få sat fokus på de arbejdsområder, hvor det
især er galt med et dårligt psykisk arbejds-
miljø. Vi skal sikre, at medarbejderne får
en bedre viden om håndtering af vold og
trusler, for det er ikke godt nok, siger
Inger Bolwinkel, forbundssekretær og
arbejdsmiljøansvarlig, FOA Social og
Sundhed.

Ifølge en ny undersøgelse fra FOA, var hvert
tredje medlem i 2007 udsat for vold eller trus-
ler på jobbet. Kvinder og unge medarbejdere er
blandt de særligt udsatte. 

En følgevirkning af vold og trusler er, at syv
procent af dem, der har været udsat for vold
og trusler, forlader arbejdsområdet permanent. 

En indsats for at nedbringe vold og trusler
har derfor flere formål:
• At sikre den viden og uddannelse, som er

nødvendig i forhold til indsatsen med at
nedbringe vold og trusler fra særlige grup-
per af borgere – fx ældre med demens og
beboere og brugere på døgninstitutioner og 
botilbud

• At fastholde medarbejderne i faget
• At sikre fremtidig rekruttering.
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FOA opfordrer til øget
indsats

Hvert tredje medlem af FOA Fag og Arbejde, blev i 2007 udsat for vold, trusler eller truende

adfærd. Det viser en undersøgelse, som FOA offentliggjorde i slutningen af april 2008. 

Inger Bolwinkel, forbundssekretær i FOA, kalder undersøgelsens resultater for dybt bekymrende. 

Inger Bolwinkel, forbundssekretær i FOA , opfordrer til fornyet

fokus på vold og trusler efter den nye FOA-undersøgelse.

Det er klart,

at der skal

ske noget,

for indsatsen

er slet ikke 

tilstrækkelig.

Af Hanne Juul Nielsen, 

journalist, Socialt Udviklingscenter SUS



Særlig indsats for unge
Studerende i praktik og nye medarbejde-
re på arbejdet er i fokus hos FOA lige nu.

Den internationale arbejdsmiljødag
den 28. april blev startskuddet til en mål-
rettet indsats rettet mod studerende og
nye på arbejde. 

Dels på selve dagen, hvor sosu-skoler
over hele landet havde temaarrangemen-
ter og -udstillinger om vold og trusler på
jobbet. 

Dels med en række initiativer:
1. Offentliggørelsen af FOAs undersøgel-

se (se boksen)
2. Landsdækkende temadag for alle

FOA-afdelinger den 2. juni
3. Konfliktspil med kort og terninger,

udformet blandt andet til undervisere
og vejledere på sosu-skoler 

4. Øget fokus på hvordan skolerne bliver
bedre klædt på til at undervise i
arbejdsmiljø herunder i forebyggelse
og håndtering af vold og trusler.

– Det er klart, at der skal ske noget. Vi
vil gerne løfte opgaven sammen med
arbejdsgiverne, så det er ikke kun en
lokal opgave, men en opgave for både
Arbejdstilsynet, arbejdsgiverne og de
lokale MED-udvalg, understreger Inger
Bolwinkel.

Hvert 3. FOA-medlem 
udsat for vold

FOA lavede i februar 2008 en undersø-
gelse blandt deres medlemmer om
blandt andet vold og trusler på arbejds-
pladsen. Hovedkonklusionerne er: 
• Hvert tredje FOA-medlem blev sidste

år udsat for vold, truende adfærd eller
trusler. 

• Især ansatte i psykiatrien og på 
plejehjem udsættes for vold, truende
adfærd og trusler. 

• I 9 ud af 10 tilfælde er det patienter,
klienter eller beboere, der udøver 
volden. 

• 7 procent af de voldsramte har
anmeldt de voldelige episoder til 
politiet. 

• 8 procent har været sygemeldt som
følge af vold. 

• Knap 4 ud af 10 medlemmer har en
politik om vold på deres arbejdsplads.

Undersøgelsen kan ses på www.foa.dk
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Ondt i psyken giver sygefravær

Som opfølgning på regeringens handlingsplan for sygefravær fra 2003, 
har NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, udarbejdet en
rapport, der opsummerer resultaterne af sygefraværsforskningen fra 2002
til 2007 (Labriola m.fl. 2007).

Rapporten viser blandt andet, at sygefravær hænger sammen med
• om man er offentligt eller privat ansat 
• faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø – faktorer, der varierer fra 

kvinder til mænd
• faktorer i det fysiske arbejdsmiljø.

Rapporten viser også, at visse kombinationer af psykosociale og fysiske
faktorer forstærker hinanden. 

Læs mere i Analyse af sygefravær på www.bm.dk
Rapporten Resultater af sygefraværsforskning 2003-2007 af 

Mette Labriola m.fl. kan hentes på NFA’s hjemmeside 
– www.arbejdsmiljoforskning.dk

Sygefravær øget med 25 procent

150.000 mennesker er hver dag væk fra arbejdsmarkedet, fordi de er syge.
Det er tre gange så mange, som der er ledige. Sygefraværet er vokset.
Både fordi der er flere, der bliver syge, og fordi flere er syge i længere tid. 
Siden 2005 er antallet af sygemeldte, der er syge i mindst tre måneder
steget med 25 procent. 

Det er blot et par af resultaterne fra en omfattende analyse af sygefra-
været, som Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet. Analysen viser også,
at det kan have en meget positiv effekt på sygefraværet, når personer er
aktive under deres sygemelding ved at bevare en tilknytning til deres
arbejdsplads. 

Regeringen kommer til juni med en handlingsplan for at nedbringe
sygefraværet. 

Analysen af sygefravær viser blandt andet:
• Sygefravær koster hvert år mindst 37 mia. kr.
• Sygefravær betyder, at danske arbejdspladser går glip af 150.000 med-

arbejdere. Det svarer til fem procent af arbejdsstyrken.  
• Det er især det længerevarende sygefravær, der stiger. Siden 2005 er

sygeforløb, der varer minimum tre måneder, steget med 25 procent.  
• Langvarigt sygefravær fører ofte til udstødelse. Jo længere tid man er

syg, jo større er sandsynligheden for, at man aldrig kommer tilbage til
arbejdspladsen igen. Efter 1,5 år på sygedagpenge ender hver fjerde på
førtidspension. Og efter to år er det knap hver tredje.  

• Delvise raskmeldinger sikrer tilknytning til arbejdsmarkedet – både
under sygeforløbet og bagefter. Sygemeldte med delvise raskmeldinger
bliver i højere grad på arbejdsmarkedet, når sygdomsforløbet er afslut-
tet, end sygemeldte på fuld tid. 

• Delvise raskmeldinger kan være relevante i mange tilfælde og bruges
ikke kun i forbindelse med bestemte diagnoser. 

• Sygefraværet kan nedbringes med 7.500 helårspersoner, hvis hver kom-
mune nedbragte sit sygefravær til niveauet for den bedste kommune
med tilsvarende rammebetingelser. Det vil samtidig spare samfundet for
1,3 mia. kr. til sygedagpenge. 

Læs mere i Analyse af sygefravær på www.bm.dk



En væsentlig succesfaktor for
projekterne under „Vold som Kommuni-
kationsmiddel“ og „Projekt PARIS“ har
været arbejdspladsernes evne til at finde
lokalt tilpassede løsninger omkring pro-
cessen og tilpasning af de metoder, der
kunne fungere på deres arbejdsplads.
Det viser en ny evalueringsrapport fra
konsulentfirmaet Bymusen (se boks).

Arbejdet med forebyggelse af vold har
også ført andre forbedringer omkring det
psykiske arbejdsmiljø med sig – blandt
andet i form af
• ændret menneskesyn og forbedret

relation til brugerne – en generel
følelse af større mening med arbejdet

• mindre psykiske belastninger ved vol-
delige og nærved-voldelige hændelser
– fx i form af forbedret krisebered-
skab, bedre forståelse hos medarbej-
derne af vold m.v.

• forbedrede samarbejdsrelationer

• fokus på konflikthåndtering og 
årsager til konflikterne.

Også for brugerne har projektarbejdet
skabt positive resultater – fx
• lavere konfliktniveau
• medarbejderes forbedrede evne til at

lytte og se efter årsager til konflikterne
• større gensidig respekt mellem med-

arbejdere og brugere
• overskud på arbejdspladserne til posi-

tive aktiviteter
• brugernes egen udvikling, blandt

andet til at forstå og italesætte egne
behov og følelser – og til at arbejde
konstruktivt med egne aggressioner.

Mange af de deltagende arbejdspladser
er blevet overrasket over, hvor meget der
faktisk kunne gøres for at forebygge
vold. En grund er, at volden blev opfattet
som mere eller mindre uforudsigelig.

Projektdeltagernes forståelse af volden
har derfor været et fokuspunkt i arbejdet
med voldsforebyggelse, ikke mindst for
de arbejdspladser, hvor voldsforebyggelse
er et nyt område.

Mangfoldige metoder
Voldsforebyggelse foregår meget forskel-
ligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. 

På nogle af de deltagende arbejds-
pladser var der forud for projektet meget
få eller slet ingen erfaringer med volds-
forebyggelse, mens andre arbejdspladser
havde arbejdet intensivt med det i flere
år.

Der var også stor forskel på den viden
og erfaring, der i øvrigt var på arbejds-
pladsen – både omkring psykisk arbejds-
miljø og mere generelt arbejdsmiljøarbej-
de.

Samstemmende viser evalueringen, at
inspiration fra andre arbejdspladser for
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80 procent af projekterne under „Vold som Kommunikationsmiddel“ og „Projekt PARIS“

har haft en god eller meget god effekt på at forebygge vold og reducere de negative 

konsekvenser af vold og risiko for vold. 35 procent af alle projekterne har senere fulgt op 

med yderligere indsats i voldsforebyggelsen. Det viser evalueringen af projekterne.

Det virker! 
Bedre 

Af Hanne Juul Nielsen, 

journalist, Socialt Udviklingscenter SUS

Illustration: Christian Schmidt



alvor har lukket op for de mange forskel-
lige former for voldsforebyggelse, der
kan iværksættes – afhængigt af behov og
muligheder på den enkelte arbejdsplads.
Den gensidige inspiration har været et
vigtigt drive: Både i form af de løbende
netværksaktiviteter og på de afholdte
konferencer i forbindelse med de to
overordnede projekter.

Evalueringsrapporten konkluderer, 
at arbejdspladsernes udvikling af deres
problemforståelse – „hvad er vold“ – har
været en afgørende faktor for projekter-
nes succes. Det har nemlig gjort det
muligt for arbejdspladserne at skabe en
kobling i forståelsen mellem på den ene
side de anvendte værktøjer og metoder –
og på den anden side den konkrete vir-
kelighed på arbejdspladserne.

Den kobling har skabt mulighed for
en integreret indsats på arbejdspladsen.

Samlet forståelse af vold
At der er skabt helhedsforståelse på
arbejdspladserne af, hvad vold er, er 
et meget væsentligt resultat af de to
projekter. Måske det vigtigste resultat,
fremhæves det i evalueringsrapporten.

Det er der ifølge rapporten flere 
grunde til:
• En helhedsforståelse af voldsproble-

matikken er mere eller mindre en for-
udsætning for, at arbejdspladsen
efterfølgende selv kan videreføre ind-
satsen.

• Til helhedsforståelsen er knyttet en
lang række forskellige værktøjer, meto-
der og typer af løsninger. I selve pro-
jektet er kun anvendt få muligheder,
men igennem arbejdet og gennem
inspiration fra andre er indsatsen
fastholdt.

• Helhedsforståelsen muliggør en over-
førsel af læring og en koordinering af

andre områder, fx indsatsen fra psy-
kisk arbejdsmiljø, faglig udvikling og
ledelse.

• Voldsforebyggelse skal ses integreret i
forhold til arbejdspladsen, hvor alle
beslutninger eller forandringer har
betydning for vold og voldsforebyg-
gelse: Ændring af de fysiske rammer,
pædagogisk praksis, normering m.v.

Det er forskelligt, i hvor høj grad de del-
tagende arbejdspladser har opnået en
helhedsorienteret forståelse. Men der
viser sig en selvforstærkende effekt ved,
at der gennem et bevidst arbejde med
voldsforebyggelse opstår entusiasme og
nye muligheder i indsatsen.

Rammernes store betydning
Rammebetingelser for arbejdspladsen i
form af fysiske rammer, personalenorme-
ring, uddannelse og kompetenceudvik-
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styr på volden



Projekt Paris

Projekt Paris blev gennemført
fra 2002 til 2004 på bag-
grund af en satspuljeaftale
med det overordnede formål
at bidrage til at fastholde
fokus på voldsforebyggelse
samt at arbejde for en erfa-
rings- og vidensformidling 
på tværs af virksomheder,
sektorer og brancher.

Socialt Udviklingscenter
SUS var ansvarlig for sags-
behandling, processtyring,
koordinering, erfarings-
opsamling og formidling af
de mange aktiviteter

Projektet involverede i alt
32 arbejdspladser og bestod
at to puljer med hver sit for-
mål:
1. At etablere nye meto-

deudviklende projekter
2. At formidle erfaringerne

fra Projekt Vold som
Kommunikationsmiddel,
der blev afsluttet med
udgangen af 2002
(se side 21).

Om evalueringsrapporten

„Forebyggelse af vold på jobbet“ er en evaluering af offentligt støttede projekter på danske arbejdspladser
og uddannelsesinstitutioner. Evalueringen er gennemført af Sune Netterstøm og Peter Frimer, selvstændige
arbejdsmiljøkonsulenter i Bymusen. Formålet med evalueringen er at give et overblik over den viden, der er
opsamlet i puljerne  – og som kan bruges i det videre arbejde med voldsforebyggelse. Evalueringen uddra-
ger de væsentlige erfaringer for på den måde at kvalificere diskussioner og beslutninger om, hvordan den
fremtidige indsats for voldsforebyggelse på arbejdspladserne kan tilrettelægges.
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ling, erfaring, anciennitet og brugerprofil
har betydning for voldsforebyggelsen.

Evalueringsrapporten fastslår, at ram-
merne ikke altid får den opmærksomhed,
som de burde – i forhold til deres betyd-
ning. Betydningen kan stort set kun vur-
deres af den enkelte arbejdsplads, som
ikke har hjemmel til at ændre på fx 
økonomiske rammer eller personale-
normering.

Derfor peger rapporten på, at der er
brug for at få flere aktører på banen.
Både aktører, der kan sikre, at rammer-
nes betydning belyses, og aktører, som
har indflydelse til at ændre på arbejds-
pladsernes rammebetingelser, fx de
ansvarlige kommuner.

En væsentlig pointe fra arbejdsplad-
serne er, at ændringer i fx pædagogiske
metoder kan betyde, at der opstår nye
krav til de fysiske rammer. Gode fysiske
rammer er derfor foranderlige, når andre
faktorer på arbejdspladsen forandrer sig
– fx hvis enkelte beboere har brug for at
være sig selv på grund af stærkt udad-
reagerende adfærd. Med de rigtige fysi-
ske rammer har det i flere tilfælde vist
sig, at konflikterne stort set er forsvun-
det.

Fleksibilitet i de ydre rammer er derfor
fremhævet som en god forudsætning i
voldsforebyggelsen.

Tidspres er en anden faktor, der har
betydning for, hvordan vold udvikler sig,
viser erfaringerne fra flere arbejdspladser,
der har arbejdet med registrering af
voldsepisoder og nær-volds-episoder.
Hvis der i hverdagen fx er for lidt tid til
opgaver med den enkelte bruger – eller
opgaverne tager længere tid, end der er
afsat, kan situationen let føre til konflikt. 

Anbefalinger til arbejdspladserne
Evalueringsrapporten opsummerer nogle
anbefalinger til arbejdspladser, der skal i
gang med eller fortsætte arbejdet med
voldsforebyggelse:
1. Arbejd helhedsorienteret.
2. Dan netværk med andre arbejds-

pladser i processen.
3. Afsæt tilstrækkelige ressourcer til 

projektet.
4. Sørg for opbakning fra ledelse og

medarbejdere.
5. Tilpas de lokale løsninger med 

inspiration udefra.
6. Udforsk og kombiner flere forskellige

typer af løsninger.
7. Fasthold arbejdet i alle dele af 

organisationen.
8. Fasthold også på arbejdspladser, 

hvor vold kun optræder sjældent eller
i perioder.

9. Hav fokus på nyansatte.
10. Indtænk voldsforebyggelse, når de

fysiske rammer planlægges.
11. Inddrag de fysiske rammer i de

løbende overvejelser om volds-
forebyggelse.

12. Indtænk voldsforebyggelse i 
personalenormeringen – undgå 
ubalance mellem opgaver og 
ressourcer.

13. Lav et planlægningsværktøj for 
situationer med mangel på personale.

14. Udvikl mere proaktiv 
brugerinddragelse.

15. Afklar behovet for opsamling og
udvikling af viden og erfaringer om
vold, der er særlig vanskelig at 
forebygge.

Den samlede evalueringsrapport findes kun elektronisk og kan hentes på www.sus.dk og
www.voldsomudtryksform.dk. 



Vold som
Kommunikations-
middel

Projektet Vold som Kommuni-
kationsmiddel blev gennem-
ført fra januar 2000 til
december 2002 som led i en
satspuljeaftale.

Projektet blev ledet af
Arbejdstilsynet, mens Socialt
Udviklingscenter SUS funge-
rede som projektsekretariat,
koordinator, erfaringsopsam-
ler og formidler af de mange
projekterfaringer og resulta-
ter.

Der blev afsat to puljer –
med hver sit fokus:
1. Forebyggelse af vold som

en del af faglige uddan-
nelser. 23 (primært)
uddannelsessteder mod-
tog støtte fra puljen .

2. Flaskehalse og forebyg-
gelse af vold i særligt
udsatte bo- og servicetil-
bud, der havde problemer
med at rekruttere eller
fastholde medarbejdere.
24 arbejdspladser modtog
puljemidler – særligt bo-
og servicetilbud for men-
nesker med udviklings-
hæmning, psykisk og
socialt belastede unge,
hjemløse og misbrugere,
demente samt psykisk
syge.

Projekterne indgik i perioden
i et netværkssamarbejde for
at styrke erfaringsopsamling,
kvalificering og formidling.

Projektet omfattede
forskellige aktiviteter:
• Tre landsdækkende 

konferencer
• Landsdækkende spørge-

skemaundersøgelse om
vold mod studerende i
praktik (kan hentes på
www.voldsomudtryks-
form.dk)

• Oprettelse af hjemmeside
• Nyhedsbreve og andre

publikationer.
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SUS om vold på jobbet i DR2

DR2 har i perioden 12. februar til 5. maj vist 12 faktaudsendelser med fokus
på danskernes arbejdsmiljø. Intentionen med programmerne har været at
motivere flere arbejdspladser til at skabe et godt arbejdsmiljø – både fysisk
og psykisk.

I udsendelsen den 17. april var temaet „Vold på arbejdspladsen“. Her
medvirkede Dorthe Perlt, chefkonsulent og projektleder for „Vold som
Udtryksform“ med en række gode grunde til at forebygge vold og trusler
gennem en god voldspolitik målrettet den enkelte arbejdsplads.

I udsendelsen understreger Dorthe Perlt:
– Vold er aldrig et personligt problem. Det er et fælles anliggende for

hele arbejdspladsen.
Programmerne kan genses på DR2s site www.godtarbejde.dk

Gode ideer – få ressourcer

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, KTO, offentliggjorde i
februar en ny undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og
praksis.

Undersøgelsen omfatter 10 kommuner og to regioner. Den viser nogle
tendenser inden for nogle hovedområder, blandt andet: 
• 45 procent af de sygemeldte har under fem års anciennitet. 
• Stress og psykisk arbejdsmiljø er generelt i øget fokus hos de kommuner

og regioner, der indgår i undersøgelsen – blandt andet fordi der opleves
et stigende sygefravær begrundet i psykisk arbejdsmiljø og stress.

• Arbejdspladserne i de deltagende kommuner og regioner har mange
gode ideer til forebyggelsesindsatser og -projekter, men økonomien er 
en barriere, da forebyggelsestiltag skal afholdes inden for egen budget-
ramme. 

Kilde: wew.kto.dk, hvor undersøgelsen kan hentes.

Vold og chikane-aftale
med i OK-aftalerne 2008

Den europæiske aftale om at reducere vold og chikane på arbejdspladserne,
som blev vedtaget i marts 2007, bliver nu indskrevet i forårets aftaler på
både det kommunale og statslige område. EU-aftalen er dermed implemen-
teret i aftalerne og betyder blandt andet, at
• der mindst hvert tredje år skal foretages en trivselsmåling
• det øverste MED/SU skal aftale retningslinjer vedrørende sundhed.

Retningslinjerne skal indeholde konkrete sundhedsfremmeinitiativer – fx
fysioterapi, motion, kostvejledning, psykologhjælp m.v.

• der bliver ret til sygefraværssamtale for ansatte med længerevarende
sygefravær – med pligt til at udarbejde handleplan, hvis arbejdet ikke kan
genoptages på normale vilkår

• MED/SU skal aftale retningslinjer for arbejdspladsens indsats mod vold,
mobning og chikane, inklusive vold m.v. fra tredje person – klienter, 
borgere, beboere, elever m.fl.



Før 2001 kunne konflikter mel-
lem medarbejdere og beboere hurtigt gå
op i en spids på Bocenter Hedelund.

Medarbejdere og beboere forstod ikke
altid hinanden, og når konflikterne blev
optrappet, var reaktionen ofte: „Det
måtte jo ske“.

Volden fyldte meget. Da Hedelund
startede med konfliktrådet i 2005, var
der 45 voldsepisoder. I 2007 var der 22,
og de var ikke så voldsomme.

– Vi kan ikke arbejde ligeværdigt, når

vi ikke er ligeværdige i konflikten, siger
Jette Kromayer, psykolog på Bocenter
Hedelund og ansat i bocentrets kompe-
tenceteam.  

Jette Kromayer understreger, at 
recovery-tilgangen til beboerne har
udgjort kernen i konfliktarbejdet, ud fra
en ligeværdig relation i arbejdet.

Nye måder at møde konflikten
På baggrund af en kedelig voldsstatistik
opstod behovet i 2005 for et mere mål-

rettet arbejde med konflikthåndtering. 
Der indgår flere elementer i arbejdet:
Uddannelse af konfliktmæglere, oprettel-
se af konfliktråd og en igangværende
uddannelse af alle medarbejdere i kon-
fliktløsning.

Det eksterne Center for Konflikt-
løsning satte en proces i gang med
uddannelse af konfliktmæglere. Her blev
der stillet skarpt på, hvad konflikter og
uoverensstemmelser egentlig var på
Hedelund – og hvordan de kunne hånd-
teres, så volden blev minimeret.
Beboerne blev inviteret til at deltage i
arbejdet med det positive resultat, at 2-4
beboere hver gang deltog i uddannelsen.   

– Nogle beboere fandt det svært,
andre var mere frigjorte i forhold til
emnet, så deres bidrag har været meget
betydningsfuldt, siger Jette Kromayer.

Præmissen for beboernes og persona-
lets deltagelse var klar på forhånd:
• I gruppen var der tavshedspligt.
• Alle skulle tages alvorligt og reelt

høres.

Definition på en konflikt
Undervejs i gruppearbejdet, blev der
arbejdet med rollespil, hvor medarbejde-
re og beboere fx byttede roller.

Det blev meget tydeligt, hvornår en
konflikt opstod i den dagligdags dialog
om tilsyneladende mindre episoder.

Et eksempel:
En beboer insisterer på at få hjælp til et
eller andet – her og nu.
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Ligeværdighed
Bocenter Hedelunds konfliktråd har – næsten – overflødiggjort sig selv. Ligeværdigheden er 

kommet i højsædet. Det socialpsykiatriske botilbud Hedelund i Greve har siden 2000 arbejdet

med konfliktløsning mellem medarbejdere og beboere. I dag er voldsepisoderne sjældne.

Af Hanne Juul Nielsen, 

journalist, Socialt Udviklingscenter SUS

Etableringen af konfliktrådet blev markeret med en ballonfest for medarbejdere og beboere. Privatfoto.



Medarbejderen afslår venligt, men
bestemt – hun har netop planlagt noget
andet.

Beboeren bliver irriteret og kommer
med et verbalt „møgfald“. 

Medarbejderen reagerer prompte:
„DET vil jeg ikke finde mig i“.

Men gennem rollespillet træder det
mere tydeligt frem, hvad der egentlig
udløste episoden: At den ønskede hjælp
måske kunne klares på 30 sekunder, at
det ikke virker befordrende at tale grimt,
og at konflikten optrappes, når den ene
part føler sig forulempet – og reagerer
på det.

– Naturligvis vil der altid opstå konflikter,
men vi kan vælge at gå ind i dem – eller
vi kan vælge at lade være. Det er vigtigt,
at vi medarbejdere stiller os selv spørgs-
målet „Er denne konflikt vigtig at tage?“,
siger Jette Kromayer.

At se situationen fra en andens vinkel
har skabt mange aha-oplevelser på
Hedelund. 

Konfliktrådet
Konfliktrådet blev oprettet i 2006. Blandt
andet rollespil havde vist typen af kon-
flikter og behovet for at kunne mødes på
en anden måde. Behovet for en krise-
samtale var til stede hos både medarbej-
dere og beboere.

Konfliktrådet består af fire beboere
og seks medarbejdere, der på skift delta-
ger i konfliktrådet, når der skal foregå en
mægling. 

Ved mæglig er der altid to mæglere  til
stede – ofte en beboer og en medarbej-
der.

Konfliktrådet blev introduceret for
hele organisationen på Hedelund ved et
arrangement i botilbuddets festsal. Taler
og korte præsentationer fra både medar-
bejdere og beboere beskrev meningen.

Obligatorisk uddannelse 
i konfliktløsning
Den sidste del af processen om konflikt-
håndtering er nu i gang: En obligatorisk
uddannelse i konfliktløsning for alle med-
arbejdere. Beboerne er velkomne til at
deltage, men det er ikke et krav.

– Alligevel ser vi en-to beboere på
hvert kursus. Det oplever jeg som posi-
tivt, fordi det er et udtryk for, at vi har
opnået den åbenhed, som er en del af
målsætningen, siger Jette Kromayer.

Konfliktløsningskurset forløber over
tre undervisningstimer a fem gange, og
er netop i gang med ottende runde.

Også i dette forløb er rollespil en del
af metoden sammen med teori om kon-
flikter, interviewteknik og drøftelser af,
hvordan man skal have det på Hedelund
med hinanden.

– Konflikterne kommer vi ikke af med,
det er et vilkår på alle arbejdspladser og i
alle sammenhænge, hvor vi omgås med
andre. Men gennem vores proces er vi
nået så langt, at konflikterne kun yderst
sjældent udvikler sig til vold og trusler,
siger Jette Kromayer. 
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fjerner vold
Tre gode råd til konflikthåndtering

• aktiv lytning

• åbenhed om konflikterne

• løbende supervision og debriefing.

Jette Kromayer: – Vi skal 

vurdere konflikten – er den

værd at tage?

Om Bocenter
Hedelund

Bocenter Hedelund ligger 
i Greve. Københavns 
Kommune er driftsansvarlig.

Botilbuddet bebos af 
omkring 170 voksne med psykiske
lidelser. Beboerne bor i 11 huse og
enkelte solistboliger.

De omkring 200 medarbejdere
er opdelt i fem team, som hver er
ansvarlige for to beboerhuse. I
2003 oprettede bocentret det
nuværende kompetenceteam
bestående af en faglig leder, 
en psykolog og en udviklings-
konsulent.
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Vold
udsat for skuespil 
Da Peter Mygind oplevede, at hans søn blev overfaldet to gange
inden for halvanden måned af drengebander på vej hjem fra skole, blev
han ramt af en meget stor sorg og afmagt – og ikke mindst vrede.

Hvad vold gør ved den, der oplever den, giver skuespiller Peter Mygind
en personlig beretning om på forårets temamøder i projekt Vold som
Udtryksform. Temamøderne foregår over hele landet – i København, Sorø,
Assens, Aalborg og Haderslev. Rækken af temamøder indledtes i
København den 26. maj.

Vold fra gaden til jobbet
Vold på jobbet er mere almindeligt end vold på gaden, viser de nyeste
undersøgelser om emnet. 

– Derfor er der god grund til at arbejde aktivt med forebyggelse og
håndtering af vold på jobbet. De borgere og beboere, der udøver vold mod
medarbejderne, har ingen intentioner om at være voldelige, men føler sig
måske misforstået, tilsidesat, afvist eller føler, at de ikke bliver hørt og 
forstået og reagerer med vrede. Så kan konflikten udvikle sig til trusler 
og vold. Men der findes mange metoder til at undgå den forværring af
situationen, understreger Dorthe Perlt, chefkonsulent og projektansvarlig
for Vold som Udtryksform.

Vold kan forebygges
Dorthe Perlt kommer på temamøderne med konstruktive råd til at komme i
gang med en voldspolitik på arbejdspladserne og understreger, at en volds-
politik kan være med til at skabe synlighed og kontinuitet i arbejdet med
forebyggelse af vold.

Workshops
Temadagene indeholder også en række workshops:
• Voldspolitik – er det nødvendigt?
• Kommunikation og konflikthåndtering – om at genkende konflikten,
hvordan konflikter udvikler sig, hvordan man nedtrapper konflikter og om
det daglige arbejde på arbejdspladsen med konfliktberedskab.
• Kriseplan og beredskab – hvordan bruger man dem i praksis? om
bearbejdning af den voldsomme oplevelse, både personligt og i fælles-
skab på arbejdspladsen. I workshoppen fokuseres på emner som krise-
plan, beredskab, debriefing, diffusion og redskaber til psykisk første-
hjælp.

Temamøderne rundes af med en times intenst Forumteater med en
række professionelle skuespillere, der med udgangspunkt i arbejds-
dagens møder med vold afvikler situationerne – med konstruktive
input fra deltagerne.

På efterårets temamøder var Forumteater en stor succes på
grund af skuespillernes præcise optræden med scener, baseret på

„oplevelser“ fra det virkelige arbejdsliv.

Læs mere om temamøderne og tilmeld dig på www.voldsomudtryksform.dk
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