
Konference:
Trivsel og tryghed for 
borgere og ansatte 
Forebyggelse af 
voldsomme episoder 
på botilbud samt på 
boformer for hjemløse
19. april 2018 kl. 9.30 -15.30
Odense Congress Center

Ørbækvej 350, Odense SØ

Socialstyrelsen inviterer til konference 
om de nye nationale retningslinjer for forebyggelse 
af voldsomme episoder på botilbud samt på 
boformer for hjemløse. Hør om implementering, 
læring og konkrete metoder.



Program
09.30 - 10.00 
Ankomst
Kaffe/te/morgenbrød

10.00 - 10.15
Velkomst

10.15 - 10.40 
Det ved vi om vold og voldsforebyggelse  
på botilbud og forsorgshjem
VIVE har i rapporten ’Voldsforebyggelse på botilbud og 
forsorgshjem’ undersøgt, hvilke metoder, tilgange og 
organisationsformer der er særligt virksomme til støtte og 
behandling af personer med kognitive funktionsnedsættel-
ser, psykiske vanskeligheder og/eller sociale problemer  
– og dermed forebyggelse af voldsomme episoder.
v/ Anika Liversage, seniorforsker, VIVE – Det Nationale  

Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

10.40 - 10.55
Pause

10.55 - 11.35
Introduktion til de nationale retningslinjer  
for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud 
samt på boformer for hjemløse
Formålet med retningslinjerne er at fremme trivsel og 
tryghed for borgere og medarbejdere og derved nedbringe 
antallet af voldsomme episoder. Ud over det socialfaglige 
perspektiv beskriver retningslinjerne også de relevante  
krav i arbejdsmiljølovgivningen.
v/ Arbejdstilsynet og Socialstyrelsen

11.40 - 12.45
Frokost

12.45 – 13.25
Konflikt uden konfrontation – med Low Arousal
Med metoden Low Arousal betragtes borgerens adfærd som 
en strategi til at klare en svær situation og ikke som udtryk 
for dårlig eller konfronterende adfærd. Det får konsekvenser 
for den måde vi skal håndtere konflikter med borgerne.
v/ Bo Hejlskov Elvén, psykolog

13.25 - 14.00
LA2. En metodemanual til forebyggelse  
af vold og fremme af trivsel på botilbud 
Metodemanualen er et recovery-orienteret redskab. 
Manualen guider fagprofessionelle i at inddrage borgeren  
i videst muligt omfang og medtænke ham eller hende som 
erfarings-ekspert. Manualen beskriver konkrete redskaber 
til at arbejde forebyggende og trivselsfremmende. 
v/ Trine Uhrskov, psykolog, Sopra

14.00 - 14.20
Pause

14.20 - 14.35
Det internationale vidensgrundlag bag forebyggelse af 
trusler, vold og magtanvendelse samt hovedresultater 
fra satspuljeprojektet 'Forebyggelse af 
magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud'
v/ Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent, Socialstyrelsen

14.35 – 15.05
Tuesten Huse: Vores vej mod større tryghed for 
borgere og ansatte 
Gennem de seneste år har det socialpsykiatriske botilbud 
Tuesten Huse reduceret antallet af episoder med vold og 
trusler med mere end to tredjedele. Nøglen er dialog og 
inddragelse af beboernes perspektiver. 
v/ Kenneth Sandell Henriksen, leder, Tuesten Huse

15.05 - 15.20
Få støtte til forebyggelse af voldsomme episoder!
I 2018-2020 vil et indsatsteam i Socialstyrelsen understøtte 
implementering og forankring af de nationale retningslinjer 
for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på 
boformer for hjemløse. Hør, hvordan I kan få del i støtten.
v/ Socialstyrelsen

15.20 - 15.30
Afslutning og tak for i dag

Tilmelding
Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud 
samt på boformer for hjemløse. Beslutningstagere, undervisere, borgere og pårørende er også 
velkomne.

Pris: 400 kr. 

Tilmeldingsfrist: 28. marts. Tilmelding via Socialt Udviklingscenter SUS’ hjemmeside www.sus.dk. 

Konferencen arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS. 

Har du spørgsmål til konferencen, så kontakt Karin Toft-Christensen, ktc@sus.dk, tlf. 7199 5490

I løbet af dagen kan du besøge stande, hvor Viden på Tværs/Metoder mod vold, Arbejdstilsynet, Socialstyrelsen samt 
Vold som Udtryksform præsenterer sine aktiviteter, publikationer m.v.

https://www.sus.dk/produkt/arrangement/konference-forebyggelse-voldsomme-episoder-paa-botilbud-boformer-hjemloese/



