
Vold kan have store 

konsekvenser for både de 

involverede og for arbejds

pladsen. Derfor er det vig

tigt løbende og syste ma tisk 

at arbejde med voldsfore

byggelse. En ny pjece fra 

Arbejds tilsynet giver 10 gode 

råd til, hvordan ledere og 

medarbejdere kan gøre det. 

 Rådene kan bruges som 

inspiration og vejledning i 

indsatsen for at undgå fysisk 

og psykisk vold.   

 Rådene er udarbejdet af 

Arbejds  markedets parter og 

Arbejdstilsynet. De bygger på parternes erfaringer og 

den seneste arbejdsmiljøviden om voldsforebyggelse.
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Undgå vold på arbejdspladsen 
 – 10 gode råd

Vi efterlyser...
Vold som Udtryksform udgiver i 2014 en publikation 

om brugerinddragelse i voldsforebyggelse. 

I den forbindelse søger vi arbejdspladser, som arbejder aktivt 

med at inddrage brugere, borgere og patienter 

i det voldsforebyggende arbejde. 

Og som har lyst til at lade sig interviewe om det.

 Send en mail til Birgitte Bækgaard Brasch 

bbb@sus.dk, så kontakter vi jer.

Temadage: Konflikt uden konfrontation – med low arousal

Den 24. og 25. februar inviterer Vold som Udtryksform igen til temadage med psykolog Bo 

Hejlskov Elvén. Bo plejer at trække fulde huse til sine temadage ’Konflikt uden konfrontation – med 

low arousal’, så vent ikke for længe med at melde dig til. Tilmelding på www.voldsomudtryksform.dk

Et godt psykisk arbejdsmiljø – undgå vold på 

arbejdspladsen. Arbejdstilsynet, januar 2014. 

Hent pjecen på www.at.dk

www.voldsomudtryksform.dk

10 gode råd 

 1. Samarbejd om at forebygge vold

 2. Tal om volden

 3. Tag udgangspunkt i kerneopgaven 

og det psykiske arbejdsmiljø

 4. Giv den rigtige instruktion

 5. Brug jeres faglighed  

til at forebygge vold

 6. Indret arbejdspladsen trygt  

og sikkert

 7. Registrer volden

 8. Lær af voldsepisoderne

 9. Sørg for at have en beredskabsplan

 10. Bevar fokus på forebyggelse af  

volden
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 ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ 

UDGIVET JANUAR 2014

– UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har lavet en pjece 

med 10 gode råd til at undgå vold på arbejdspladsen.



Når en ny beboer flytter ind på 

Lunden i Brøndby, laver medarbejderne 

som noget af det første en risikovurde

ring. Med et spørgeskema i hånden går 

medarbejderne i dialog med beboeren 

og spørger til hans eller hendes eventu

elle historie og erfaringer med udadrea

gerende adfærd og vold. 

 – Vi går direkte på et lidt svært emne, 

og spørger til noget, som er tabuiseret 

– for at aftabuisere det, fortæller udvik

lingskonsulent Nick Greve Hansen og 

uddyber: 

 – Vi har 36 beboere, som skal fungere 

sammen i det daglige. Derfor har vi også 

en interesse i at tage hul på det lidt 

svære emne fra begyndelsen. Grund

læggende er der – efter vores opfattelse 

– ingen, der ønsker at udvise voldsom 

adfærd over for andre – så vi kan lige så 

godt få taget hul på det sammen med 

beboeren så hurtigt som muligt. Vi læg

ger meget vægt på samarbejde og dialog 

og har i det hele taget et stærkt fokus på 

brugerinddragelse.

Langsigtet perspektiv
De 36 beboere på Lunden har svære 

sindslidelser, og mange har også et mis

brug. De bor på Lunden i lang tid – som 

regel i flere år.

 – Derfor har vi også et langsigtet 

perspektiv, når vi laver risikovurdering. Vi 

har vores eget redskab til risikovurde

ring. Mange af de redskaber, der ellers 

findes, er tilpasset behandlingspsykiatri

en og bruges typisk til at risikovurdere 

patienter, som har kortere forløb, og 

som personalet ofte kun kender over 

fladisk. Vores beboere er ikke ’fremme

de’.  De bor og betaler husleje her, og 

det betyder meget for omgangen, at vi 

er i deres hjem, siger Nick Greve Hansen.

Spørger til historien
Spørgeskemaet om udadreagerende 

adfærd og mestringsstøtte tager afsæt i 

beboernes historik, mestring og selvind

sigt. 
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Det socialpsykiatriske bo- og behandlingstilbud Lunden har udviklet deres eget redskab til risikovurdering. Et spørgeskema, der tager afsæt i beboernes historie, mestring og selvindsigt.

Risikovurdering: Dialog om vold forebygger

– Vi spørger til beboernes historie med 

voldsom udadreagerende adfærd, om de 

før har begået vold, udvist voldsom 

adfærd eller truet nogen. Vi spørger til, 

hvordan de har lært at mestre det – 

hvordan de håndterer det, hvis det sker.  

Og vi spørger til, hvordan de kunne 

tænke sig, at vi som personale kan 

hjælpe dem både med at undgå voldsom 

adfærd og med at håndtere det, hvis de 

bliver udadreagerende, voldsomme, 

opkørte eller psykotiske. Det skriver vi 

ned i spørgeskemaet.

 Dialogen om det helt konkrete virker 

i sig selv forebyggende, mener Nick 

Greve Hansen:

 – Med dialogen forsøger vi at etab

lere et samarbejde om et svært emne, 

Aftabuisering

Foto: Colourbox

Mindre tvang 
og magt i 
psykiatrien

Et af hovedtemaerne  

i satspulje aftalen på  

psykiatriområdet er  

nedbringelse af tvang og magt  

på hospitaler og botilbud.

I november landede satspuljeafta

len på psykiatriområdet. Med den er 

der afsat 73 mio. kr. (201417) til at 

afprøve metoder til at afskaffe fysisk 

tvang på udvalgte lukkede psykiatri

ske afdelinger. Hver femte patient i 

psykiatrien udsættes i dag for tvang, 

og målet er, at det tal skal halveres.

 Med satspuljen følger også 4 mio. 

kr. til at forebygge magtanvendelse 

og vold på botilbud for mennesker 

med psykiske lidelser. Pengene skal 

bruges til at afprøve low arousal som 

metode på botilbud i tre kommuner. 

 En del kommuner og regioner er 

allerede godt i gang med at ned

bringe magt og tvang. Psykiatrisk 

Center Sankt Hans har næsten  

af  skaffet brugen af tvang, blandt 

andet gennem kognitiv miljøterapi. 

På psykiatrisk afdeling Odense har 

man gode erfaringer med sanse

terapi. Og Region Sjæl land er i gang 

med et forskningsprojekt, som skal 

udvikle nye metoder til at nedtrappe 

konflikter.

 Også på Finansloven for 2014 er 

der afsat midler til at nedbringe 

tvangen i psykiatrien – 150 mio. kr. i 

2014 og 50 mio. kr. årligt herefter. 

 kap

Undervisnings -
materiale om tvang

Region Hovedstadens Psykiatri 

har produceret et undervisningsma

teriale om anvendelse af tvang i 

psykiatrien. Det består af en dvd 

med syv film, pjece og inspirations

ark.  

 Materialet sætter fokus på ’mind

stemiddelprincippet’ og skal under

støtte nedbringelsen af tvang. Hent 

det på www.psykiatriregionh.dk
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Det socialpsykiatriske bo- og behandlingstilbud Lunden har udviklet deres eget redskab til risikovurdering. Et spørgeskema, der tager afsæt i beboernes historie, mestring og selvindsigt.

Risikovurdering: Dialog om vold forebygger

„Vi går direkte på 

et lidt svært emne 

og spørger til noget,  

som er tabuiseret – for  

at aftabuisere det.”

Tegning: Christian Schmidt

som vi har fælles interesse i – frem for 

at vi som professionelle går ind og laver 

en klinisk vurdering af beboerne. Det 

betyder, at vi kan holde hinanden op på 

det, vi har talt om. I det ligger der også 

et fokus på empowerment og recovery.  

Man har ansvar for sit eget liv. 

Løbende læring
Proceduren med risikovurdering er for-

holdsvis ny. Medarbejderne er p.t. i gang 

med at lave risikovurdering af samtlige 

beboere. Og så er spørgeskemaet som 

nævnt et fast element, når der flytter 

nye ind. 

 – Vi laver en vurdering ved indflytning 

og en revurdering, dvs. et nyt skema, når 

der er forekommet en voldsom episode. 

Hvis der ikke har været en episode, 

revurderer vi efter et år.  Vi ønsker hele 

tiden at blive klogere på den enkelte 

beboer. Og på, hvad der kan få ham eller 

hende til at reagere voldsomt. Det kan fx 

være en bestemt måde personalet taler 

på, eller det kan være noget ved de 

andre beboere, der får en til at tænde 

af, siger Nick Greve Hansen.     

 Alle beboere på Lunden har tilknyttet 

et særligt ressourceteam på tre-fem 

medarbejdere. En medarbejder fra team-

et står for at lave risikovurderingen, og 

ressourceteamet sørger for, at skemaet 

også bliver formidlet videre til resten af 

kollegerne. 
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Lunden

Bo- og behandlingstilbuddet 

Lunden er et højt specialiseret 

socialpsykiatrisk tilbud i Region 

Hovedstadens Psykiatri.

Lunden tager mod borgere  

efter Servicelovens § 107, § 108, 

§ 104 og § 103. 

Der er 36 beboere og ca. 65 

medarbejdere.

Lunden tilbyder psykosocial 

behandling, der orienterer sig 

mod den enkelte beboers egen 

recovery. 

Lunden har stor erfaring  

med transkulturel psykiatri og 

dobbeltproblematikker.

Lunden deltog i 2013 i Vold 

som Udtryksforms udviklings-

forum for risikovurdering  

sammen med en række andre 

arbejdspladser. Vold som 

Udtryks form udgiver i forsom-

meren en publikation med  

erfaringerne fra udviklings-

projektet.

www.psykiatri-regionh.dk/ 

lunden/

Ny hjemmeside

Vold som Udtryksform har fået ny hjemmeside - k(l)ik forbi: www.voldsomudtryksform.dk



Næste nummer af Nyhedsbrevet Job Uden Vold kommer i marts. Følg os på Facebook

Projekt ’Vi vil – vi kan 

forebygge vold!’ i Køge Kommune 

har styrket medarbejdernes evne 

til at håndtere konflikter.

I hele 2012 og 2013 var forebyggelse 

af konflikter, trusler og vold på dagsord

nen på ældrecentrene Lyngbo, Lynghøj 

og Nørremarken i Køge. Projekt ’Vi vil – vi 

kan forebygge vold’ satte fokus på kon

flikthåndtering og nye måder at samar

bejde på. Ledere, arbejdsmiljørepræsen

tanter og ’brobyggere’ til de nye arbejds

metoder gik forrest i udviklingsarbejdet.

Større åbenhed 
Projektet har sat spor, viser evaluerin

gen. Der er kommet mere åbenhed om 

konflikter, vold og trusler. Og medarbej

derne har fået øgede kompetencer til at 

håndtere konflikter og voldsomme situa

tioner med beboere og pårørende. Der 

er også kommet øget opmærksomhed 

på, at konflikter mellem kolleger, om 

faglige uenigheder, arbejdsfordeling o.l., 

skal løses med dem, som er involveret. 

Og det er personalet generelt blevet 

bedre til. En ansat forklarer det sådan:

 – Konflikter mellem personale og 

be boere – der synes jeg, at der er større 

åbenhed. Jeg synes også, at der er 

meget større åbenhed omkring konflik

ter mellem personale og pårørende. Jeg 

ved ikke, hvor åben man skal være 

omkring konflikter personale til perso

nale (…). Der vil jeg hellere have, at de 

går ind bag en dør og får talt ud.

’VI vil – vi kan forebygge vold’ havde til 

formål at skabe øget trivsel og mere 

tryghed og sikkerhed for personalet. 

Dels ved at øge deres kompetencer til 

håndtering af konflikter, trusler og vold, 

dels ved at øge den sociale kapital på de 

tre ældrecentre. 

 Projektet blev gennemført i samar

bejde med Socialt Udviklingscenter SUS, 

som også står for evalueringen.  
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2014 Knap hver anden kommune 

har fokus på vold efter arbejdstid
27 ud af 66 kommuner har i et eller andet omfang taget stilling til foranstaltninger mod vold, chikane og trusler, som 

udspringer fra jobbet, men som kommunale medarbejdere udsættes for i deres fritid. Det viser en rundspørge fra Kommunernes 

Landsforening. Foranstaltningerne omfatter bl.a. konflikthåndteringskurser, psykologbistand, kriseberedskab, kontaktoplys

ninger til ledere og registrering af episoder. Kilde: www.arbejdsmiljoviden.dk

Temamøde: Konflikt uden konfrontation – med low arousal / Bo Hejlskov Elvén 24. februar Århus

Temamøde: Konflikt uden konfrontation – med low arousal / Bo Hejlskov Elvén 25. februar København

Temamøde 3. april Århus

Temamøde 7. maj Struer

Temamøde 20. maj Næstved

Stævne 2.3. juni Middelfart

Temamøde 8. september Odense

Temamøde 15. september Sønderborg

Temamøde 7. oktober Randers

Temamøde 6. november København

Temamøde 12. november Slagelse

Aktuelle arrangementer Læs mere og tilmeld dig på www.voldsomudtryksform.dk
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Køge tager hånd om konflikterne
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