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Resumé 
Gennem to år har projekt ’Vi VIL – vi kan forebygge vold!’ søgt at forebygge psykisk nedslidning af 

personalet på boformerne Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken i Køge Kommune. Målgruppen var social- og 

sundhedshjælpere og -assistenter ansat i de tre boformer. Servicepersonale og sygeplejersker indgik også i 

projektet. I alt deltog 144 ansatte i projektet.   

Projektet tog afsæt i personalets egne oplevelser af at have et arbejdsmiljø præget af mange konflikt- og 

voldsepisoder i samarbejdet med især borgere med demens. Konflikter med pårørende var også en del af 

problematikken. Dette påvirkede i høj grad personalets trivsel, arbejdsglæde og sygefravær.  

Formålet med projektet var derfor at nedbringe antallet af trussels- og voldsepisoder og at sænke 

konfliktniveauet i samarbejdet med borgere og pårørende samt internt i personalegruppen. Mere fokus på 

kerneopgaven, mere faglig viden og et kompetenceløft hos de ansatte skulle skabe mere tryghed og 

sikkerhed for personalet – og derigennem øge trivslen og mindske sygefraværet. 

Der er i projektet blevet gennemført en lang række aktiviteter, der har haft til formål at klæde ledelse og 

medarbejdere på til bedre at kunne forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold i deres arbejde. 

Projektets aktiviteter kan overordnet opdeles i fire faser: opstart, udvikle faglighed og samarbejde, beskrive 

faglighed samt implementere og afslutte. Blandt andet har kompetenceudvikling været et centralt element 

i projektet, og af aktiviteter kan eksempelvis nævnes: kursus i Nænsom nødværge, seminar, temadage og 

supervision. Tilsvarende er formidling blevet vægtet højt – blandt andet gennem et opslagskatalog, der 

samler viden og udvalgte metoder fra temadage, seminar og workshop samt viden om forebyggelse af vold.  

Evalueringen baserer sig på både kvalitativt og kvantitativt datamateriale. De kvalitative data består af en 

tilfredshedsundersøgelse i starten og i slutningen af projektperioden, Køge Kommunes trivselsundersøgelse 

fra maj 2012 samt tal for sygefravær og antal trussels- og voldsepisoder i 2011 (året før projektstart), i 2012 

samt 2013. De kvalitative data består af samtaler med borgere og pårørende på tre borger-pårørende-

møder samt dialogmøder med personale. I slutningen af projektet er der gennemført tre 

fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere fra de tre boformer, hvor i alt 11 ansatte deltog i 

interviewene.  

Evalueringen af projektet peger på en række positive udviklingstendenser i det psykiske arbejdsmiljø på de 

tre boformer i Køge Kommune. Af resultater kan eksempelvis nævnes, at den voldsforebyggende indsats 

har fået et løft. Der er skabt øget trivsel, tryghed og sikkerhed for personalet. Det viser sig blandt andet 

ved, at personalet har fået øget kendskab til og viden om forebyggelse og håndtering af vold. Personalet 

har øget deres kompetencer til at håndtere episoder med beboere med voldsom adfærd, og de er blevet 

bedre til også at løse de konflikter, som opstår i blandt personalet. Der er opnået større åbenhed, mere 

tillid og bedre samarbejde i personalegrupperne, så det i dag er muligt at tale sammen om belastningerne i 

arbejdsmiljøet. Derudover er sygefraværet nedbragt med i gennemsnit 1,21 % i de tre boformer. 

Projektet er støttet af Fonden for forebyggelse og fastholdelse.  
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Ændringer undervejs 

Projektet er gennemført inden for den planlagte projektperiode. Undervejs har der været brug for en del 

tilpasninger af de behov, der viste sig i personalegrupperne. 

Køge Kommune blev tidligt i projektet opmærksom på, at det ville være en fordel at sende alle ansatte på 

et tredages kursus i Nænsom nødværge. Dette blev godkendt af Forebyggelsesfonden.  

Ved den første tilfredshedsundersøgelse viste det sig, at det var en udfordring for personalet at udfylde 

spørgeskemaet elektronisk. Derfor sørgede projektlederen for at være til stede ved alle de indledende 

kurser i Nænsom nødværge og få personalet til at udfylde spørgeskemaerne manuelt. Det betød, at der 

blev brugt mere tid end først afsat til spørgeskemaundersøgelsen, dels tid til tilstedeværelsen af 

projektleder og dels tid til indtastning af alle resultaterne.  

 

Øvrige tilpasninger har kunnet foretages inden for projektets ansøgte rammer. Projektet var som 

udgangspunkt planlagt, så det var muligt – i en vis udstrækning – at tilpasse aktiviteter og udvikling til de 

behov, der viste sig i afdelinger hos medarbejdere og ledere. Det har ført til følgende tilpasninger:  

 Nyhedsbreve: Der er udarbejdet fem nyhedsbreve, da der viste sig et behov for at komme bredt ud 

med information og budskaber om projektet. Nyhedsbrevenes målgruppe var personale, beboere og 

pårørende.  

 Åbne dialoger: Bestod af uformelle samtaler mellem ekstern konsulent og det personale der var til 

stede på de afdelinger, der fik uanmeldt besøg. Der var besøg på alle tre boformer på i alt fem 

afdelinger. Ved dialogerne var der mulighed for at komme i kontakt med andre ansatte end dem, der 

som ledere og brobyggere var tæt knyttet til projektet. Dialogerne handlede om aktuelle konflikter og 

belastninger i relationen til beboere, pårørende og internt i personalegruppen. Dialogerne gav 

mulighed for direkte formidling af projektet og gav desuden et indtryk af hvilke typer af konflikter, der 

fyldte i boformerne.  

 Vejledning: Afdelinger kunne rekvirere vejledning vedrørende udvalgte borgere med særligt komplekse 

sundhedsproblemer ved projektleder, som også er demenskoordinator.  

 Temadage: De 11 personalegrupper, som indgår i projektet, har alle haft en temadag. For de fleste 

personalegrupper betød det, at hele personalegruppen var til stede og fik fælles undervisning og 

procesforløb. For mange af personalegrupperne var det første gang de var samlet til en temadag. 

Indholdsmæssigt var udgangspunktet, at der var det samme teoretiske indhold på temadagene, men 

der blev også taget hensyn til behovene i de enkelte afdelinger.  

 Undervisningsform: Projektleder og ekstern konsulent har projektet igennem måttet tilpasse proces og 

undervisningsform efter personalets behov. Det blev tidligt erfaret, at jo mere konkret og praksisnær 

det lykkedes at gøre al undervisning og udleverede tekster – des større var udbyttet og tilfredsheden 

hos deltagerne. Det betød, at der ved præsentation af teoretisk stof skulle udarbejdes eksempler og i 

høj grad relateres til praksis – og spørges ind til deltagernes egne erfaringer – frem for blot at 

præsentere teori og begreber på en overhead. Og derudfra forvente at deltagerne selv kunne 

reflektere sig frem til, hvordan det kunne bidrage til deres praksis. Det var derfor en stor fordel og 

nødvendighed at både projektleder og ekstern konsulent kendte til praksis i en boform.  

 Opslagskatalog: Det planlagte opslagskatalog blev mere omfattende end først planlagt. Det betød at 

ledere og brobyggere vurderede at kataloget var for omfattende til, at det var sandsynligt at alle 
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ansatte ville og kunne læse det igennem. Nogle medarbejdere har vanskeligt ved at læse, skrive og 

forstå faglige tekster. En pixiudgave med de mest nødvendige oplysninger om forebyggelse af vold blev 

derfor efterlyst.  

 Foldere: To foldere med særligt udvalgte temaer fra opslagskataloget blev udarbejdet. Den ene handler 

om forebyggelse og håndtering af vold og trusler. Den rummer viden som alle ansatte, som et 

minimum, bør have om emnet, ligesom den tydeliggør hvem der gør hvad i voldsomme situationer.   

Den anden folder handler om de konflikthåndterende metoder, der er arbejdet med i løbet af 

projektet. 

 Projektgruppemøder: To møder blev ændret fra at være af to timers varighed til at være 

heldagsmøder. Der var behov for at arbejde sammen om blandt andet opslagskataloget og have mere 

fælles tid end de to timer, der ellers var til rådighed. 

 Fællesseminar: I midten af andet projektår skulle der være afholdt et fællesseminar på tværs af 

boformerne. Dette blev ændret til indsatser lokalt på hver boform. Da det havde vist sig at boformerne 

havde forskellige behov og var forskellige steder i processen med at implementere projektets 

konflikthåndterende metoder og voldsforebyggende tilgange.    

 Afsluttende borger-pårørende møder: blev ikke gennemført, da der i løbet af to år havde været 

udskiftning i pårørendegruppen. Teamlederne og brobyggerne vurderede at stort set ingen af de 

pårørende, der deltog i de indledende dialogmøder var tilknyttet boformerne længere, da deres 

pårørende i boformen i mellemtiden var død. 

 Afsluttende seminar: En heldags erfaringsopsamling for ledere og brobyggere og andre særligt 

interesserede er afholdt i januar 2014. Dagens formål var at formidle resultaterne fra evalueringen af 

projektet og ikke mindst de anbefalinger som evalueringen indeholder. Midlerne til at afholde dagen er 

omprioriterede projektmidler, som er godkendt af Forebyggelsesfonden.  

 

Succeskriterier og kort afrapportering 

Projektets succeskriterier var at opnå øget trivsel og skabe mere tryghed og sikkerhed for personalet samt 

at opnå bedre kompetencer i personalegruppen til at kunne forebygge og håndtere konflikter, trusler og 

vold. Som et led i dette omfattede projektet også succeskriterier, der handlede om at opnå et højere niveau 

af social kapital på arbejdspladsen. Endvidere indgik også et ønske om at nedbringe sygefraværet. Samlet er 

projektets aktiviteter planlagt ud fra at skulle opfylde følgende otte succeskriterier.  

1. Skabe øget trivsel, tryghed og sikkerhed for personalet 

Ansatte på Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken har i dag markant mere viden om det voldsforebyggende 

område. Andelen med viden om voldspolitikken er eksempelvis steget fra 48 % til 95 %. Personalet har 

opnået mere viden om og flere færdigheder til håndtering af konflikter, der er skabt bedre samarbejde 

og kommunikation i personalegrupperne. Det vurderes, at personalets trivsel, tryghed og sikkerhed er 

øget.   

2. Nedbringe sygefraværet med 1 procent om året i projektperioden  

Sygefraværet er nedbragt med i gennemsnit 1,21 % i de tre boformer. Det betyder, at målet på 1 % om 

året i de to år, projektet varede, ikke fuldt ud er nået. Alligevel er der tale om et flot resultat. Lyngbo 

har en samlet nedgang på 1,29 %, på Lynghøj er sygefraværet samlet set steget 0,34 %, men fra 2012 til 

2013 er det faldet med hele 3,23 %. Det tyder på, at sygefraværet toppede i 2012 og siden er faldet. 
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Nørremarken har haft en støt nedgang hvert år og en samlet nedgang på 2,67 %. De har dermed opnået 

succeskriteriet.  

3. Nedbringe antallet af trussels- og voldsepisoder  

Resultaterne viser, at der er anmeldt mellem 9 og 12 episoder med trusler eller vold til Arbejdstilsynet. 

Samtidig svarer hele 50 % af respondenterne i projektets slutundersøgelse, at de inden for det sidste år 

har været udsat for psykisk vold/trusler, mens 33 % varer, ar de har været udsat for fysisk vold. Det er 

høje tal, som tyder på, at ikke al fysisk og psykisk vold anmeldes. De tre boformer har stor variation i 

antallet af interne registreringer, hvilket kan skyldes forskellig registreringspraksis, forskel i antallet og 

typen af beboere samt forskellige fysiske rammer og miljøer. Ofte er det en enkelt beboer, der i en 

periode står for langt de fleste registreringer.  

En sammenligning mellem to tilfredshedsspørgsmål fra for- og slutundersøgelsen kan indikere, at 

respondenterne i slutundersøgelsen generelt er mere positive over for den voldsforebyggende indsats.  

4. Skabe større åbenhed om konflikter, truende og voldelige situationer og gøre dem til genstand for 

fælles refleksion og løsninger 

Der er kommet markant mere åbenhed om konflikter, truende og voldelige situationer. Praksis er nu, at 

de episoder, der handler om borgere og pårørende, taler personalet åbent om. 82 % af respondenterne 

svarer, at de også taler åbent om de konflikter, der opstår indbyrdes i personalegruppen. Inden 

projektstart var det svært at tale med kollegerne om voldsomme episoder af frygt for deres reaktion. 

En temadag om konflikthåndtering og opbygning af social kapital var med til at skabe mere åbenhed og 

tillid. Personalet oplevede at blive mere bevidste om den enkelte kollegas kompetencer og betydningen 

af at lytte ordentligt efter, når en kollega tager ordet. 

Personalet giver i slutundersøgelsen udtryk for, at de oplever, at både arbejdspladsen, lederen, kolleger 

og de selv tager konflikter, trusler og vold alvorligt.   

5. Uddanne 17 ansatte som ressourcepersoner inden for det voldsforebyggende område samt etablere 

et netværk for ressourcepersonerne, der kan fungere i praksis både under og efter projektperioden  

I alt 18 ansatte fra de tre boformer blev udnævnt til ressourcepersoner – også kaldet brobyggere og 

brobisser. De har været med til at bygge bro til de nye tilgange og metoder samt påpege udfordringer i 

hverdagen. Derudover har brobyggerne haft en vigtig funktion som talerør og rollemodeller i projektet. 

Køge Kommune har planer om, at netværket skal bevares også efter projektets afslutning.   

Kompetenceudvikling af brobyggere og alle ansatte er blevet prioriteret højt. Slutundersøgelsen viser, 

at 98 % af respondenterne har deltaget i kurset Nænsom nødværge, 82 % i temadage for deres 

afdeling, og 88 % har deltaget i andre kurser.  

Temadagene med fokus på personalet har bevirket, at personalet har fået et fælles sprog om strategier 

og kommunikation i konflikter. Herunder har konflikttrappen vist sig at have stor betydning for 

medarbejderne, da den giver dem en fælles forståelse af konfliktens niveau og muligheder for 

nedtrapning. Det har haft stor betydning for udbyttet og for opbygning af tillid/social kapital, at det var 

en dag, hvor hele personalegruppen var samlet. 
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Kurserne i Nænsom nødværge har trænet personalet i at hjælpe og støtte demente borgere på en 

hensynsfuld måde – bl.a. ved hjælp af nærhedszoner, sprog og attitude. Kurset har betydet, at 

medarbejderne er bedre klædt på til at håndtere situationer med borgere med voldsom adfærd. 

6. Indarbejde en systematik for refleksion og fælles håndtering af episoder med risiko for fysisk og 

psykisk vold 

Der er i løbet af projektperioden blevet indarbejdet forskellige måder, hvorpå personalet på 

systematisk vis kan håndtere episoder med risiko for fysisk og psykisk vold. Her kan nævnes refleksions- 

og koordinationsmøder om formiddagen, en fælles informationstavle og overlap ved vagtskifte. Det har 

skabt større mulighed for koordination af opgaver og fælles planer for at undgå voldsomme situationer. 

Samtidig er der kommet tilbud om supervision, hvor personalet individuelt eller med kolleger kan 

drøfte og reflektere over de arbejdsopgaver, som udfordrer dem. Slutundersøgelsen viser, at hele 77 % 

af de ansatte har taget imod tilbuddet om supervision. Det er meget positivt, at så mange deltager i 

supervisionen, som er med til at sikre løbende faglig refleksion, læring og udvikling.  

7. Opnå øget kendskab, fællesskab, tillid og samarbejde på tværs af de tre boformer 

Succeskriteriet handler om social kapital, som der er blevet arbejdet intensivt med i projektperioden. 

Både på tværs af boformerne, internt i personalegrupperne og op/ned i hierarkiet.  

Ledere og brobyggere har fået større kendskab til og netværk med hinanden på tværs af de tre 

boformer. De erfaringer, ledere og brobyggere har fået ved at deltage i netværket, er blevet bragt i spil 

på den enkelte arbejdsplads.   

Den undervisning og træning, personalet har fået på kurser og temadage, har været med til at skabe 

mere åbenhed, fælles sprog og mere fællesskab og kommunikation i personalegrupperne.   

Forundersøgelsen viste, at tilliden mellem ledere og medarbejdere havde det nogenlunde og antydede, 

at der var en vis grad af oplevelse af uretfærdighed på arbejdspladsen. Dette billede er vendt i 

slutundersøgelsen, hvor der bl.a. ses en markant fremgang i oplevelsen af retfærdighed relateret til 

konfliktløsning. På både Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken vurderes det nære samarbejde med kolleger 

som værende bedre end samarbejdet med henholdsvis ledelsen og andre grupper/afdelinger.  

8. Projektets materiale og erfaringer anvendes fremadrettet i relevante udvalg og arbejdsmiljøgrupper 

Ledere og brobyggerne har sørget for at formidle opslagskatalog og foldere til de øvrige ansatte. De vil 

også fremover sørge for, at nyansatte bliver introduceret til både deres arbejdsopgaver, 

voldsforebyggelse og konflikthåndterende metoder. De vil benytte opslagskataloget og folderne i 

formidlingen. Der vil løbende komme nye kurser i Nænsom nødværge og konflikthåndtering på tværs af 

boformerne, så nyansatte også lærer denne metode. Det overvejes endvidere at gennemføre et forløb, 

hvor projektlederen og en konsulent fra Socialt Udviklingscenter SUS afholder temadage med fokus på 

det interne samarbejde og opbygning af social kapital på de øvrige boformer i Køge Kommune. 
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Indledning 
Evalueringen af projekt ’Vi VIL – vi kan forebygge vold!’ er bygget op omkring projektets otte 

succeskriterier, således at hver overskrift i kapitlet ’Erfaringer og resultater’ giver svar på et 

succeskriterium.  

For at kunne vurdere opfyldelsen af de otte succeskriterier, er der gennemført spørgeskemaundersøgelser i 

starten og i slutningen af projektperioden. Især succeskriterierne 1, 4 og 7 om at opnå øget 

personaletrivsel, tryghed og sikkerhed, skabe større åbenhed om konflikter, truende og voldelige 

situationer samt øge niveauet af arbejdspladsens sociale kapital, bliver vurderet på baggrund af 

spørgeskemaundersøgelserne. Til at belyse temaerne yderligere benyttes citater fra fokusgruppeinterview 

med i alt 11 ledere og medarbejdere. Opgørelser over sygefravær og antallet af trussels- og voldsepisoder 

er sammenlignet før og efter projektet og indgår ligeledes i evalueringen.  

Endvidere inddrages pointer fra dialogen med ledere og brobyggere på slutseminaret, hvor evalueringens 

foreløbige resultater blev drøftet. 

De forskellige data synliggør tilsammen, i hvor høj grad projektet har opnået succeskriterierne.  

Efter besvarelse af hvert enkelt succeskriterium kommer en opsamling og fremadrettede anbefalinger. 

Evalueringen afsluttes med en konklusion for hele projektet. 

Formål 

Projektets overordnede formål var at forebygge psykisk nedslidning af personalet på boformerne Lyngbo, 

Lynghøj og Nørremarken i Køge Kommune. Det skulle ske ved at nedbringe antallet af trussels- og 

voldsepisoder samt ved at sænke konfliktniveauet i samarbejdet med borgere og pårørende samt internt i 

personalegruppen.  

Baggrund  

Baggrunden for projektet var personalets egne oplevelser af at have et arbejdsmiljø præget af mange 

konflikt- og voldsepisoder i samarbejdet med især borgere med demens. Også konflikter med utilfredse 

pårørende kunne i perioder fylde meget. Personalet havde brug for mere viden om og bedre færdigheder 

til at håndtere de situationer med konflikter og vold, som de dagligt stod over for. Forventningen var, at 

mere faglig viden og flere kompetencer samt bedre samarbejde og støtte ville give personalet mere tryghed 

og sikkerhed og dermed skabe øget trivsel og mindre sygefravær. 

Målgruppe 

I alt har ca. 144 ansatte på de tre boformer Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken i Køge Kommune været en del 

af projektet. Primært var det social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, men også 

sygeplejersker, demenskoordinatorer og servicemedarbejdere har været en del af projektet. Både ledere og 

medarbejdere fra de tre boformer har deltaget i projektets aktiviteter.   

Projektets fokus 

Forebyggelse af konflikter, trusler og vold er en kompleks opgave, der kræver, at mange facetter 

medtænkes. Samarbejde, gode relationer, retfærdighed og tillid er velkendte begreber i det 

voldsforebyggende arbejde. Samtidig indgår disse begreber i ’Den sociale kapital’ på arbejdspladsen. Derfor 
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satte projektet også fokus på vigtigheden af et godt samarbejde i personalegrupperne og på tværs af 

boformerne. Det handlede ikke kun om at optimere den enkeltes faglige og personlige kompetencer, men 

også om at se problematikken som en organisatorisk udfordring, hvor flere niveauer kunne bidrage til at 

skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø. Det var derfor væsentligt, at lederne bakkede op om og deltog aktivt i 

projektets aktiviteter. Endvidere var det vigtigt at knytte projektets produkter til resten af organisationen, 

fx gennem spredning af viden og deling af skriftlige materialer.  

Ved at sætte fokus på arbejdspladsens sociale kapital kom kerneydelsen også mere i centrum. På ældre- og 

demensområdet er kerneydelsen i høj grad båret af relationsarbejde med borgere og pårørende. Den gode 

kerneydelse kræver derfor, at personalet er fagligt klædt på både teoretisk og i praksis til at hjælpe 

borgerne og deres pårørende med at undgå at komme i situationer, hvor de reagerer med voldsom adfærd. 

I det perspektiv er voldsforebyggelse en grundlæggende del af den faglige tilgang – et nødvendigt 

fundament for, at personalet kan udøve deres hverv professionelt: At yde pleje, omsorg og service til 

mennesker i en svær livssituation. En kvalificering af det voldsforebyggende arbejde er en kvalificering af 

selve kerneydelsen. 

Afgrænsning  

Der kan være mange andre faktorer, end dem som projektet har arbejdet med, som også spiller ind på 

forekomsten af konflikter, trusler og vold samt på oplevelsen af trivsel, tryghed og sikkerhed for de ansatte. 

Det har dog ikke været muligt at arbejde med alle faktorer i projektet. Men på andre områder i Køge 

Kommunes udviklingsarbejde er der blevet arbejdet med områder, som også kan have haft positiv 

indflydelse på projektets resultater, fx et forløb om ’Rehabilitering’. Det betyder meget for både borgere og 

pårørende, at der er relevante aktiviteter, som er med til at vedligeholde eller udvikler borgernes 

funktionsniveau. Desuden har teamlederne på Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken enten gennemført eller 

påbegyndt en diplomuddannelse i ledelse. Også kvaliteten af ledelse har stor betydning for det psykiske 

arbejdsmiljø – derfor er det positivt, at Køge Kommune prioriterer at efter- og videreuddanne både ledere 

og medarbejdere.  
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Præsentation af projektet 

Projektets faser og aktiviteter 

I det følgende vil projektets faser og tilhørende aktiviteter blive gennemgået. Projektets fire overordnede 

faser fremgår af nedenstående model, mens projektets tidsplan giver et indblik i aktiviteternes fordeling og 

konkrete placering i projektets to-årige forløb.  

Model over projektets overordnede faser 

 

Projektets tidsplan 
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1. fase, januar – juli 2012: Opstart 

Organisering  

I den indledende fase blev projektets styregruppe, projektgruppe og netværksgruppe nedsat. Denne 

tredelte organisering, og hvem der skulle deltage i de tre grupper, blev valgt af driftslederen og lederne i de 

tre boformer.  

Styregruppen bestod af 11 medlemmer, som var driftsleder, teamledere og arbejdsmiljørepræsentanter 

samt Køge Kommunes projektleder for Vi VIL – vi kan forebygge vold! Styregruppens funktion var, at sikre 

opbakning til projektet og dets aktiviteter fra ledelse og medarbejdere i boformerne. 

Projektgruppen bestod af 17 medlemmer. Det var driftsleder, teamledere, arbejdsmiljørepræsentanter og 

brobyggere inkl. to serviceassistenter fra to af boformerne. Herudover deltog projektleder og ekstern 

konsulent fra Social Udviklingscenter SUS. Projektgruppens formål var, at sikre projektets fremdrift og 

forankring i praksis i boformerne.   

Netværksgruppen havde 18 medlemmer. Det var brobyggere inkl. aftenvagter og en teamleder og 

medarbejder fra en anden boform i Køge Kommune. Sammensætningen af gruppen blev valgt fordi 

gruppen tidligere havde eksisteret som et fagligt netværk for demenskoordinatorer på tværs af 

boformerne. Det blev set som en fordel at en leder og en medarbejder fra en anden boform deltog, fordi 

projektets metoder efter projektperioden skal implementeres i de øvrige boformer i Køge Kommune.  

Forundersøgelse 

Trivsels- og tilfredshedsundersøgelse 1. Den første trivsels- og tilfredshedsundersøgelse blev gennemført i 

foråret 2012, hvor der blev delt spørgeskemaer ud til alle medarbejdere i forbindelse med at de deltog i 

kuret Nænsom nødværge. Der var erfaring med at elektroniske spørgeskemaer ikke kunne opnå så høj en 

svarprocent, hvorfor undersøgelsen blev udført på papir. I maj 2012 gennemførte Køge Kommune deres 

ordinære trivselsmåling, som de kører fast hvert andet år. Køge Kommunes trivselsmåling er brugt som 

supplement til projektets før-måling.  

Kvalitative data 1. De kvalitative data i starten af projektet består af møder med beboere og pårørende på 

hver af de tre boformer, ved møderne blev projektet præsenteret og der blev spurgt ind til beboeres og 

pårørendes holdninger til projektet. Endvidere var der åbne dialoger mellem ansatte og ekstern konsulent, 

med fokus på aktuelle konflikter og belastninger i relationen til beboere, pårørende og internt i 

personalegruppen. De åbne dialoger fandt sted ved uanmeldt fremmøde i fem forskellige afdelinger, hvor 

dialogerne foregik uformelt, med dem som var til stede og havde tid til at indgå i dialogen.  

Kvantitative data 1. Der er indhentet opgørelser over sygefravær og antal trussels- og voldsepisoder i 2011, 

året før projektet gik i gang. Tallene er brugt i en sammenligning med tallene for 2012 og 2013. Det giver en 

indikation af om projektet har haft en positiv effekt på niveauet af sygefravær og antallet af episoder med 

trusler og vold.  
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2. fase, marts 2012 – november 2013: Udvikle faglighed og samarbejde 

Kompetenceudvikling 

Kompetenceudvikling strakte sig over det meste af projektperioden. Nogle aktiviteter var for alle ansatte, 

mens andre var for ledere og brobyggere, for at de kunne varetage deres rolle som ressourcepersoner og 

igangsættere i personalegrupperne. Der har været følgende aktiviteter: 

Nænsom nødværge. Alle ansatte har fået tre dages kursus i Nænsom nødværge. På kurserne var der særligt 

fokus på samarbejdet med beboere med demens eller andre hjernesygdomme, som betyder at beboeren 

kan være svær at nå gennem det verbale sprog.  

Seminar for ledere og brobyggere. Seminaret blev afholdt over to-dage. Formålet var, ud fra 

forundersøgelsen, at fastlægge projektets fokusområder samt at motivere ledere og brobyggere til at opnå 

ejerskab, for at de fremadrettet kunne fungere i deres rolle som igangsættere, tovholdere og koordinatorer 

for projektets aktiviteter og den forebyggende indsats. Og desuden var formålet at blive rystet sammen 

som gruppe.  

På seminaret blev forundersøgelsens data analyseret og diskuteret, så ledere og brobyggere fra de tre 

boformer, ud fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne, kunne beslutte hvad det var vigtigt at sætte 

fokus på i deres personalegrupper. Endvidere indeholdt seminaret undervisning i udvalgte emner for at 

sikre optimal baggrundsviden for projektets indhold og øge egne kompetencer i forhold til 

konflikthåndtering med hinanden og med pårørende. Særligt var der fokus på viden om forebyggelse af 

trusler og vold, konflikthåndterende metoder og arbejdspladsens sociale kapital. 

Netværks- og projektgruppemøder. Også på de løbende møder med ledere og brobyggere har der været 

fokus på kompetenceudvikling. Der har været afhold i alt syv netværksmøder og syv projektgruppemøder, 

heraf to heldags. Møderne har haft til formål at give rum for erfaringsudveksling, sparring, refleksion og 

løbende justering af den fælles plan. Samt at træne kompetencer til dialog og formidling.  

Proces og udviklingsforløb. Projektleder og ekstern konsulent har støttet de lokale processer ved bl.a. at 

komme på besøg i afdelingerne og drøfte eksempelvis den fysiske indretning, et svært samarbejde med en 

borger eller pårørende, beroligende hjælpemidler. Endvidere har projektleder og ekstern konsulent 

deltaget i debatter på personalemøder, holdt oplæg, kortlagt arbejdsgange m.m. Der ud over har 

projektleder, som også er demenskoordinator, ydet rådgivning og vejleding til ansatte og pårørende. Alle 

initiativer har rettet sig mod at øge kompetencer til forebyggelse og håndtering af konflikter, trusler og vold 

samt til at højne personalets faglige kompetencer. Desuden har initiativerne rettet sig mod at skabe bedre 

samarbejde internt og til samarbejdspartnere, borgere og pårørende. 

Temadage for alle personalegrupper. De tre boformer omfatter 11 afdelinger, som alle har haft en 

temadag med fokus på eget interne samarbejde og konflikthåndtering. De konflikthåndternede metoder 

kunne endvidere benyttes i konfliktsituationer med borgere og pårørende med intakt kognitiv funktion. 

Formålet med temadagene var at skabe grundlag for et lavere konfliktniveau, bedre samarbejde i og 

mellem faggrupper samt forebygge konflikter internt i personalegruppen og til ledelse og 

samarbejdspartnere. Eller sagt med andre ord, var formålet at bane vejen for at personalegrupperne kunne 

opnå et højere niveau af social kapital på deres arbejdsplads.  
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Supervision. Sideløbende med projektet har personalet haft tilbud om at deltage i supervision sammen 

med kolleger fra egen afdeling eller individuelt. Mange har benyttet sig af tilbuddet, som har givet 

mulighed for at arbejde videre med relationerne og samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 

Endvidere har der været tilbud til den lokale gruppe af brobyggere om at få supervision i forhold til deres 

rolle som brobygger. Der har været kontakt mellem supervisor og projektleder samt ekstern konsulent med 

henblik på at supervisor fik kendskab til de konflikthåndterende metoder, som personalet lærte gennem 

projektet. Det skulle sikre et fælles fagligt ståsted i tilgangen til konflikthåndtering og forebyggelse af 

trusler og vold.    

Formidling til ansatte, borgere og pårørende 

Formidlingen af projektet og de nye metoder er foregået løbende i hverdagen både mundtligt og skriftligt. 

Tavle til formidling. I starten af projektet blev der oprettet en tavle et centralt sted på hver af de tre 

boformer, hvor projektet og dets aktiviteter skulle synliggøres. 

Nyhedsbreve. I løbet af projektperioden er der udkommet fem nyhedsbreve, som er blevet uddelt til 

pårørende og hængt op på tavlerne i de tre boformer for at både personale, beboere og pårørende kunne 

læse dem. Hensigten var at fortælle kort om projektet og dets aktiviteter, fx er nogle af de 

konflikthåndterende metoder og brobyggernes rolle blevet præsenteret. Nyhedsbrevet der udkom i 

december 2012 beskrev status for projektets aktiviteter og planerne for projektets fremdrift i 2013. Udover 

projektets nyhedsbreve har teamlederne også i deres egne nyhedsbreve til personalet været aktive 

formidlere af projektets formål, indhold og aktiviteter. 

Mundtlig formidling til pårørende. Løbende er de pårørende blevet informeret mundtligt om de 

forandringer der var i personalets tilgang og metoder til plejen og samarbejdet med beboerne. Det har især 

været nødvendigt i forhold til Nænsom nødværge, hvor både den fysiske og den verbale tilgang er meget 

ændret i forhold til tidligere. Eksempelvis skal personalet tale i korte sætninger og i højere grad være 

opmærksomme på nærhedszoner. Det betyder bl.a. at personalet skal holde afstand til en dement beboer 

for ikke at gøre vedkommende utryg, og for at beskytte sig selv mod vold. Der er også blevet afholdt et 

aftenmøde med deltagelse af 70 pårørende. På mødet blev konflikttrappen formidlet med fokus på 

relationen mellem borger og pårørende.  

Mundtlig formidling til ansatte. Ledere og brobyggere har i høj grad varetaget den mundtlige formidling og 

videndeling til deres kolleger. Det er sket på personalemøder, ved møder i arbejdsmiljøorganisationen og i 

hverdagens mødefora. Flere af afdelingerne har bl.a. indført daglige refleksionsmøder af 15-30 minutters 

varighed, hvor de drøfter løsning og fordeling af opgaver og evt. kan justere deres planer og tilgange.  

3. fase, juni 2013 – december 2013: Beskrive faglighed  

Indsamle og formidle viden  

Workshop for ledere og brobyggere. Formålet var at drøfte projektets status, herunder ’god praksis’ i 

forebyggelse af vold og magtanvendelse samt at samle op på og øge kendskabet til viden og metoder. 

Erfaringerne skulle beskrives og systematiseres, så de kunne samles i opslagskataloget og desuden skulle 

workshoppen give inspiration til det videre udviklings- og implementeringsforløb. Der ud over var formålet 

at skabe yderligere klarhed om egen rolle i implementeringen af projektet, bl.a. gennem formidling til 
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kolleger. Særligt var der fokus på anerkendende og ressourcestøttende metoder, viden om 

konflikthåndterende metoder, forebyggelse af trusler og vold og arbejdspladsens sociale kapital.  

Opslagskatalog. Materiale til opslagskataloget er indsamlet i løbet af projektet. Kataloget samler den viden 

og de metoder, som er indgået i undervisningen på temadage, seminar og workshop. Desuden samler 

kataloget viden om forebyggelse af vold samt den øvrige viden, som er opnået i løbet af projektet. 

Opslagskataloget er vigtigt for at personalet i boformerne kan fastholde den viden og de erfaringer, de har 

opnået i projektperioden. Opslagskataloget vil desuden kunne bruges systematisk i forbindelse med 

oplæring af nyansatte. Dog forventes det, at det overvejende bliver ledere og brobyggere, der læser og 

benytter sig af opslagskataloget. Materialet består af tekst, skemaer, modeller m.v. om projektets metoder 

til forebyggelse og håndtering af konflikter, trusler og vold. At materialet er samlet ét sted forventes at gøre 

det nemmere at føre materialet ajour. 

4. fase, juni 2013 – januar 2014: Implementere og afslutte 

To foldere. Folderne er blevet udarbejdet fordi det ikke er alle ansatte der kan eller vil have mulighed for at 

læse hele opslagskataloget igennem. Der er udarbejdet to foldere, den ene præsenterer de 

konflikthåndterende metoder og den anden er en kort gennemgang af den mest nødvendige viden om vold 

og forebyggelse, herunder hvad vold er, hvad der skal registreres og anmeldes samt hvem der gør hvad 

efter situationer med trusler, vold og nærved-episoder.  

Slutundersøgelse  

Tilfredshedsundersøgelse 2. Der er gennemført en slutmåling i form af en gentaget 

tilfredshedsundersøgelse, igen som spørgeskemaer på papir. Denne gang blev skemaerne lagt til hver 

enkelt personalemedlem i deres dueslag på kontorerne, og skulle indsamles af lederne. Den afsluttende 

undersøgelse indeholder, i lighed med den første, spørgsmål om forebyggelse af konflikter, trusler og vold 

samt spørgsmål om social kapital. Så et sammenligningsgrundlag er sikret til brug i evalueringen.  

Kvalitative data 2. Der er gennemført tre kvalitative interview i form af fokusgruppeinterview med leder og 

ansatte fra de tre boformer, i alt 11 personer deltog i interviewene. Citater fra interviewene indgår i 

anonymiseret form i evalueringsrapporten. 

Kvantitative data 2. Der indsamles igen kvantitative data i form af sygefraværsprocent og antallet af 

trussels og voldsepisoder. Resultaterne sammenlignes med førmålingerne, analyseres og det vurderes i 

hvor høj grad succeskriterierne er opnået.  

Formidling og forankring  

Slutseminar. Der er i januar 2014 afhold et afsluttende seminar for ledere og brobyggere. Formiddagen gik 

med at drøfte de resultater og anbefalinger, evalueringen peger på. Det blev drøftet om ledere og 

brobyggere syntes, at resultaterne var i overensstemmelse med deres oplevelse af, hvordan det var gået 

med projektet på deres afdelinger. Dialogerne på slutseminaret har på flere områder været med til at 

kvalificere fortolkningen af resultaterne og dermed evalueringen. Om eftermiddagen var teamledere, 

arbejdsmiljørepræsentanter og sygeplejersker fra de andre boformer i Køge inviteret til at høre om 

erfaringerne med projektet. Denne formidling stod brobyggerne og projektlederen for.     
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De anbefalinger, som den afsluttende evaluering peger på, arbejdes der videre med i ledergruppen, i 

arbejdsmiljøgrupperne og i gruppen af brobyggere. Det er tanken, at gruppen af brobyggere fortsætter 

deres netværk og videndeling, hvilket er hensigtsmæssigt for det videre arbejde med at fastholde og 

forankre de konflikthåndterende og voldsforebyggende metoder i personalegrupperne. 

Det er også tanken, at projektets metoder, viden og erfaringer skal implementeres på de øvrige boformer i 

Køge Kommune.  

Evalueringens metode 

Evalueringen er udarbejdet på grundlag af både kvalitative og kvantitative data. De kvantitative data består 

af en tilfredshedsundersøgelse i starten og i slutningen af projektperioden, Køge Kommunes 

trivselsundersøgelse fra maj 2012 samt tal for sygefravær og antal trussels- og voldsepisoder i 2011 (året 

før projektstart), i 2012 samt 2013. 

De kvalitative data består af samtaler med borgere og pårørende på tre borger-pårørende-møder i starten 

af projektet samt dialogmøder med personale, ligeledes i starten af projektet. I slutningen af projektet er 

der gennemført tre fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere fra de tre boformer, hvor i alt 11 

ansatte deltog i interviewene.  

Spørgeskemaundersøgelser, kvalitative data og talmateriale er planlagt ud fra at skulle belyse projektets 

succeskriterier. Når forundersøgelsen sammenlignes med slutundersøgelsen, tegner der sig et billede af 

den forandring, der er sket i løbet af de to år, projektet har varet. På baggrund af sammenligningen af data 

indhentet i for- og slutundersøgelse vurderes det i evalueringen, i hvor høj grad projektets succeskriterier 

er opfyldt.  

Det skal bemærkes, at for- og slutundersøgelsen er sammenlignelige – selv om de ikke er fuldkommen 

identiske. Der er sket en tilpasning af nogle af spørgsmålene fra forundersøgelsen, som viste sig at være 

svære for respondenterne at forstå og besvare. Derfor er nogle spørgsmål gjort mere præcise, mens 

spørgsmål om tilfredshed med de forskellige områder af den voldsforebyggende indsats er samlet i ét 

skalaspørgsmål om tilfredshed i slutundersøgelsen.  

Til belysning af den sociale kapital er i forundersøgelsen benyttet ’De fire hurtige’ (fra 

Branchearbejdsmiljørådene) kombineret med Køge Kommunes trivselsundersøgelse, som også indeholder 

spørgsmål om social kapital. I slutundersøgelsen, hvor der ikke var en trivselsundersøgelse at supplere med, 

valgte projektet i stedet at benytte Arbejdsmiljørådets ’Guide til måling af social kapital’, som består af 12 

spørgsmål, der dækker de tre elementer; tillid, retfærdighed og samarbejdsevne bredere og er forbundet 

med højere evidens end ’De fire hurtige’.  

Svarprocenterne for Køge Kommunes elektroniske trivselsundersøgelse (maj 2012) og de manuelt udfyldte 

spørgeskemaer i for- og slutundersøgelsen er opgjort og fremgår af nedenstående skema. Højst 

svarprocent er der i forundersøgelsen, hvor skemaerne blev udfyldt og indsamlet i forbindelse med et 

kursus, som alle medarbejdere skulle igennem. Som det fremgår, ligger svarprocenterne for Køge 

Kommunes trivselsundersøgelse og projektets slutundersøgelse noget lavere. Her har medarbejderne selv 

skullet tage initiativ til at udfylde skemaet, hvilket ikke så mange har fået gjort – uanset om der var tale om 

en elektronisk eller en manuel udgave.   
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Svarprocenter  

Arbejdssted 
Trivselsundersøgelse 

Svarprocent / antal 
respondenter* 

Forundersøgelse 
Svarprocent / antal 

respondenter** 

Slutundersøgelse 
svarprocent/ antal 

respondenter*** 

Lyngbo 44 % / 21 63 % / 30 38 % / 15 

Lynghøj 63 % / 26  83 % / 34 54 % /  20 

Nørremarken 34 % /24 77 % / 55 38 % / 27 

Andet 
 

1**** 
 

I alt  
 
 
 

Svarprocent på 44 %  
(71 ansatte ud af 160 

 har besvaret ) 
    

Svarprocent på 73 % 
(117 ansatte ud af 160 

har besvaret) 
  

Svarprocent på 42 % 
(62 ansatte ud af 147 

har besvaret) 
 

 

*Tallene er fra Køge Kommunes trivselsundersøgelse 2012. Udgangspunktet var at 144 ansatte deltog i 

projektet. Ud fra Køge Kommunes undersøgelse fremgår det dog, at der i alt er 160 ansatte på de tre 

boformer i maj 2012 (48 på Lyngbo, 41 på Lynghøj og 71 på Nørremarken). Det giver en samlet 

svarprocenten på 44 %. 

**Det antages at der er 160 ansatte i alt, dvs. samme antal som Køge Kommune har angivet i forbindelse 

med Trivselsundersøgelsen i maj 2012 (48 på Lyngbo, 41 på Lynghøj og 71 på Nørremarken). Det giver en 

samlet svarprocenten på 73 %. 

***Samlet antal ansatte er de aktuelle tal i slutningen af 2013, tallene er oplyst af teamlederne (39 på 

Lyngbo, 37 på Lynghøj og 71 på Nørremarken). 

****1 Ansat på tværs af de tre boformer er talt med i undersøgelsen 

 

Det svækker naturligvis evalueringen, at resultaterne bygger på et forholdsvist lille grundlag, hvilket må 

tages i betragtning ved gennemlæsningen. Resultater og anbefalinger er drøftet med ledere, 

arbejdsmiljørepræsentanter, brobyggere og projektleder. Det var med til at sikre, at det billede 

evalueringen viser, også er genkendeligt og brugbart for dem, som har været tæt knyttet til projektet – på 

trods af en lav svarprocent.  

For den samlede evaluering må det også tages i betragtning, at implementering tager tid, og at de i alt 11 

afdelinger på Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken har haft forskellige udfordringer og forløb, hvorfor de 

befinder sig forskellige steder med implementeringen. Det må bl.a. derfor forventes, at den fulde effekt af 

projektet formentligt først vil fremgå på et senere tidspunkt. Samtidig kan det i nogle tilfælde være svært at 

vurdere, hvad der skyldes projektets aktiviteter, og hvad der skyldes andre initiativer og forandringer i 

boformerne og i Køge Kommune.  
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Erfaringer og resultater  

Skabe øget trivsel, tryghed og sikkerhed for personalet  

Besvarer succeskriterium 1 

Baggrunden for projektet var i vid udstrækning inspireret af personalets egne oplevelser af at have et 

arbejdsmiljø præget af mange konflikt- og voldsepisoder i samarbejdet med især borgere med demens. 

Personalet gav udtryk for, at det var svært at rumme og håndtere konflikter og voldsomme episoder – især 

med denne gruppe af borgere – men også konflikter med utilfredse pårørende fyldte meget. Et af 

succeskriterierne blev derfor at skabe øget trivsel, tryghed og sikkerhed for personalet bl.a. gennem at øge 

medarbejdernes kendskab til, viden om og færdigheder til at håndtere situationer med konflikter og vold.  

Forud for projektet savnede medarbejderne viden om og færdigheder til konflikthåndtering og 

voldsforebyggelse, hvilket blev bekræftet i forundersøgelsen og i interviewene.  

”For mig tror jeg, at jeg kan snakke for både min kollega og jeg, for vi har efterlyst konflikthåndtering før det her 

startede. Fordi vi syntes, at vi stod i rigtig mange svære ting med personale og pårørende, hvor vi har manglet 

redskaber. Vi har fået rigtig, rigtig mange gode redskaber til at arbejde videre med.” 

De havde en fælles voldspolitik, men mange kendte ikke indholdet af den og vidste heller ikke, hvorfor det 

var vigtigt at registrere volden, og hvad registreringerne efterfølgende blev brugt til. En medarbejder 

fortæller om dette:  

”Jeg tror ikke, at jeg tænkte nærmere over den overordnede politik. Der var en eller anden politik i Køge Kommune. 

Hvis jeg blev svinet til psykisk, så skulle jeg indberette det på et registreringspapir. Og hvis der var fysiske overgreb, så 

skulle jeg også indberette det. Men hvor det kom fra, og hvem der havde lavet det, det havde jeg ikke lige tænkt over. 

Vi skrev dem og gav dem til vores leder, men hvad hun gjorde ved det, det havde jeg heller ikke lige tænkt over.” 

Ved forundersøgelsen vidste kun knap halvdelen af den samlede personalegruppe på de tre boformer, at 

arbejdspladsen havde en voldspolitik. I slutundersøgelsen 1½ år senere er der sket en klar forbedring, idet 

95 % svarer ’ja’ til, at arbejdspladsen har en voldspolitik. Hele undersøgelsen viser en markant fremgang i 

personalets viden om forebyggelse og håndtering af vold. 

Samlet resultat for Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken  

     

 

48% 

7% 

45% 

0% 

20% 

40% 

60% 

Ja Nej Ved ikke 

Har vi skriftlige retningslinjer (fx 
voldspolitik) for, hvordan vold skal 

forebygges?  
(Forundersøgelse, n117) 

95% 

2% 3% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Ja Nej Ved ikke 

Har vi en voldspolitik?  
(Slutundersøgelse, n62) 



 19 

Fordelingen på ovenstående spørgsmål på Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken viser, at Lyngbo var det sted 

med flest medarbejdere, som allerede ved forundersøgelsen vidste, at der var en voldspolitik – og Lyngbo 

er nået i mål, når vi ser på procenterne i slutundersøgelsen (100%).  

Lynghøj og Nørremarken lå noget lavere i forundersøgelsen, men er kommet godt med i slutundersøgelsen, 

hvor de ligger på henholdsvis 90 % på Lynghøj og 96 % på Nørremarken (se skema herunder).  

Kendskabet til voldspolitikken på de tre boformer 

Resultater for  
de tre boformer 

Lynghøj 
%/antal 

Lyngbo 
%/antal 

Nørremarken 
%/antal 

For-/Slutundersøgelse  Før Slut Før Slut Før Slut 

Ja 48%/16 90%/18 73%/22 100%/14 33%/17 96%/26 

Nej 6%/2 5%/1 7%/2 0 6%/3 0 

Ved ikke 45%/15 5/1 20%/6 0 62%/32 4%/1 

Ikke besvaret 0 1 0 1 0 0 

I alt 100%/33 100%/20 100%/30 100%/14 100%/52 100%/27 
 

I forundersøgelsen vidste henholdsvis 33 % og 28 % af respondenterne, at der fandtes en definition af fysisk 

og psykisk vold. I slutundersøgelsen er det henholdsvis 89 % og 81 %, som ved, at der findes en definition af 

fysisk og psykisk vold.  
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Også kendskabet til, hvordan personalet skal handle efter en voldsepisode, er forbedret. Her var der i 

forvejen mange, som vidste, at arbejdspladsen havde en plan for, hvad man skal gøre efter en 

voldsepisode, nemlig 63 %. I slutundersøgelsen er dette markant forøget til 93 %.  

     

Personalet har også opnået mere viden, når det gælder kendskabet til procedurer for, hvem der skal 

kontaktes efter en voldsepisode. Her viste forundersøgelsen, at 55 % havde denne viden, mens 

slutundersøgelsen viste, at 82 % af den samlede personalegruppe på de tre boformer kunne bekræfte, at 

arbejdspladsen har procedurer på dette område.  

     

Der er ligeledes sket en positiv udvikling i forhold til personalets kendskab til, hvordan der følges op på 

voldsepisoder. I forundersøgelsen kendte 38 % af personalestaben til, at der var en procedure for, hvordan 

man følger op på voldsepisoder, mens slutundersøgelsen viser, at 62 % nu har denne viden.      
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Af for- og slutundersøgelsen fremgår det, at 18 % flere ansatte kan bekræfte, at trusler og vold bliver 

registreret på arbejdspladsens registreringsskema, samtidig med at der er færre, der svarer, at de ikke ved, 

om det sker.  

     

Når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt trusler og vold bliver analyseret og brugt i forebyggelsesarbejdet, 

har markant flere medarbejdere svaret ’ja’ til, at de registrerede episoder bliver analyseret. Det er positivt, 

at der også her kan konstateres en fremgang. Personalet ved nu i langt højere grad, at der foretages 

registrering og analyse af episoder med trusler og vold. Registreringerne og de efterfølgende analyser er en 

vigtig del af forebyggelsesarbejdet, fordi det giver et overblik over de udfordringer, personalet møder. Det 

betyder, at det i højere grad bliver muligt at iværksætte relevante initiativer til forebyggelse af disse 

udfordringer. En medarbejder siger: 

”Vi skal forebygge, at det sker. Det er det, jeg synes, at vi arbejder meget med – at forebygge hele tiden. Så vi ikke 

kommer ud i de situationer. Men det ved vi først nu.”  

     

Spørgeskemaundersøgelserne viser entydigt, at der er opnået øget kendskab til og viden om forebyggelse 

og håndtering af vold på de tre boformer i Køge Kommune. Det betyder, at den voldsforebyggende indsats i 

boformerne har fået et løft i forhold til før projektstart. Også personalets færdigheder til konflikthåndtering 

og voldsforebyggelse i praksis ser ud til at være forbedret (se under kompetenceudvikling, s. 37).  

Hvordan den øgede viden om forebyggelse og håndtering af vold påvirker personalets trivsel, tryghed og 

sikkerhed skal ses i en større sammenhæng. Trivsel, tryghed og sikkerhed hænger også sammen med 

mange andre faktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Blandt andet betyder forekomsten af 

vold, måden der efter episoder med vold bliver taget hånd om medarbejderne på, niveauet af social kapital, 

tidspres, arbejdsmængde og mange andre faktorer også meget.  
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Personalets udtalelser tyder dog på, at oplevelsen af trivsel, tryghed og sikkerhed er forøget i 

projektperioden. Medarbejdere og leder fra en af boformerne fortæller fx, at de på grund af øget viden og 

færdigheder ikke længere er utrygge, når de skal modtage en ny beboer med udfordrende adfærd:  

”Vi er ikke bange mere, når vi hører, at nu får vi en (ny beboer red.). Vi skulle have en herre på et tidspunkt, hvor vi 

hørte, at han var ekstremt voldelig og smadrede vinduer og flåede gardiner ned. Altså var rigtig uhåndterlig. Der sagde 

personalegruppen bare ’okay, lad os nu lige få ham ind ad døren og se ham selv’. Når vi alle arbejder sammen om det 

ja, ja det kan godt være, at der er alle de der rygter, det skal vi nok få sat styr på. Og det gjorde vi. I samarbejde fandt 

vi ud af det, fordi vi ved, vi har nogle redskaber, vi kan nogle ting, og vi ved, at vi står sammen.”  

Citatet underbygger både, at de har opnået øget viden og færdigheder samt betydningen af, at de står 

sammen i personalegruppen. Det sætter dem i stand til at få styr på vanskelige situationer. De lader ikke 

frygten og rygterne tage overhånd, men vil gerne selv se og vurdere deres nye beboer. De har 

kompetencerne til at håndtere vanskelige situationer, hvilket betyder, at de ser situationen med den nye 

beboer som en faglig udfordring, de forventer at kunne løse. Og det er med til at skabe mere trivsel, 

tryghed og sikkerhed for personalet.  

Ved afslutningsseminaret fremhævede deltagerne også betydningen af erfaringer i personalegruppen. 

Nogle afdelinger har fået gode erfaringer med at kunne håndtere borgere med voldsom adfærd, men det er 

altid spændende og udfordrende, når de skal lære en ny beboer at kende. Der bliver oplevet stor forskel på 

de afdelinger som allerede har gode erfaringer med at kunne håndtere den udfordrende adfærd, og de 

afdelinger som endnu ikke har modtaget borgere med udadreagerende adfærd.    
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OPSAMLING 

 Manglende viden om konflikthåndtering og voldsforebyggelse: Forud for projektet gav 

personalet udtryk for, at det var svært at rumme og håndtere konflikter og voldsomme 

episoder – særligt i relation til borgere med demens.  

 Viden om voldspolitik: Knap halvdelen af personalegruppen i de tre boformer vidste ved 

forundersøgelsen, at deres arbejdsplads havde en voldspolitik. 1 ½ år senere er der sket en 

markant fremgang, idet hele 95 % nu kender til voldspolitikken.   

 Definition af fysisk og psykisk vold: Cirka en tredjedel af medarbejderne vidste ved 

forundersøgelsen, at deres arbejdsplads havde en definition af fysisk og psykisk vold. I 

slutundersøgelsen er tallet derimod steget til hhv. 81 % og 89 %, der har den viden.    

 Kontakt efter voldsepisode: Personalet har i dag større viden om, hvem der skal kontaktes 

efter en voldsepisode end før projektstart. Forundersøgelsen viste, at 55 % havde denne 

viden, mens 82 % af personalegruppen i de tre boformer i dag har kendskab til 

procedurerne.  

 Opfølgning på voldsepisoder: 38 % af personalestaben havde i forundersøgelsen kendskab 

til, hvordan der følges op på voldsepisoder. Slutundersøgelsen viser en stigning i disse tal, 

idet 62 % nu har den viden.  

 Trivsel, tryghed og sikkerhed: Der tegner sig et tydeligt billede af, at medarbejderne i 

projektet i høj grad har fået større viden om og færdigheder til konflikthåndtering og 

voldsforebyggelse. Det betyder blandt andet, at de oplever et større sammenhold i 

personalegruppen, og at de ikke længere oplever utryghed ved at modtage en borger med 

udfordrende adfærd. Der kan dog være forskel på praksiserfaringerne fra afdeling til 

afdeling. 

 

ANBEFALINGER  

 Fortsæt det gode arbejde, der er sat i gang.  

 Få alle med. Husk oplæring af nyansatte.  

 Bevar fokus på konflikthåndtering og forebyggelse af vold og trusler i relation til 

kerneopgaven og internt i personalegruppen. Ledere, AMR og brobyggere spiller en vigtig 

rolle.   
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Sygefravær – før og under projektet 

Besvarer succeskriterium 2 

Køge Kommune havde også inden projekt ’Vi VIL – vi kan forebygge vold!’ fokus på at nedbringe 

sygefraværet. Der blev blandt andet arbejdet målrettet med trivsel på arbejdspladsen, og omsorgssamtaler 

blev indført. Samtalerne har gjort det muligt at drøfte og reflektere over, hvordan sygemeldte 

medarbejdere bedst kan fastholdes på arbejdspladsen, og hvordan belastninger i arbejdet kan forebygges, 

så arbejdsskader og erhvervsbetingede lidelser undgås. Igennem samtalerne blev der blandt andet opnået 

større indsigt i problemerne vedrørende konflikter, trusler og vold. 

Håbet var, at projektet også ville påvirke sygefraværet i positiv retning. Ambitionen var at nedbringe 

sygefraværet med 1 % om året i projektperioden, dvs. en samlet nedbringelse af sygefraværet med 2 %. 

Denne ambition var sat højt og det er lykkedes for Nørremarken at opnå en samlet nedgang i sygefraværet 

på 2,67 %. For Lyngbo og Lynghøj er ambitionen om en nedgang på 2 % ikke opnået fuldt ud. Dog er det 

vigtigt at fremhæve, at Lyngbo i forvejen havde den laveste sygefraværsprocent af de tre boformer, og 

fortsat ligger lavt med et samlet sygefravær på 5,42 % i 2013. Samlet set har Lyngbo nedbragt sygefraværet 

med 1,29 % i projektperioden. På Lynghøj er sygefraværet fra projektstart til -slut steget med 0,34 %, men 

ser vi det fra år til år havde Lynghøj en stigning i sygefraværet på 3,57 % fra 2011 til 2012. Denne stigning er 

det lykkes at nedbringe med 3,23 % fra 2012 til 2013, hvilket må siges at være rigtig flot. 

Skema over fraværsprocenter  

Sted / År 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 
Samlet ændring 

2011-2013 (%) 

Lyngbo 6,71 4,97 5,42  – 1,29 

Lynghøj 9,41 12,98 9,75  + 0,34 

Nørremarken 9,36 8,22 6,69  – 2,67 

Gn.snit 8,49 8,72 7,29  – 1,21 

Boformerne i Køge Kommune har et måltal på 6,5 %, det vil sige at boformerne stræber efter at have et 

sygefravær på max 6,5 %.   

Når tallene for sygefravær i de tre boformer sammenlignes med det gennemsnitlige sygefravær på 

kommunale arbejdspladser, jf. Danmarks Statistik, ser vi, at gennemsnittet i 2011 ligger på 5,37 og i 2012 på 

5,36. Både Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken ligger over disse landsgennemsnit. Dog skal det fremhæves, at 

Lyngbo i 2012 lå hele 0,39 % under landsgennemsnittet for kommunale arbejdspladser i Danmark og i 2013 

ligger meget tæt på, hvilket er rigtig flot. Nørremarken har haft nedgang begge år, fra 2011-2012 på 1,14 % 

og fra 2012-2013 på 1,53 %. Det er også et virkeligt flot resultat.  

Danmarks Statistik skriver, at sygefraværet i kommuner og regioner ligger højere end i staten og på det 

private område. Det skyldes blandt andet, at der er flere kvinder ansat på disse områder – og kvinder 

gennemsnitligt har 40-50 % højere sygefravær end mænd. Branchen sundhed og socialvæsen har også 

generelt et højere sygefravær end andre brancher – uanset sektor (kommune/region/stat/privat). Og 

endvidere betyder de ansattes uddannelsesbaggrund også noget, idet de kortest uddannede 

gennemsnitligt har højere sygefravær end ansatte med en længere uddannelsesbaggrund. Disse faktorer 

gør, at det må forventes, at boformerne ligger højere end landsgennemsnittet også i Køge Kommune.  
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Danmarks Statistik skriver ligeledes, at sygefraværet har været faldende de sidste år i alle sektorer. Det 

hænger dels sammen med den økonomiske krise i Danmark og dels med, at arbejdspladserne har gjort en 

stor indsats for at nedbringe sygefraværet, da der potentielt er mange penge at spare, og det også giver 

bedre arbejdspladser.  

I hvor høj grad der er en sammenhæng mellem indsatsen og aktiviteterne i projektet og den nedgang, der 

generelt har været i sygefraværet på Lyngbo og Nørremarken og på Lynghøj fra 2012-2013, er svært at 

vurdere. I slutundersøgelsen svarede 50 % af respondenterne, at de havde været udsat for trusler/psykisk 

vold og 33 %, at de havde været udsat for psykisk vold på arbejdspladsen, men kun 3 % (1 ansat) af 

respondenter svarede ’ja’ til at have haft en eller flere sygedage efter den dag, episoden skete. Mens 97 % 

(38 ansatte) svarer nej til spørgsmålet. Hele 38 ansatte har ikke besvaret spørgsmålet.  

At kun én kan bekræfte at have haft sygedage i forbindelse med vold eller trusler/psykisk vold kan tyde på, 

at sygefraværet ikke har sammenhæng med forekomsten af fysisk og psykisk vold. På den anden side kan 

den utryghed og det pres, personalet oplevede, før de fik kompetencer og metoder til at håndtere voldsom 

adfærd, godt have haft en negativ påvirkning på både trivsel og sygefravær. Denne sammenhæng var også 

en antagelse i projektet, inden det gik i gang.  

Uanset hvad nedgangen i sygefraværet skyldes, er der tale om en positiv udvikling, som gavner både 

arbejdspladsens økonomi, afdelingernes drift og fællesskab samt den enkelte medarbejder. Det er blevet 

omtalt ved flere af temadagene for personalegrupperne, at det er en ekstra belastning, når der mangler 

kolleger på grund af sygdom eller andet, også selvom der i nogle tilfælde bliver tilkaldt vikarer.  

Også fremover vil boformerne have fokus på at nedbringe sygefraværet, aktuelt betyder dette fokus at der 

arbejdes med nærvær.  
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OPSAMLING  

 Sygefravær generelt: Sygefraværet er nedbragt med i gennemsnit 1,21 %. Det vil sige at 

målet på 1 % om året i de to år projektet varede ikke fuldt ud er nået. Alligevel et flot 

resultat.  

 Sygefravær i Køge Kommune og i kommuner generelt: Boformerne i Køge Kommune har 

et mål om at ligge på max 6,5 % i sygefravær. Sammenlignes med tal for sygefraværet i alle 

kommuner jf. Danmarks Statistik, ses det at sygefraværet her er 5,37 % i 2011 og 5,36 % i 

2012. Set i det lys ligger sygefraværet på Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken noget højere 

end i DK som helhed.  

 Lyngbo: Lå i forvejen lavt og har en samlet nedgang på 1,29 %. I 2012 lå sygefraværet 

under landsgennemsnittet. Alt i alt et virkeligt flot resultat.  

 Lynghøj: Sygefraværet er samlet set steget fra 2011 til 2013, men det ser ud til at have 

toppet i 2012 og er rent faktisk faldet med hele 3,23 % fra 2012 til 2013, hvilket er rigtig 

flot.  

 Nørremarken: Også her er udviklingen rigtig flot, der ses en støt nedgang hvert år med en 

samlet nedgang fra 2011 til 2013 på 2,67 %. Nørremarken har således opnået 

succeskriteriet om en samlet nedgang på 2 % i projektperioden. 

  

 
ANBEFALINGER  

 Anerkend ledere og medarbejdere for de flotte resultater og bevar fokus på at skabe 

nærvær og at nedbringe sygefraværet. 

 Bryd den onde cirkel: Højt sygefravær kan blive en ond cirkel, der skal brydes. Det er fx 

hårdt at være den eneste på arbejde med to vikarer, så kan man nemt selv blive 

overbelastet og derefter syg.  
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Omfanget af trussels- og voldsepisoder 2011, 2012, 2013 

Besvarer succeskriterium 3 

I slutundersøgelsen var der tilføjet spørgsmål om, hvorvidt respondenterne inden for det sidste år havde 

været udsat for trusler/psykisk vold og fysisk vold.  

Samlet set svarer 50 % (31 ansatte) ’ja’ til, at de har været udsat for trusler/psykisk vold inden for det sidste 

år. Dette tal er meget højt og ligger også noget over, hvad en undersøgelse foretaget af Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i 2012 viste. I NFA’s undersøgelse var det 33 % af SOSU’erne i 

Danmark, der inden for et år havde været udsat for trusler.   

Til spørgsmålet om, hvor mange der har været udsat for fysisk vold, svarer 33 % (18 ansatte) af 

respondenterne fra de tre boformer ’ja’ til, at de har været udsat for fysisk vold. Det tal ligger helt i tråd 

med NFA’s undersøgelse, som viste, at 32 % af SOSU’erne inden for et år havde været udsat fysisk vold.  

Når ovenstående sammenholdes med opgørelserne over, hvor mange anmeldte og internt registrerede 

episoder, boformerne har haft med fysisk og psykisk vold, så stemmer tallene ikke overens med at hele 50 

% (31 ansatte) har været udsat for psykisk vold og 33 % for fysisk vold – og der kun er anmeldt fra 9 til 12 

episoder pr. år. Det tyder på, at ikke alle episoder er blevet anmeldt til Arbejdstilsynet og registret internt 

på arbejdspladsens registreringsskema. Dog kom det ved slutseminaret frem, at Arbejdstilsynet kun tæller 

anmeldelser med sygefravær med i statistikken. De anmeldelser, hvor personalet ikke har haft minimum en 

sygedag i forbindelse med trussels- eller voldsepisoden er derfor ikke talt med. Det har ikke været muligt at 

få oplyst antallet af trussels- eller voldsepisoder uden sygefravær.  

Opgørelserne viser følgende:  

Anmeldelser af arbejdsulykker relateret til vold og trusler 

 
Sted / år  2011 2012 2013 

Samlet for Lyngbo, Lynghøj og 
Nørremarken 

12 anmeldelser 9 anmeldelser 9 anmeldelser 

Registreringer af arbejdsulykker relateret til vold og trusler 

 
Sted / år 2011 2012 2013 
Lyngbo  2 registreringer 0 registreringer 4 registreringer 

Lynghøj 0 registreringer 2 registreringer 9 registreringer 

Nørremarken 137 registreringer 32 registreringer 35 registreringer 

Der er store forskelle i antallet af registreringer både fra sted til sted og fra år til år. Det kan skyldes flere 

forskellige ting som blandt andet forskellig anmeldelses- og registreringspraksis, forskel i antallet af 

beboere og forskel i typen af beboere. Nørremarken oplyser konkret, at ud af de 137 registreringer, de 

havde i 2011, var de 131 relateret til den samme beboer. I 2012 gjaldt det 11 ud af 32 registreringer og i 

2013 henholdsvis 10 og 14 hos to beboere. Det viser, at en enkelt beboer med voldsom adfærd kan give 

store udslag i statistikken.  Og ligeledes kan det betyde en stor statistisk nedgang, hvis denne beboer dør, 

eller personalet finder metoder og tilgange til at håndtere episoderne – uden at blive udsat for psykisk 
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og/eller fysisk vold. Dette var netop tilfældet med en af Nørremarkens beboere, som responderede meget 

positivt på personalets nye tilgang:  

”… det forandrede så mange ting, når vi var inde hos hende. Hvordan vi skulle gebærde os, når vi skulle hjælpe hende 

(…) Forskellen var jo, at hun kæmpede rigtig meget imod inden, og da vi lærte at gøre det her, så stod hun nogenlunde 

roligt faktisk. Før skulle man holde fast, og det gik over til, at man ikke behøvede at holde så fast, og indimellem kunne 

man nøjes med at holde hende i hånden på hver side af hende, mens der var en, der hjalp hende med at blive vasket 

og skiftet. Så det forandrede rigtig meget.”  

Det er meget sandsynligt, at det kompetenceløft, som personalet har opnået, og som de konkret kan 

mærke virker i hverdagen, udover at påvirke antallet af anmeldelser og registreringer – også påvirker den 

samlede tilfredshed med arbejdspladsens indsats for at forebygge konflikter, trusler og vold. I hvert fald 

viser undersøgelsen, at langt de fleste ansatte har en tilfredshed over middel (5 og derover). 91 % - 

svarende til 57 ud af 61 respondenter (1 har ikke besvaret spørgsmålet) vælger et 5-tal eller derover, mens 

kun 8 % (5 ansatte) har sat deres kryds under middel ved 3 og 4. Ingen har svaret lavere end 3.  

Samlet resultat for Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken  

 

Samlet gennemsnit: 7,18 

Lyngbo: 6,80 

Lynghøj: 7,68 

Nørremarken: 7,00 

Skalaspørgsmålet er nyt i forhold til forundersøgelsen, da det viste sig at tilfredshedsspørgsmålenes 

kategorier i forundersøgelsen var svære at forstå for respondenterne. Det viste sig ved at mange svarede 

’ved ikke’ eller undlod at besvare spørgsmålet. Det har betydning for den efterfølgende forståelse for og 

fortolkning af respondenternes svar. Der var, i tilfredshedsspørgsmålene, også eksempler på at 

respondenterne var meget tilfredse eller utilfredse med elementer af voldsforebyggelsen, som de i 

spørgsmålet før havde svaret, at de ikke vidste eksisterede.  Det var den væsentligste begrundelse for at 

samle tilfredshedsspørgsmålene i et skalaspørgsmål i slutundersøgelsen frem for at have 

tilfredshedsspørgsmål efter hver kategori.  
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Her et enkelt eksempel på tilfredshedsmålingen fra forundersøgelsen:  

Samlet resultat for Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken  

 

Som det fremgår, er 39 % af respondenterne tilfredse med arbejdspladsens voldspolitik og 2 % er meget 

tilfredse. Der er retorisk stor forskel på at vælge ’Hverken eller’-kategorien og ’Utilfreds’-kategorien, som er 

den næste. Når der ses bort fra ’Ved ikke’ ligger ’Hverken-eller’ i midten af de fem resterende kategorier. 

Aflæst på denne måde svarer 41 % (22 ansatte) i den gode ende af skalaen, 4 % (2 ansatte) i den dårlige og 

43 % (23 ansatte) midt i mellem. Der ud over svarer 13 % (7 ansatte) ’ved ikke’.  

En forsigtig sammenligning mellem de to tilfredshedsspørgsmål fra for- og slutundersøgelse, vel vidende at 

de er forskelligt konstruerede og formulerede, tyder på at respondenterne i slutundersøgelsen er mere 

positive overfor den voldsforebyggende indsats på arbejdspladsen. Selv når dem, der i slutundersøgelsen 

har svaret 5 ikke tælles med som tilhørende den gode ende af skalaen, viser sammentællingen at 80 % (50 

ansatte) har svaret i kategorierne 6-10.   

I gruppen af ledere og brobyggere er der opmærksomhed på, at de kan arbejde forebyggende ved at sætte 

mere fokus på nærved-hændelser. Der er ikke opgørelser over hvor mange nærved-hændelser, der er 

registreret i projektperioden.  
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OPSAMLING  

 Udsat for psykisk vold/trusler: Hele 50 % svarer i slutundersøgelsen, at de inden for det 

sidste år har været udsat for psykisk vold/trusler. Dette tal ligger væsentligt højere end 

NFA’s undersøgelse af, hvor mange SOSU’ere i Danmark, der inden for et år har været 

udsat for trusler. 

 Udsat for fysisk vold: 33 % af den samlede personalegruppe på tværs af de tre boformer 

svarer, at de har været udsat for fysisk vold, hvilket er svarende til de resultater, NFA’s 

undersøgelse gav. 

 Ikke alt anmeldes: Ikke alle episoder med fysisk og psykisk vold anmeldes. At hele 50 % har 

været udsat for psykisk vold og 33 % har været udsat for psykisk vold kommer ikke til 

udtryk i anmeldelserne til Arbejdstilsynet. Her er der kun anmeldt fra 9 til 12 episoder pr. 

år.  

 Stor variation i registreringer: Samtidig viser undersøgelsen, at der er store forskelle i 

antallet af registreringer både fra sted til sted og fra år til år. Det kan blandt andet skyldes 

forskellig anmeldelses- og registreringspraksis samt forskel i antallet og typen af beboere. 

 Tilfredshed med arbejdspladsens indsats: En sammenligning mellem de to 

tilfredshedsspørgsmål fra for- og slutundersøgelsen kan indikere, at respondenterne i 

slutundersøgelsen generelt er mere positive overfor den voldsforebyggende indsats på 

arbejdspladsen.  

 

ANBEFALINGER 

 Find fælles fodslag for hvad der skal registreres og hvad der skal anmeldes.  

 Præsenter resultaterne for personalet, fx på personalemøder og gør det tydeligt, hvor 

vigtigt det er, at alle episoder bliver anmeldt og/eller registreret. Det gør det lettere at 

sætte målrettet ind med forebyggelse, der hvor der er en belastning.  

 Se det som en beskyttelse af den enkelte ansatte, at det, de er ude for, bliver  

registreret/anmeldt. 

 Sæt mere fokus på nærved-hændelser, registrer dem og forebyg. Tilpas 

registreringsskemaet, så der kommer et afkrydsningsfelt til nærved-hændelser. 
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Videndeling og større åbenhed om konflikter, trusler og vold 

Besvarer succeskriterium 4 

Forud for projektet fandt nogle medarbejdere det svært at dele deres oplevelser med voldsomme episoder 

med kolleger og få støtte til håndteringen, fordi de frygtede for kollegernes reaktion. Nogle var bange for, 

at det var dem selv, der ikke havde været dygtige nok og havde fejlet, mens andre mente, at volden ikke var 

så alvorlig, eller at de opfattede volden som et vilkår i arbejdet med mennesker med demens. Derfor 

undlod de, i nogen grad, at tale med kolleger og leder om de episoder, de havde været ude for. 

Konsekvensen var, at de selv forsøgte at håndtere og bearbejde episoderne uden at få den nødvendige 

støtte, samt at episoderne ikke blev registreret og analyseret. En medarbejder fortæller:  

”Hvis en medarbejder var blevet slået, så tror jeg meget, at de gik med det for sig selv. Der var ikke den samme 

åbenhed omkring det. De har følt det som et personligt angreb og er blevet såret og følte sig magtesløse i situationen. 

De syntes, det var pinligt, og at de gjorde noget forkert. Sådan har kulturen været, og man har været svag. Det vil man 

ikke vise over for sine kolleger, at man ikke kunne tackle den situation. Så det er den, vi skal videre med.” 

Når der ikke er åbenhed om konflikter, trusler og vold, påvirker det både trivsel, arbejdsglæde og 

muligheden for kreativitet og effektivitet i at finde nye løsninger til håndtering af svære situationer. Der var 

brug for øget tillid og åbenhed hos personalet så de kunne tale om det, der var svært at håndtere. Det har 

givet mulighed for at opnå fælles holdninger og strategier til forebyggelse af konflikter og vold. 

Når en medarbejder må klare de svære belastninger i arbejdet selv, kan det blandt andet skabe usikkerhed 

om egen faglighed og evne til at løse opgaverne i hverdagen. Denne usikkerhed kan være en medvirkende 

faktor til, at de voldsomme situationer ikke bliver systematisk drøftet i personalegruppen og ikke i 

tilstrækkeligt omfang bliver registreret, analyseret og anmeldt.   

”Før vi begyndte på projektet, så tænkte man, at det var ikke så slemt. Det var noget med, hvor slemt skulle det være, 

før man registrerede det? Nu er det i stedet ’hvordan er det for dig?’. Hvis man selv oplever, at det er vold, uanset om 

det er fysisk eller psykisk, så skal det registreres. Det synes jeg, at vi er blevet rigtig, rigtig gode til at huske hinanden 

på.” 

For at skabe mere åbenhed og tillid i personalegrupperne har alle afdelinger blandt andet haft en temadag, 

hvor der var fokus på personalets samarbejde og løsning af interne konflikter. Det medførte for nogle 

medarbejdere, at de i højere grad fik modet til at sige deres mening og indgå i dialoger med deres kolleger. 

Og for andre at de blev opmærksomme på, hvor vigtigt det er at lytte ordentlig efter, når en kollega gerne 

vil sige noget:  

”(…) det kan jeg stadig blive berørt over… når en af de stille gerne vil fortælle, og der er den her ro, så man kan høre 

knappenålen falde, og alle sidder bare og venter på ’hvad er det, hun har så svært ved at komme frem med?’. Man 

lytter virkelig, for det kommer jo lidt efter lidt. Og jo flere gange man oplever, at man bliver anerkendt og bliver lyttet 

til, så tør man jo igen. Det kan jeg blive helt høj over.” 

”Den situation, du nævner der, det var jo det, der skete på vores temadag. Det gjorde så, at personen havde fået så 

meget selvtillid og fået så meget tillid til, at ’jeg kan godt komme ud med nogle af de her ting’. En person, som ikke 

tidligere har deltaget og ytret sig før, hun bliver lige pludselig… altså hun gror og vokser og får mod på at ytre sig.” 
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Citaterne siger noget om, at temadagen har været med til at øge personalets bevidsthed om, at de enkelte 

personer i gruppen er forskellige, og at forskelligheden er en styrke. På temadagene skulle alle sige noget. 

Det foregik i en runde (se under Temadag: Konflikthåndtering og kommunikation), og i den proces erfarede 

personalet, at når den enkelte fik plads og oplevede at blive lyttet til, viste det sig, at dem som plejede at 

blive opfattet som ’de stille’ både kunne og gerne ville deltage i dialogerne og bidrage til faglighed og 

fællesskab. Det virker som om, personalet i høj grad har taget til sig, at det er nødvendigt at lytte ordentligt 

til det, en kollega har at sige og forholde sig til, hvordan kollegaen har det med det, hun fortæller – frem for 

at fremhæve sig selv som en, der ikke har de problemer, som kollegaen fortæller om: 

”Jeg tror også, at der er kommet mere fokus på, at man som kollega til en, der har en svær episode med en pårørende 

eller en beboer ikke bare får sagt ’nå har du det sådan? Det har jeg ikke.’ Jeg tror, at der er kommet mere fokus på, at 

man ikke bare fyrer den af. At vi alle sammen er blevet bevidste om at lytte bedre til, hvad det er, der sker.” 

For at belyse temaet om åbenhed i personalegruppen, blev spørgeskemaet i slutundersøgelsen udvidet 

med et par spørgsmål om åbenhed i forhold til konflikter trusler og vold. Det blev valgt netop for at kunne 

belyse, i hvor høj grad personalet i slutningen af projektperioden har opnået tillid og åbenhed til at tale 

sammen om de voldsomme episoder, og om hvorvidt de oplever, at problematikkerne bliver taget alvorligt 

af alle parter.  

Samlet resultat for Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken  

 

Resultatet fra dette spørgsmål viser, at der i meget høj grad er åbenhed, når det gælder personalets 

samtaler om konflikter, trusler og vold i relationen til borgere og pårørende. Åbenheden når det gælder 

konflikter indbyrdes i personalegruppen har også en høj score, idet hele 82 % af respondenterne mener, at 

åbenheden er til stede. Det er et af de temaer i projektet, hvor der er sket en stor udvikling blandt 

personalet. De har fået viden om konflikthåndterende metoder, som de i høj grad benytter i praksis. Og 

som har skabt mere åbenhed:  

”Det er meget med åbenheden. At man snakker åbent om tingene, det synes jeg i hvert fald er en af de ting, det har 

ført med sig.” 
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Men de oplever også at være mere personligt involverede, når de oplever konflikter med kolleger.  

”Lige præcis de der konflikter mellem personale og beboere, der synes jeg, at der er større åbenhed. Jeg synes også, at 

der er meget større åbenhed omkring konflikter mellem personale og pårørende. Det er faktisk sådan, at man også går 

hen nu og tænker ’hold da op nogle konflikter der ligger mellem pårørende og beboere’. Og hvordan skærmer vi vores 

beboere mod dem? Det er vi også blevet meget opmærksomme på. Jeg ved ikke, hvor åben man skal være omkring 

konflikter personale til personale, fordi det bliver meget hurtigt sådan noget med alliancedannelser og rygtespredning. 

Der vil jeg hellere have, at de går ind bag en dør og får talt ud. Så konflikten bliver talt igennem.” 

Af citatet fremgår det, at åbenheden til at få talt om konflikterne er der – uanset om det er med beboere, 

pårørende eller personale. Interviewpersonen ønsker også, at konflikten må klares mellem dem, der er 

involveret i konflikten – uden at de involverer andre kolleger i konflikten.  

”Vi tager også snakkene, fordi ind i mellem går det også lige i maven, når man hører, at en kollega fra en anden 

afdeling har sagt noget og stillet tvivl ved vores måde at pleje og håndtere ting på. Hvor man simpelthen bliver nødt til 

at snakke sammen i gruppen: ’gud - var det helt forkert, det jeg gjorde?’ Den åbenhed er jo kommet. Hvis det var 

forkert, så snakker vi om det.” 

Samlet resultat for Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken  

 

Personalet oplever i udstrakt grad, at konflikter, trusler og vold bliver taget alvorligt af alle parter. Det 

fremgår også af diagrammet, at personalet oplever, at deres leder tager problemerne lidt mindre alvorligt 

end de øvrige grupper. Hvad dette er et udtryk for, er svært at sige, men det kan kobles sammen med, at 

lederen ikke nødvendigvis er til stede i afdelingen og heller ikke deltager i opgaver med borgere i 

hverdagen, da lederens opgaver og rolle er mere overordnet. Lederne bliver involveret, når en episode skal 

anmeldes og er opmærksomme på, at medarbejdere som har været udsat for trusler eller vold har brug for 

støtte og opbakning.  

I drøftelserne med ledere og brobyggere på afslutningsseminaret blev der talt om, at det også kunne være 

fordi, der er enkelte medarbejdere, som ikke har accepteret vilkåret: at mennesker med demens og 

voldsom adfærd er en del af boformens målgruppe. De skal være der. Enkelte ansatte har jævnligt ønske 
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om, at de mest voldsomme beboere kan flytte et andet sted hen, men det er ikke en mulighed. Når lederen 

holder fast i, at personalet skal finde frem til en løsning, der gør at de kan samarbejde med en beboer med 

demens og voldsom adfærd, kan det måske af nogen ansatte blive opfattet som at lederen ikke tager deres 

udfordringer med konflikter, trusler og vold alvorligt.  

Vilkåret handler også om, at borgerne lever længere og generelt er mere syge med komplekse tilstande – 

end tidligere. De ændrede vilkår stiller høje krav til personalets kompetencer. Det er ikke længere nok at 

have ’hjertet på rette sted’, selv om det er fint at have dette. Man skal også være fagligt kompetent og 

kunne håndtere mange svære situationer med både borgere og pårørende. Social- og sundhedshjælpere og 

social- og sundhedsassistenter forventes at kunne håndtere mange situationer selv, men de har også brug 

for helt konkret viden om, hvordan de går videre med de områder, de ikke selv kan håndtere. Det kræver at 

der er åbenhed og tillid.  

I starten af projektperioden var der mest fokus på konflikter i relationen til borgere med demens og andre 

hjernesygdomme. Kurserne i Nænsom nødværge gav personalet nye tilgange og metoder, som generelt 

satte dem i stand til at håndtere udfordringer med voldsomme beboere. Efterfølgende blev de mere 

opmærksomme på, hvor meget konflikterne med pårørende og konflikter indbyrdes i personalegruppen 

også betød for deres trivsel og for, hvad de kunne håndtere sammen i personalegruppen.    

”Jeg synes måske også, at der i projektperioden er kommet mere fokus på, at det måske ikke så meget er den vold fra 

beboerne, som er problemet, det er mere det verbale, ikke så meget trusler, men det verbale fra pårørende og 

personalet imellem. At det er samarbejdet mellem personalet, der har været lige så stort et problem. Så vi egentlig er 

startet på et projekt, hvor vi arbejder med vold og hvor det på nuværende tidspunkt ikke er det, der er problemet. Det 

er mere samarbejdet. Og så de pårørende. Det er ikke vores beboere.”  

Citatet kan forstås i lyset af at projektet også har arbejdet med at udvikle den sociale kapital på 

arbejdspladsen, hvor der er fokus på kerneopgaven og på sammenhængen mellem samarbejdet i 

personalegruppen, kvaliteten i ydelserne og effektiviteten i opgaveløsningen. Interviewpersonen når frem 

til at det mere er samarbejdet med pårørende og internt i personalegruppen der er problematisk, end det 

er vold i relationen til beboerne.  
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OPSAMLING  

 Vi taler ikke om de voldsomme oplevelser: Inden projektstart fandt flere medarbejdere 

det svært at tale med deres kolleger om voldsomme episoder af frygt for at deres reaktion. 

Nogle medarbejdere syntes, at ”det var pinligt, og at de gjorde noget forkert”.  

 Temadag med fokus på åbenhed og tillid: En temadag medvirkede bl.a. til, at 

medarbejderne blev bevidste om den enkelte kollegas kompetencer og betydningen af at 

lytte ordentligt efter, når en kollega tager ordet.  

 Tillid og åbenhed om voldsomme episoder: Undervejs i projektperioden er der sket en 

stor udvikling internt i personalegruppen, når det gælder åbenhed. 100 % af 

respondenterne mener, at der er åbenhed om konflikter, trusler og vold i relation til 

borgere og pårørende og 82 % mener, at de taler åbent om de konflikter der opstår i 

personalegruppen.  

 Konflikter, trusler og vold tages alvorligt: Personalet oplever i bred forstand, at både 

arbejdspladsen, lederen, kolleger og de selv tager konflikter, trusler og vold alvorligt.   

ANBEFALINGER  

 Anerkend den øgede åbenhed, der er kommet om konflikter, trusler og vold.  

 Giv tid og mulighed i hverdagen for dialog om belastninger og deling af viden, fx ved 

formiddagsmøder, overlap, supervision osv.  

 Skab klarhed om hvor man som ansat kan få støtte til de situationer og faglige 

udfordringer, man ikke selv har nok viden om eller kan håndtere. 

 Prioriter med jævne mellemrum at den samlede personalegruppe mødes til en temadag. 

Det opbygger tillid/social kapital. 
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Kompetenceudvikling 

Besvarer succeskriterium 5 

Et væsentligt omdrejningspunkt i projektet har været at tilføre den enkelte ansatte og personalegrupperne 

kompetencer til at kunne løse de opgaver, de står over for i hverdagen. Det er opgaver med voldsomme 

beboere, kritiske pårørende og kolleger, som er fagligt uenige eller af andre grunde har svært ved at 

samarbejde konstruktivt om arbejdsopgaverne.  

Nedenstående diagram fra slutundersøgelsen giver et tydeligt indtryk af, at kompetenceudviklingen er 

blevet prioriteret højt. 98 % af respondenterne har deltaget i Nænsom nødværge, 82 % i temadage for 

deres afdeling og 88 % har deltaget i andre kurser. At ’kun’ 82 % har deltaget i temadage for afdelingen 

skyldes dels at de sidste to temadage lå i starten af december 2013, efter spørgeskemaundersøgelsen var 

gennemført, og dels at nattevagter ikke deltog på enkelte af afdelingerne. 

Samlet resultat for Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken  

 

Kompetenceudviklingen har både handlet om at opnå øget faglighed i forhold til de kerneopgaver, der 

arbejdes med og i forhold til at opbygge kompetencer til forebyggelse af konflikter, trusler og vold, hvor 

konflikthåndterende kompetencer og viden om forebyggelse har været vigtige. Eftersom kompetencer til 

konflikt- og voldsforebyggelse i høj grad også handler om den tilgang, personalet har til at indgå i relationer 

med borgere, pårørende og hinanden, er der også blevet arbejdet med at opnå selvindsigt i forhold til, 

hvordan man selv reagerer i konfliktfyldte situationer: om man eksempelvis er i stand til at være lyttende 

og anerkende det menneske, man står overfor – selv om man er uenig med vedkommende eller synes, hun 

eller han har en urimelig adfærd.   

Alt personale (stort set) har deltaget i kurset Nænsom nødværge, hvor fokus er på beboere med demens 

eller andre sygdomme, der gør, at de ikke kan nås med det verbale sprog. Herudover har alle 11 afdelinger 

haft en temadag med fokus på det interne samarbejde og undervisning i konflikthåndtering med 

mennesker som kan nås gennem almindelig kommunikation. På temadagene blev der lagt meget vægt på 

processen med at lytte til hinanden, anerkende forskelligheder og acceptere uenighed. Endvidere blev der 
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lagt vægt på at konflikter både handler om en sag og påvirker relationen. Konflikttrappen og sprogets 

betydning for op- og nedtrapning af konflikter, blev der også arbejdet med.    

Ressourcepersoner – brobyggere og brobisser 

At ændre på praksis er ikke gjort med et kursus i Nænsom nødværge og en enkelt temadag – det er alle klar 

over. Det handler både om at forstå den nye viden og at implementere den i praksis. For at styrke og støtte 

implementeringen af den nye viden samt de nye tilgange og metoder blev i alt 18 ansatte fra de tre 

boformer udnævnt til ressourcepersoner. Det var tre teamledere, fem arbejdsmiljørepræsentanter (4 fra 

plejen og 1 fra serviceområdet) og yderligere syv medarbejdere fra forskellige afdelinger. 

Faggruppemæssigt udgjorde medarbejderne syv social- og sundhedsassistenter, en social- og 

sundhedshjælper, en sygehjælper, to serviceassistenter og fire sygeplejersker, hvoraf de to også var 

demenskoordinatorer.  

I praksis blev ressourcepersonerne omtalt som ’brobyggere’ og ’brobisser’. Det blev valgt for at signalere, at 

deres opgave både var at bygge bro til de nye metoder og at kunne påpege, hvis tingene ikke var optimale. 

De skulle ikke ligefrem være ’bissede’, men de skulle være modige nok til at tage de svære ting op i 

hverdagen. For at kunne det, havde teamledere og brobyggere et udviklings-, forandrings- og 

træningsforløb, som bestod af et to-dages seminar i maj 2012, hvor der var fokus på konflikthåndtering, 

kommunikation og samarbejde. Desuden så de på og analyserede resultaterne fra forundersøgelsen og 

planlagde i samarbejde, hvad der skulle arbejdes med fremadrettet i projektet. Deres rolle var 

gennemgående at støtte implementeringen af de nye tiltag, så de kunne blive en naturlig del af hverdagen.  

Brobyggernes udviklings-, forandrings- og træningsforløb foregik på tværs af de tre boformer, blandt andet 

på projekt- og netværksmøder, hvor der var erfaringsudveksling, sparring, refleksion og løbende justering af 

projektets plan. På denne måde opnåede de et fælles fundament af viden og færdigheder til 

konflikthåndtering og forebyggelse af vold med inddragelse af den nyeste viden på området. Derved var de 

med til at sikre et øget fokus på området og mere dialog om konflikter og vold i hverdagen. De skulle 

formidle deres opnåede viden og erfaringer til de øvrige medarbejdere, som også delvis fik samme 

undervisning på temadagen. Teamledere og brobyggere har haft en vigtig funktion som talerør og 

rollemodeller i projektets forløb. Og det, at de blev inddraget i planlægningen af projektets indhold, blev 

anset som en forudsætning for, at de kunne opnå ejerskab og der kunne skabes en varig forandring.  

I slutningen af projektet, i juni 2013, deltog brobyggerne i en workshop, hvor omdrejningspunktet var at 

drøfte projektets status og samle op på og øge kendskabet til viden og metoder om konflikthåndtering og 

forebyggelse af vold (se ’projektets faser og aktiviteter’). Desuden var brobyggernes rolle i 

implementeringen af projektet også på dagsordenen. Der var flere af brobyggerne, der i projektperioden 

havde fundet det svært at forstå, hvad deres rolle og opgave i projektet helt konkret var. På workshoppen 

faldt brikkerne på plads – der opstod en fælles oplevelse af at ’10-øren’ endelig faldt. Denne oplevelse blev 

der talt meget om på workshoppen, og ligeledes er der flere, der nævner den i interviewene: 

”Vi har også lært, at vi ikke skal starte med at være verdensmestre, men at vi bliver gode efterhånden. Jeg kan tydeligt 

huske, at vi på den sidste workshop virkelig hørte alle 10-ørerne falde. Det plingede simpelthen, fordi det gik op for os, 

nåh det er det, vi skal bruge denne brobyggerrolle til, det er det de har ment hele tiden.” 

Der blev på workshoppen talt om, hvor langt personalegrupperne var i forhold implementeringen af 

projektet, og i gruppen af brobyggere var der en vis frustration, fordi de oplevede, at det var svært at få alle 
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kolleger til at følge de nye tilgange, følge fælles beslutninger og benytte de konflikthåndterende metoder i 

praksis. I løbet af dialogen gik det op for brobyggerne, at deres kolleger blot befandt sig det samme sted, 

som de selv havde været ca. et år tidligere.  

Udviklingsprocesser tager tid og 10-øren, der faldt, betød, at brobyggerne blev endnu mere bevidste om 

deres egen rolle: at de er et skridt foran, fordi de har arbejdet med de nye tilgange i længere tid end deres 

kolleger og har haft et forløb, hvor de har været tættere på projektet, dets indhold og har kunnet få 

indflydelse på de beslutninger, der blev truffet undervejs. Men det fremgår også tydeligt, at 

personalegrupperne er nået et godt stykke vej. Det betyder meget at opnå fælles sprog, viden og metoder:  

”Jeg vil sige, at de temadage, som vi havde, hvor konflikttrappen og hele konfliktteorien blev gennemgået for hele 

huset og ikke kun for os brobyggere, det er nok noget af det, som har rykket mest og har givet en forståelse for andre. 

Hvad er det egentlig, vi går og laver, når vi render til alle de her netværksmøder og temadage, der har været.”  

Kursus: Nænsom nødværge  

Situationen blev beskrevet som kritisk inden personalet kom på kursus i Nænsom nødværge:  

”Mange kolleger følte sig magtesløse. Det var en kritisk situation, og der var mange, der kørte ned psykisk, fordi de 

ikke kunne rumme en borgers adfærd i det daglige. Det var en kærkommen gave, at vi fik det kursus, så alle fik syn for 

sagen. Hvad drejer det sig om, hvad vil det sige at være så syg i hjernen, at man ikke kan rumme alle de indtryk og alle 

de ansigter. Der var mange ting, der gik op for os alle sammen. Der har det været rigtig godt.” 

På kurserne i Nænsom nødværge blev personalet undervist og trænet i at hjælpe og støtte borgere på en 

hensynsfuld måde. Der blev blandt andet arbejdet med ’nærhedszoner’, som handler om at være 

opmærksom på, hvor tæt på borgeren bryder sig om, at hjælperen kommer. Der blev også arbejdet med 

sproget, attituden og hvor mange og lange sætninger, borgeren kan kapere. I mange tilfælde er det bedst 

at bruge korte sætninger på kun fem til syv ord. Eller i nogle situationer at undgå øjenkontakt og tie stille, 

frem for at fortælle borgeren alt hvad man gør, som mange ansatte ellers har lært på deres 

grunduddannelser. Det har vist sig, at mere ro kan forebygge, at borgeren bliver irriteret og reagerer 

voldsomt mod personalet.  

Desuden lærte personalet, at afledning kan benyttes for at bryde en situation, som er ved at udvikle sig i en 

konfliktfyldt retning. Afledningen af en beboer kunne fx ske ved at kaste en blød pude eller bold til 

beboeren, som pr. refleks griber ud efter genstanden og på den måde bliver afledt.  

De tre fokusgruppeinterview bærer i høj grad præg af, at kurserne i Nænsom nødværge har haft stor 

betydning for den enkelte medarbejder og for medarbejdergruppen generelt. Alle informanterne fortæller, 

at Nænsom nødværge har skabt en positiv effekt for det psykiske arbejdsmiljø, idet de har fået en række 

redskaber til at kunne håndtere situationer med udadreagerende borgere – uden at det eskalerer på 

samme måde som tidligere. En medarbejder fortæller, hvordan kurserne i Nænsom nødværge helt konkret 

gjorde personalet i stand til at passe bedre på sig selv og på en kvindelig borger, der var meget 

udadreagerende: 

”Det startede med at vi havde en borger, hvor vi havde tilladelse til magtanvendelse og hvor vi rent faktisk var tre 

personer inde, når vi skulle hjælpe hende med at blive gjort ren og blive skiftet. Det vi lærte om, hvad vi kunne gøre, 

når vi var inde hos hende, forandrede simpelthen hele den situation fra at være en meget, meget voldsom situation til 

at være en situation, som var tålelig.” 
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En kollega supplerer: ”Jeg får stadig kuldegysninger, når jeg tænker på det, fordi det forandrede så mange ting, når 

vi var inde hos hende. Hvordan vi skulle gebærde os, når vi skulle hjælpe hende (…) Forskellen var jo, at hun kæmpede 

rigtig meget imod inden, og da vi lærte at gøre det her, så stod hun nogenlunde roligt faktisk. Før skulle man holde 

fast, og det gik over til, at man ikke behøvede at holde så fast, og indimellem kunne man nøjes med at holde hende i 

hånden på hver side af hende, mens der var en, der hjalp hende med at blive vasket og skiftet. Så det forandrede rigtig 

meget.”  

Samtidig peger medarbejderne på, at kurserne har klædt dem på til i højere grad end tidligere at tage hånd 

om en svær situation med en ny borger, før den udvikler sig negativt. Og det bliver gjort på baggrund af en 

faglig og bevidst vurdering fra personalet:  

”Det jeg kan se det på nu, er hvis vi får en ny borger, og der popper nogle situationer op – så fiser det lidt ud, så 

popper der nogle nye op. Det jeg kan se er, at de nye bliver håndteret hurtigt. Hvor vi før havde en situation, og det 

varede længe før vi fik tag på den, så kan jeg mærke, at måden den bliver håndteret på, er meget mere bevidst og 

løsningsorienteret fra starten.” 

Kurserne i Nænsom nødværge har altså bidraget til, at medarbejderne i højere grad end tidligere har fået et 

fælles afsæt til at kunne håndtere udadreagerende borgere – hvilket var noget, de savnede inden 

projektstart.  

Temadag: Konflikthåndtering og kommunikation  

Temadagene med fokus på personalet har haft den effekt, at alt personale nu har et fælles grundlag af teori 

om konflikter, kommunikation i konflikter og strategier i konflikter. De har opnået et fælles sprog om 

konflikter og kan i hverdagen henvise til og huske hinanden på det, de lærte. De er også blevet bevidste om 

og har erfaringer med at konfliktniveauet i medarbejdergruppen ’smitter af’ på relationen til borgere og 

pårørende.   

Processen på dagene var også vigtig. Temadagen startede og sluttede med en runde. Især startrunden var 

vigtig, da denne runde betød, at alle medarbejdere fik sagt noget, og at der blev spurgt nysgerrigt ind til 

det, den enkelte sagde. Runden startede med, at lederen blev spurgt om, hvordan det var for hende at 

være leder for denne gruppe, hvor meget det betød for hende at personalet har et godt arbejdsmiljø, og 

hvad hun håbede, der kom ud af temadagen. Det gav lederen mulighed for at give en karakteristik af, 

hvordan hun opfattede afdelingen, konfliktniveauet i afdelingen og hvor hun kunne ønske sig, at de 

bevægede sig hen i løbet af dagen og frem over.  

Til den enkelte medarbejder i runden blev der stillet spørgsmål som fx:  

 Kan du genkende det, din leder sagde? Hvad tænker du om det? 

 Hvordan er det for dig at arbejde på afdelingen? 

 Hvordan oplever du de konflikter, der er? 

 Hvad håber du, der kommer ud af dagen? 

Konflikttrappen er i nogle afdelinger kommet til at fylde meget i den fælles forståelse og løsning af 

hverdagens konflikter, den er blevet lamineret og hængt op på kontoret. Personalet fortæller, at de tager 

den frem og forsøger at placere en aktuel konflikt på trappen. Det giver dem et fælles billede af, hvor 

alvorlig konflikten er – og de kan sammen lægge en plan for, hvad de kan sige og gøre for at få den trappet 

ned:  
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”Der bliver lidt mere fælles forståelse: ’nå, vi er da vist røget ind midt på konflikttrappen lige nu!’”  

Og ikke kun internt i medarbejdergruppen bliver konflikttrappen brugt som et redskab til at løse potentielle 

eller igangværende konflikter. Set med ledelsesmæssige øjne er den også et godt redskab til at visualisere 

konflikten og undgå, at den løftede finger bliver vendt mod den enkelte medarbejder. En leder fortæller:  

”Når man hører, at de har de der konflikter på gangen, eller når de kommer ind og fortæller mig, at den og den ikke er 

sød, eller at den og den gør et eller andet. Så får man stillet de rigtige spørgsmål, får spurgt ind til: ’hvordan kunne du 

selv have gjort nogle ting ved det her?’. Altså få leveret den tilbage, undgå al det der rygtedannelse og klikedannelse 

og polarisering. Altså hele konflikttrappen. Det blev meget tydeligt for mig faktisk.” 

En anden leder oplever, at personalet er blevet bedre til at foregribe og håndtere de konfliktoptrappende 

situationer, så de ikke udvikler sig og får negative konsekvenser. Det handler blandt andet om, at 

medarbejderne er blevet gode til at aflæse hinanden, borgerne og de pårørende:   

”Jeg kan mærke, at der ligger rigtig meget på rygraden af jer, altså at I gør tingene, I er på forkant med nogle ting, 

sådan at I ved, hvilke mekanismer, der træder i kraft. I kan læse de pårørende eller beboere eller medarbejdere. Man 

kan forudse, at jeg skal træde det og det skridt frem, så vinder jeg noget på den her måde, så vi ikke når ud af en 

tangent. Der synes jeg virkeligt, at I har lært at håndtere nogle ting i før-situationer.”  

Flere medarbejdere fortæller også, at de føler sig bedre klædt på til at kunne håndtere konflikter med 

pårørende. Det er blevet en del af deres faglighed. Tidligere var de mere tilbøjelige til at ’hoppe og springe’ 

for de pårørende. Nu mærker de i højere grad efter deres egne grænser – og giver sig selv tid til at vende 

situationen med en kollega for at finde ud af, hvad de skal sige: 

 ”Vi har fået nogle redskaber til, hvis der fx er konflikter med pårørende. Det bruger vi i hvert fald ovre hos os: at det 

er okay, at sige: ’jeg ringer lige tilbage eller, jeg kommer lige om lidt’. At man lige får tænkt over, hvordan griber jeg 

det her an. At kunne snakke med sin kollega om det: ’nu står jeg lige med den her pårørende, hvad skal jeg lige sige?” 

De ved også i højere grad, hvornår de skal inddrage teamlederen, og i de komplekse forløb udpeger de en 

talsperson, så de pårørende har kontakt og dialog med den samme medarbejder hver gang. 

At arbejde med konflikthåndtering og konflikttrappen er dog stadig noget, medarbejderne og ledelsen 

finder udfordrende og svært – hvilket er gældende for mange mennesker. Det essentielle er, at et redskab 

som konflikttrappen, forståelsen af at konflikter ikke nødvendigvis er farlige og indsigten i egne og andres 

måder at reagere på i konflikter, har gjort det mere legalt at tale om de konflikter, der opstår mellem 

medarbejdere, borgere og pårørende: 

”Om det er blevet nemmere er svært at sige, men jeg synes, at det er blevet legaliseret, at man tager konflikten, hvis 

der er noget, fordi alle har været igennem det og vi ved, der er fokus på det. Men det er stadigvæk svært, hvis man 

har det svært med konflikter. Det bliver jo ikke nemt, fordi vi pludselig har fået en konflikttrappe. Det ændrer ikke ved 

personligheden. Men det er blevet legalt at sige: ’ved du hvad, vi har noget vi måske lige skal snakke om’. Men den er 

stadig svær.” 

Udover at personalet fik fælles viden om konfliktforståelse og -håndtering, havde det at personalegruppen 

var samlet også stor betydning for opbygningen af tillid og dermed at kunne højne den sociale kapital. 

Personalet i boformerne er sjældent samlet, fordi de arbejder på forskellige tidspunkter, og ikke har 
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tradition for at have fælles temadage. De ses til personalemøder, men her er det heller ikke alle der kan 

være til stede eller møder op.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANBEFALINGER 

 Det har været af uvurderlig værdi for projektet og resultaterne, at brobyggere og 

teamledere har engageret sig i projektets indhold og implementering. Det anbefales at 

bevare netværket af brobyggere og fortsætte implementeringen. Som det fremgår andre 

steder, er alt endnu ikke fuldt implementeret.  

 Læg en plan for, hvordan nye brobyggere oplæres og indgår i gruppen, som kan være 

sårbar. 

 

OPSAMLING 

 Høj prioritering af kompetenceudvikling: 98 % af respondenterne har deltaget i kurset 

Nænsom nødværge, 82 % i temadage for deres afdeling og 88 % har deltaget i andre 

kurser. Kompetenceudviklingen har således haft en høj prioritet.  

 Ressourcepersoner – brobyggere og brobisser: I alt 18 ansatte fra de tre boformer er i 

løbet af projektet blevet udnævnt til ressourcepersoner – også kaldet brobyggere og 

brobisser. Deres opgave var at bygge bro til nye metoder samt påpege udfordringer i 

hverdagen. Derudover har brobyggerne haft en vigtig funktion som talerør og 

rollemodeller i projektet.  

 Nænsom nødværge: Personalet blev på kurset undervist og trænet i at hjælpe og støtte 

især demente borgere på en hensynsfuld måde – blandt andet ved hjælp af nærhedszoner, 

sprog og attitude. Kurset har haft stor betydning for medarbejderne. Det har klædt 

medarbejderne bedre på til at håndtere situationer med borger, der har en voldsom 

adfærd.  

 Temadag om konflikthåndtering og kommunikation: Temadagene med fokus på 

personalet har bevirket, at personalet har fået et fælles sprog om kommunikation og 

strategier i konflikter. Herunder har konflikttrappen vist sig at have stor betydning for 

medarbejderne, da den giver dem en fælles forståelse af konfliktens niveau. Det har haft 

stor betydning for udbyttet og for opbygning af tillid/social kapital, at det var en dag hvor 

hele personalegruppen var samlet.  
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Systematisk refleksion og supervision 

Besvarer succeskriterium 6 

Påfaldende mange gange har personalet ved forskellige dialoger, møder og temadage efterspurgt tid og 

mulighed for sammen at planlægge og reflektere over deres arbejdsopgaver. De har savnet tid til at kunne 

koordinere opgaveløsningen og samle op på, hvor langt de er kommet. Der er blevet arbejdet med hvordan 

dette behov kunne imødeses uden at det måtte koste ekstra ressourcer i form af personaletimer. Der har 

fra ledernes side været stor åbenhed for at finde måder at tilfredsstille behovet på. Og det er gjort på 

forskellig vis. Der er eksempler på at afdelinger har:  

 Indført refleksions- og koordinationsmøder om formiddagen, hvor personalet mødes 15-30 

minutter og taler om hvordan formiddagens opgaver er løst, om der har været nogle problemer, 

om de har nået, det de skulle – eller om der er behov for at justere på opgavefordelingen, hvis en 

opgave eksempelvis har taget længere tid end forventet og en kollega er kommet bagud. Så er det 

meningen at man skal hjælpe hinanden ud fra en holdning om at ’ingen er færdige før alle er 

færdige’.  

 Oprettet en tavle, som giver et fælles overblik over de væsentligste opgaver og fordelingen af 

personaleressourcer. Tavlen gør det meget synligt, hvem der har ansvar for hvad, og hvordan 

opgaverne er fordelt. I nogle afdelinger var det vigtigt for følelsen af retfærdighed i fordelingen af 

opgaver, at også andre opgaver end dem der er borgerrelaterede blev gjort synlige på tavlen.  

 Overlap ved vagtskifte, som skal kunne fungere ressourceneutralt ved at personale møder forskudt 

så en enkelt kan overlappe med næste vagthold – uden at få forlænget sin arbejdstid.   

De nævnte løsninger giver personalet mulighed for at tale sammen, så de bedre kan koordinere deres 

opgaver og opnå fælles løsninger, uanset hvilket vagthold de hører til. At kunne koordinere og samarbejde 

om opgaverne er en del af den sociale kapital på en arbejdsplads. I nogle afdelinger var der en oplevelse af 

at ’hver passede sit’ og var man færdig med sine egne opgaver – så kunne man slappe lidt af og holde en 

pause. Ved i højere grad at se de daglige opgaver som et fælles ansvar, at alle ansatte er med til at løse en 

fælles kerneopgave, opnås et højere niveau af social kapital. Det fælles ansvar gælder døgnet rundt. 

Mundtlige overleveringer fra det ene vagtlag til det næste er med til at sikre, at de opgaver, der ikke blev 

nået i den ene vagt kan løses af næste hold.  

På temadagene for de enkelte personalegrupper blev der talt om dette ud fra en metafor om at være et 

orkester, der spillede efter de samme noder. I modsat fald ville det ikke lyde særligt godt. Og det at være et 

håndboldhold, hvor alle spillere på banen er vigtige for at kunne opnå en sejr. Pointen med disse metaforer 

var i højere grad at få de ansatte til at se sig selv som et fælles team, der er afhængige af hinanden i forhold 

til at opnå den bedst mulige kvalitet i relationen til og plejen af beboerne. Samt at de pårørende også er en 

del af kerneopgaven, som de skal opnå gode relationer og et godt samarbejde med – uanset at de kan have 

andre normer og holdninger end dem, personalet har. Der bliver også i højere grad taget et fælles ansvar 

for kvaliteten af ydelserne. Det viser sig ved, at der er en begyndende accept af at fagligheden er til debat, 

det er legalt at spørge undrende ind til en kollegas måde at løse sine opgaver på, når det foregår på en 

anerkendende måde:    

”Vi er stadigvæk i øvelse, det er ikke juleaften endnu, men det kommer. Jeg kan godt gå hen til dig og sige, jeg har 

noget, jeg bliver nødt til at spørge dig om. Hvis jeg har oplevet noget, og så fx sige, at jeg undrer mig over, at når du 
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gør en handling derinde på den måde, hvorfor gør du det, for jeg tænker noget andet. Jeg tør godt sætte mig selv i spil 

og spørge ind til dig. Og vi får vendt den fra, at hun gør sådan, det gør jeg ikke. Den er vi begyndt at få vendt til, at jeg 

er nysgerrig på, hvad der gør, at du gør sådan, fordi jeg gør noget andet. Den er for mig tydelig. Og så er 

omgangstonen bare blevet anderledes, synes jeg på de sidste lidt over 1½ år.” 

De rum der er blevet skabt i hverdagen har stor betydning for samarbejde, koordination og refleksion og i 

sidste ende for den faglige kvalitet og effektivitet. Udover hverdagens fora, er der også blevet afsat 

ressourcer til løbende supervision med en fast supervisor på de tre boformer. Ind til videre har det været 

planlagt som et tilbud personalet kunne tage imod elle ej. Supervision tilbydes i grupper og individuelt, hvis 

man har brug for det. Det har vist sig, at det ikke er alle der prioriterer at deltage og at det ofte er nogle 

bestemte kolleger, som vælger supervisionen fra. Derfor bliver det drøftet, hvorvidt der skal være et krav 

om at alle ansatte skal deltage et minimum af gange i løbet af et kvartal. Eller om det er nok med en ekstra 

opfordring fra deres kolleger og leder. 

Mange af dem, som kommer til supervisionen, har stort udbytte af det. Og supervisionen bliver også brugt 

som et forum, hvor konflikter kan drøftes og projektets metoder kan holdes ajour og løbende debatteres.  

Af diagrammet herunder fremgår det, at hele 77 % af respondenterne har deltaget i supervision, men der 

er også 23 % som ikke har deltaget endnu. Der var ikke et tilsvarende spørgsmål i forundersøgelsen, men 

der er grund til at antage, at flere deltager i systematisk refleksion og supervision om arbejdsopgaver nu 

end inden projektstart. Dels er supervision et nyt tilbud, og dels er den efterspørgsel, personalet havde om 

tid til at mødes og tale sammen om deres opgaver, blevet tilgodeset med refleksionsmøder, overlap og 

lignende.  

Samlet resultat for Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken  
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OPSAMLING  

 Systematisk refleksion: På baggrund af en stor efterspørgsel fra medarbejderne, er der i 

løbet af projektperioden blevet indarbejdet forskellige måder, hvorpå personalet på 

systematisk vis kan håndtere episoder med risiko for fysisk og psykisk vold. Her kan nævnes 

refleksions- og koordinationsmøder om formiddagen, en fælles informationstavle og 

overlap ved vagtskifte. Dette har skabt større mulighed for systematisk refleksion og for 

bedre koordination af opgaver, hvilket har stor betydning for den sociale kapital.  

 Supervision: Hele 77 % af de ansatte har taget imod tilbuddet om supervision, hvor de kan 

drøfte og reflektere over de arbejdsopgaver, som udfordrer dem. Blandt andet hvordan 

konflikter og vanskelige situationer med borgere, pårørende og hinanden kan håndteres. 

Det er meget positivt, at så mange deltager i supervisionen, som er med til at sikre løbende 

faglig refleksion, læring og udvikling. Det overvejes, om der skal stilles krav til de sidste 23 

% om også at deltage i et vist omfang. Eller om det er nok med en ekstra opfordring fra 

deres kolleger og leder.  

 

 ANBEFALINGER  

 Fortsæt med at anerkende personalets fokus på kerneydelsen og behov for koordinering 

og refleksion. 

 Fortsæt med at afsætte tid til at det kan lade sig gøre, at mødes for at koordinere arbejdet 

og have faglige drøftelser i hverdagen.  

 Gør en indsats for at få flere medarbejdere til at deltage i supervision med jævne 

mellemrum.  
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Social kapital  

Besvarer succeskriterium 7 

Når ledere og medarbejdere fokuserer på arbejdspladsens sociale kapital, kan de øge trivslen samtidig med, 

at kerneopgaven er i centrum. Kerneopgaven i en boform er de opgaver og aktiviteter, som skaber værdi 

for borgere og pårørende. Det, som får dem til at trives, føle tryghed, kunne overskue hverdagen, indgå i 

livgivende relationer, føle glæde osv. Alle faggrupper bidrager til kerneydelsen. Både ledere, faggrupperne i 

plejen, servicepersonalet og det tekniske personale er med til at skabe værdi for borgere og pårørende. 

                                             

 

På afdelinger, hvor personalet har mange konflikter med hinanden, er det svært at samarbejde, lægge 

fælles planer, hjælpe hinanden og koncentrere sig om kerneopgaven. Og det har negative konsekvenser for 

både kvalitet, effektivitet og trivsel hos personale, borgere og pårørende. Et højt konfliktniveau giver dårlig 

stemning og fjerner fokus fra kerneopgaven. Kvaliteten daler, de pårørende kontrollerer og klager, 

borgeren kan mærke misstemningen og bliver utryg. Det er let at forestille sig, at en kritisk situation mellem 

en borger og en ansat på en afdeling med disse udfordringer kan eskalere og nogen gange ende med vold. 

Derfor er der meget at vinde ved at arbejde med at opbygge tillid og øge den sociale kapital.  

Der er mange måder at øge den sociale kapital på, og projektet har valgt at fokusere på flere områder. Der 

er blevet sat øget fokus på kerneopgaven med borgere og pårørende og fagligheden knyttet hertil, der er 

opbygget fælles faglighed, tilgang og sprog relateret til konflikthåndtering og voldsforebyggelse, der er 

blevet sat skub i personalegruppernes dialoger om tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Der har været 

afholdt kurser og temadage om kommunikation og konflikthåndtering, hvor der også er blevet arbejdet 

med aktuelle udfordringer og mønstre, som kunne blokere for samarbejde og udvikling. Og endvidere er 

der blevet arbejdet med at bedre koordineringen af arbejdsgange, arbejdsfordeling og de forskellige 

faggruppers indsats. Det virker som om, der flere steder er blevet skabt en mere anerkendende og 

udviklingsorienteret kultur, og at åbenheden omkring voldsomme episoder er blevet styrket.  

Personalet er blevet mere klar over hvor stor betydning samarbejdet har, også for den støtte de kan få og 

give til hinanden, når der er et godt samarbejde.  
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”For mig er det også at hele organisationen hænger sammen og det gør den fra teamlederen og ned igennem hele 

systemet og vi kan gå op til vores teamleder og ned den anden vej og rundt om mig (sygeplejersken) og vores 

arbejdsmiljørepræsentanter. Alt det samspil og sammenhold og den styrke vi får i det, synes jeg er enormt vigtig.” 

Interviewpersonen kan se sammenhængen i hele organisationen og de muligheder det giver, når 

samarbejdet fungerer godt både internt i personalegruppen, svarende til den samlende sociale kapital, og 

mellem medarbejdere og ledere på arbejdspladsen, svarende til den forbindende sociale kapital. I praksis 

betyder det, at koordineringen og kommunikationen mellem medarbejdere, de forskellige faggrupper og 

ledere fungerer bedre. Så kan borgere og pårørende også mærke, at de får en fagligt kvalificeret indsats.  

Øge kendskab, fællesskab, tillid og samarbejde på tværs af de tre boformer 

Den største indsats i projektet er foregået i de enkelte personalegrupper og til dels på tværs af afdelingerne 

i de enkelte boformer. Når det gælder samarbejdet på tværs af de tre boformer, svarende til den 

brobyggende sociale kapital, har lederne og de medarbejdere, der i projektet blev udnævnt til brobyggere, 

fået større kendskab til hinanden på tværs af arbejdspladsen. De har fået et netværk på tværs, og de har i 

løbet af projektperioden delt deres viden og fået ideer fra hinanden, som de har bragt i spil på deres egen 

arbejdsplads. En medarbejder fortæller eksempelvis:  

”Vi kommer med forskellige erfaringer. Og vi kommer med forskellige problematikker. Og når man nu får en hel vifte 

af problematikker præsenteret, så kommer man meget rundt – i stedet for at vi kun havde vores egne.” 

I dag efterspørger brobyggerne fællesskabet på tværs, fordi de inspirerer hinanden og får nye input til 

plejen og den pædagogiske tilgang. Projektet havde oprindeligt planlagt, at der skulle afholdes 

fællesseminarer på tværs af boformerne, men det blev ændret, da resultaterne af forundersøgelsen viste, 

at de tre boformer havde forskelligt udgangspunkt og dermed forskellige behov, som ledere og brobyggere 

var enige med projektleder og ekstern konsulent om bedst kunne tilgodeses på temadage for de enkelte 

afdelinger (se ændringer undervejs).   

Åbenhed, refleksion, fælles håndtering  

Projektets mål med at højne den sociale kapital i personalegrupperne var at bibringe medarbejdere og 

ledere en øget forståelse for og bevidsthed om sammenhængen mellem på den ene siden ens 

arbejdssituation, egne holdninger og viden og på den anden side, hvordan trusler og vold opstår. Altså at 

opnå en dybere forståelse af, hvad social kapital og ledelse med social kapital kan bidrage med i 

voldsforebyggende sammenhænge. Målet var at udvikle boformernes sociale kapital med henblik på at 

skabe bedre relationer og udvikle følelsen af fællesskab og sammenhængskraft i de enkelte 

personalegrupper og boformer.  

Der var en klar forventning om, at en udviklet og forøget social kapital kunne bidrage væsentligt til det 

voldsforebyggende arbejde, idet mere tillid, flere fælles beslutninger, bedre samarbejde og en følelse af 

mere retfærdighed blandt kolleger og ledere gør det sandsynligt, at der også kan opnås mere åbenhed om 

konflikter og vold. Hvilket også medfører, at den enkelte medarbejder kan opnå bedre støtte i forhold til 

udfordrende opgaver og relationer på arbejdet.   

Social kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer (ledere og medarbejdere) i stand til 

i fællesskab at løse deres kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at 

medlemmerne er i dialog, evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og 
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retfærdighed. Som det også er beskrevet i afsnittet ’Videndeling og større åbenhed om konflikter, trusler og 

vold’, er der i løbet af projektperioden opnået mere åbenhed i personalegrupperne. De gode resultater på 

dette område er formentlig både et resultat af den undervisning og træning personalet har fået på kurser, 

temadage m.m. Ligesom brobyggernes og ledernes indsats i formidlings- og implementeringsarbejdet også 

har haft stor betydning. Når kommunikationen prioriteres på daglige refleksionsmøder og overlap mellem 

vagtlagene samt der tilbydes jævnlig supervision – så udvikles både faglighed, tillid og samarbejdskultur.   

”Ja, der er kommet større åbenhed. Og det tror jeg, at i og med at vi har haft så meget fokus på, hvordan 

kommunikerer vi sammen og det er okay, og jeg kan godt sige noget, der er lidt sårbart eller lidt farligt uden at blive 

stemplet. Og det er også okay, at jeg har brug for at sige det højt, men du skal ikke spørge til det. Der begynder at 

forme sig en helt anden kommunikationsform. Og igen, jeg er 100 % overbevist om, at det er afsættet for at alting 

inklusiv det her lader sige implementere i vores lille interne struktur.” 

En høj social kapital er med til at mindske konflikter internt i personalegruppen og mellem ledere og 

medarbejdere. En høj social kapital giver et bedre samarbejdsklima med gode relationer mellem de 

ansatte. Det giver mere evne og overskud til det professionelle relationsarbejde med beboere og 

pårørende. Udbyttet af at arbejde med at højne den sociale kapital er derfor både en bedre kerneydelse, en 

højere produktivitet, et generelt bedre psykisk arbejdsmiljø og kan også forventes at påvirke sygefraværet i 

positiv retning. 

Tillid, samarbejde og retfærdighed 

Forundersøgelsen om social kapital bestod af fire spørgsmål (’De fire hurtige’ fra Branchearbejdsmiljø-

rådene), som blev suppleret med Køge Kommunes trivselsundersøgelse. Resultaterne viser, at spørgsmålet 

om oplevelsen af retfærdighed er det, der scorer lavest, mens medarbejderne overordnet set har tillid til 

ledelsen. Tre af spørgsmålene i for- og slutundersøgelsen er det muligt at sammenligne direkte (se 

nedenstående skema). At det ikke er muligt på alle fire spørgsmål skyldes, at slutundersøgelsen er 

gennemført ved hjælp af måleredskabet ’Guide til måling af social kapital’ fra Arbejdsmiljørådet. Det består 

af 12 spørgsmål der dækker bredere end ’De fire hurtige’. Det fandt projektet mere hensigtsmæssigt i 

slutundersøgelsen, hvor der ikke er foretaget en supplerende trivselsmåling i Køge Kommune.  

Det skal bemærkes, at svarmulighederne i spørgsmålene i ’Guide til måling af social kapital’ kun delvist er 

formuleret på samme måde som i ’De fire hurtige’. De fem svarmuligheder i ’Guide til måling af social 

kapital’ vurderes dog til at være sammenlignelige. De hedder: I meget høj grad, I høj grad, Delvist, Sjældent 

og Aldrig/næsten aldrig.   

De fire hurtige 

1. Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 

2. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 

3. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 

4. Fordeles arbejdsopgaver på en retfærdig måde? 
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Resultater ’De fire hurtige’: For- og slutundersøgelse 

De fire hurtige  Lynghøj % Lyngbo % Nørremarken % 

1. 
I meget høj grad:  
I høj grad: 
Delvis:  
I ringe grad:  
I meget ringe grad: 

For-us  Slut-us For-us Slut-us For-us Slut-us 

7  
36  
50  
4  
4 

11 
63 
26 
0 
0 

14 
50 
36 
0 
0 

15 
46 
38 
0 
0 

8 
39 
41 
8 
4 

13 
58 
25 
4 
0 

2. 
I meget høj grad:  
I høj grad: 
Delvis:  
I ringe grad:  
I meget ringe grad: 

 
13 
42 
42 
0 
0 

 
 
 
 
 
 

 
15 
69 
15 
0 
0 

 
 
 
 
 
 

 
24 
47 
27 
2 
0 

 
 
 
 
 
 

3.  
I meget høj grad:  
I høj grad: 
Delvis:  
I ringe grad:  
I meget ringe grad: 

 
0 
10 
63 
27 
0 

 
0 
63 
37 
0 
0 

 
0 
31 
65 
0 
4 

 
0 
40 
53 
7 
0 

 
4 
20 
61 
10 
4 

 
4 
44 
48 
4 
0 

4.  
I meget høj grad:  
I høj grad: 
Delvis:  
I ringe grad:  
I meget ringe grad: 

 
3 
22 
63 
9 
3 

 
20 
60 
20 
0 
0 

 
0 
38 
58 
0 
4 

 
0 
53 
47 
0 
0 

 
6 
20 
62 
10 
2 

 
4 
38 
46 
12 
0 

 

 

Forundersøgelsen af social kapital viste på tværs af Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken at tilliden mellem 

ledere og medarbejdere havde det nogenlunde (spørgsmål 1 og 2) – hvilket betyder at tilliden ikke var i 

bund, men at der absolut var plads til forbedring. På Lynghøj svarede to og på Nørremarken seks 

medarbejdere at de i ringe – eller meget ringe grad kunne stole på de udmeldinger, der kommer fra 

ledelsen. Mens der i slutundersøgelsen ikke er nogen på Lynghøj og kun én medarbejder på Nørremarken 

der svarer sådan. 

Svarene i forundersøgelsen antydede også, at der var en vis grad af oplevelse af uretfærdighed (spørgsmål 

3 og 4) på arbejdspladsen. Det gælder særligt for Lynghøj, hvor 27 % (8 medarbejdere) svarer at konflikter 

kun ’I ringe grad’ bliver løst på en retfærdig måde. På Nørremarken er der 10 % (5 medarbejdere) der 

svarer dette og 4 % (2 medarbejdere) der svarer at konflikter ’i meget ringe grad’ bliver løst på en retfærdig 

måde. På Lyngbo er der kun 4 % (1 medarbejder) der svarer, at konflikter ’i meget ringe grad’ bliver løst på 

en retfærdig måde. 

I slutundersøgelsen er dette billede vendt, idet der på Lynghøj ikke er nogle, der svarer i de to nederste 

kategorier. Derimod svarer 63 % at konflikter ’I høj grad’ bliver løst på en retfærdig måde. Dette tal lå på 10 

% i forundersøgelsen, så der er tale om en markant fremgang i oplevelsen af retfærdighed relateret til 

konfliktløsning. Også på Lyngbo og Nørremarken ses en positiv udvikling, hvor markant flere medarbejdere 
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svarer i den gode ende af skalaen og færre i den dårlige. På Nørremarken er det 4 % (1 medarbejder), der 

svarer at konflikter kun ’I ringe grad’ bliver løst på en retfærdig måde. Samme billede ses på Lyngbo, hvor 

det også er en enkelt medarbejder – svarende til 7 %, som mener at konflikter kun ’I ringe grad’ bliver løst 

på en retfærdig måde.      

Undersøgelsen gav ikke svar på, hvor i det daglige arbejde der var et forbedringspotentiale. Men projektet 

har antaget, at det ville gavne niveauet af den sociale kapital at nedbringe konfliktniveauet i den samlede 

personalegruppe (medarbejdere og leder) og øge personalets kompetencer til at tale om de konflikter, der 

jævnligt opstår i samarbejdet i relation til blandt andet opgaveløsning og fordeling af arbejdsopgaver. Dette 

ligger godt i tråd med definitionen af social kapital.  

Projektets fokus på konflikthåndtering og kommunikation samt indsatsen for at skabe et bedre 

udgangspunkt for fælles planlægning og afsætte tid til at kunne mødes har også gjort det nemmere for 

personalet at opnå tillid og godt samarbejde. Serviceassistenterne er også blevet mere opmærksomme på, 

at planlægge arbejdet så det er de fastansatte, der servicerer hos de potentielt voldsomme borgere. I løbet 

af projektet er det lykkedes serviceassistenterne at opnå opbakning fra deres ledelse til at planlægge 

fordelingen af arbejdet, så der bliver taget hensyn til dette. 

Nedenfor vises den samlede slutundersøgelse for de 12 spørgsmål om social kapital og efterfølgende 

resultaterne for Lynghøj, Lyngbo og Nørremarken hver for sig.  

Samlet resultat for Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken  

 

Det fremgår af diagrammet at personalet generelt vurderer deres egen indsats med at hjælpe nye kolleger 

og kolleger der har for meget at lave som noget de gør altid eller ofte, kun 10 % svarer at man ’sommetider’ 

hjælper nye kolleger og 15 % at man ’sommetider’ hjælper kolleger, der har for meget at lave. 

Respondenterne vurderer også at samarbejdet blandt kollegerne er godt, her svarer tilsammen 83 % at 

samarbejdet ’altid’ eller ’ofte’ er godt, mens 18 % svarer at det ’sommetider’ er godt.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de 
ansatte? 

Bliver de ansatte involveret i beslutninger om 
forandringer på arbejdspladsen? 

Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din 
arbejdsplads? 

Er der et godt samarbejde mellem forskellige 
grupper/afdelinger? 

Hjælper man kolleger, der har for meget at lave? 

Hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke er 
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Tillid, samarbejde og retfærdighed 

Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 
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Samarbejdet mellem de forskellige grupper/afdelinger vurderes noget lavere. Her er andelen at 13 % 

mener at samarbejdet ’altid’ er godt, 37 % mener at det ’ofte’ er godt, 45 % mener at det ’sommetider’ er 

godt og 5 % mener at det er ’sjældent’, at samarbejdet er godt.  

Når det gælder samarbejdet mellem ledelsen og de ansatte mener de fleste (63 %), at samarbejdet ’ofte’ er 

godt, en lille gruppe på 7 % vurderer at samarbejdet ’altid’ er godt, mens henholdsvis 26 % mener det 

’sommetider er godt og 4 % at det ’sjældent’ er godt.  

Det område, der bliver vurderet dårligst er spørgsmålet om hvorvidt de ansatte bliver involveret i 

beslutninger om forandringer på arbejdspladsen. Her er alle fem svarkategorier taget i brug. 7 % svarer at 

ansatte ’altid’ bliver involveret, 33 % at det sker ’ofte’, 39 % at de ansatte ’sommetider’ bliver involveret, 20 

% at det kun sker ’sjældent’ og 2 % at det sker ’aldrig/næsten aldrig’.  

Indenfor de seks spørgsmål tegner der sig et billede af at personalet vurderer det samarbejde, der er 

tættest på dem selv som værende bedre end samarbejdet til ledelsen og med andre grupper/afdelinger. 

Der er med andre ord den højeste sociale kapital, når det handler om den samlende sociale kapital, mens 

den forbindende sociale kapital til ledelsen og den brobyggende sociale kapital til andre grupper/afdelinger 

vurderes mindre godt. Alt i alt ser resultatet fornuftigt ud, men der er stadig områder der kan udvikles. Især 

oplevelsen af ikke at blive involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen bliver tydelig.  

Det blev drøftet på afslutningsseminaret, hvad det er et udtryk for. Flere medarbejdere og ledere mente at 

det kunne hænge sammen med forskellige forventninger til, hvad man som ansat har indflydelse på. 

Vilkåret på arbejdspladsen er, at det er en kommunal, og dermed en politisk styret, arbejdsplads. Det 

betyder, at nogle beslutninger bliver truffet oppefra – uden at ledere og medarbejdere har indflydelse. I 

denne drøftelse var der bred enighed om, at det kunne være et nyt opmærksomhedspunkt i organisationen 

fremover, at melde mere åbent ud hvad der er besluttet på et overordnet politisk niveau, hvad ledelsen 

beslutter og hvilke områder medarbejderne bør inddrages i. Det blev også nævnt, at selvom man ikke 

havde indflydelse på selve beslutningen om forandring, kunne der godt være mulighed for at få indflydelse 

på, hvordan forandringen skulle foregå.   
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Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra … 

Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og … 

Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? 

Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 

Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? 

Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 

Tillid, samarbejde og retfærdighed 

I meget høj grad I høj grad Delvist Sjældent Aldrig/næsten aldrig 
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De seks spørgsmål, i ovenstående diagram, er delvist gennemgået i forbindelse med skemaet om ’De fire 

hurtige’. Så her skal kun uddybes de spørgsmål, der ikke allerede er gennemgået.  

De fleste respondenter (79 %) mener at de ansatte ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ kan give udtryk for 

deres meninger og følelser. Henholdsvis 10 % og 2 % mener dog at det kun er ’delvist’ eller ’sjældent’ at 

dette er muligt. Det ser også ud til at de ansatte i høj grad stoler på hinanden, tilsammen mener 60 % at det 

sker enten ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’. 38 % mener det sker delvist og 2 % at det kun sker ’sjældent’ 

at de stoler på hinanden.  

På spørgsmålet om man bliver anerkendt for et godt stykke arbejde mener godt halvdelen (54 %) at det 

sker ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’. Mens der er 10 % der mener det sker ’sjældent’ og 2 % der mener 

det sker ’aldrig/næsten aldrig’. 

Resultaterne peger på at, det vil være godt at bevare et fokus på udvikling af den sociale kapital, herunder 

særligt på at fremme en mere anerkendende kultur, hvor konflikter bliver løst på en retfærdig måde og det 

er muligt for personalet at give udtryk for deres meninger og følelser. De forskellige nyetablerede mødefora 

vil være med til at sikre dette, ligesom fordelingen af arbejdsopgaver også vil blive mere retfærdig, når 

fordelingen foregår i et samarbejde. På fællesmøderne kan personalet tale om arbejdsbelastningen både i 

relation til den enkelte borger, og til de opgaver som ikke er relateret direkte til borgere. Det er ikke kun 

antallet af borgere fordelt på personalemedlemmer, der skal være styrende for fordelingen. Det har været 

et tema på flere af afdelingerne, at fordelingen af arbejdsopgaver blev oplevet som uretfærdig – det har 

også været nævnt, at dokumentationsopgaver ikke blev anerkendt på samme måde som opgaver i 

kontakten med borgere. Så der er mange temaer, der kan spille ind på spørgsmålene om social kapital – og 

ligeledes mange områder at arbejde med i den videre proces.  

Resultater for Lyngbo  

Resultaterne fra Lyngbo ligger i tråd med de samlede resultater med hensyn til, at respondenterne vurderer 

det nære samarbejde med kolleger som værende bedst, herefter kommer samarbejdet til ledelsen. 

Samarbejdet mellem forskellige grupper/afdelinger bliver derimod vurderet markant ringere, ligesom 

spørgsmålet om hvorvidt de ansatte bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen.  
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Også når det gælder spørgsmålet om at blive anerkendt for et godt stykke arbejde ligner resultaterne fra 

Lyngbo i store træk de samlede resultater. På Lyngbo er det også godt halvdelen (57 %), der svarer at 

anerkendelsen sker ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’. Mens der er 29 % der mener det sker ’delvist og 14 

% der mener det sker ’sjældent’. 
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Er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de 
ansatte? 

Bliver de ansatte involveret i beslutninger om 
forandringer på arbejdspladsen? 

Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din 
arbejdsplads? 

Er der et godt samarbejde mellem forskellige 
grupper/afdelinger? 

Hjælper man kolleger, der har for meget at lave? 

Hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke er 
ens opgave? 

Tillid, samarbejde og retfærdighed 

Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 
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Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra 
ledelsen? 

Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og 
følelser? 

Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? 

Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 

Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? 

Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 

Tillid, samarbejde og retfærdighed 

I meget høj grad I høj grad Delvist Sjældent Aldrig/næsten aldrig 
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Resultater for Lynghøj  

Resultaterne fra Lynghøj ligger også generelt i tråd med de samlede resultater, men der er forskelle. 

Respondenterne på Lynghøj vurderer det nære samarbejde med kolleger som værende bedst, herefter 

kommer samarbejdet mellem forskellige grupper/afdelinger, som vurderes højere end i de samlede 

resultater. Det betyder at det er samarbejdet med ledelsen, der bliver vurderet lavest af de tre kategorier. 

Men det positive er, at alle respondenter vurderer samarbejdet indenfor de tre bedste kategorier. 

Spørgsmålet om hvorvidt de ansatte bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen 

vurderes lidt bedre end i de samlede resultater, der er ingen der har sat kryds i den dårligste kategori: 

’aldrig/næsten aldrig’.  
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Er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de 
ansatte? 
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forandringer på arbejdspladsen? 

Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din 
arbejdsplads? 

Er der et godt samarbejde mellem forskellige 
grupper/afdelinger? 

Hjælper man kolleger, der har for meget at lave? 

Hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke 
er ens opgave? 

Tillid, samarbejde og retfærdighed 

Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 



 54 

 
 

Når det gælder spørgsmålet om at blive anerkendt for et godt stykke arbejde ligger resultaterne fra Lynghøj 

på linje med de samlede resultater. På Lynghøj er det 50 %, der svarer at anerkendelsen sker ’i meget høj 

grad’ eller ’i høj grad’ (i den samlede undersøgelse var det 54 %). Der er 39 % der mener det sker ’delvist og 

11 % der mener det sker ’sjældent’.  

Resultater for Nørremarken  

Resultaterne fra Nørremarken ligger ligeledes i tråd med de samlede resultater. Respondenterne på 

Nørremarken vurderer det nære samarbejde med kolleger som værende bedst, herefter kommer 

samarbejdet til ledelsen. Samarbejdet mellem forskellige grupper/afdelinger bliver derimod vurderet 

markant ringere. Spørgsmålet om hvorvidt de ansatte bliver involveret i beslutninger om forandringer på 

arbejdspladsen vurderes på samme niveau som de samlede resultater, 42 % mener at det sker ’altid’ eller 

’ofte’, 27 % at det sker ’sommetider, andre 27 % vurderer at det sker ’sjældent’, mens 4 % mener at det 

sker ’aldrig/næsten aldrig’.  
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Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? 

Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig 
måde? 

Tillid, samarbejde og retfærdighed 

I meget høj grad I høj grad Delvist Sjældent Aldrig/næsten aldrig 
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På spørgsmålet om at blive anerkendt for et godt stykke arbejde ligger resultaterne fra Nørremarken også i 

tråd med de samlede resultater. På Nørremarken er det 52 %, der svarer at anerkendelsen sker ’i meget høj 

grad’ eller ’i høj grad’ (i den samlede undersøgelse var det 54 %). Der er 36 % der mener det sker ’delvist, 8 

% der mener det sker ’sjældent’ og 4 % at det sker ’aldrig/næsten aldrig’.  
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Hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke 
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OPSAMLING  

 Tværgående kendskab, fællesskab, tillid og samarbejde: Lederne og de udvalgte 

brobyggere har fået større kendskab til og netværk med hinanden på tværs. De 

tværgående erfaringer er blevet bragt i spil på den enkelte arbejdsplads.   

 Åbenhed, refleksion og fælles håndtering: Som et resultat af den undervisning og træning, 

personalet har fået på kurser og temadage, er der i løbet af projektperioden opnået mere 

åbenhed og mere fokus på kommunikation i personalegrupperne. Samt en anerkendelse af 

at forskelligheder er en styrke.   

 Samlet resultat af social kapital for Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken: Forundersøgelsen 

på tværs af de tre boformer viste, at tilliden mellem ledere og medarbejdere havde det 

nogenlunde. Samme undersøgelse antydede også, at der var en vis grad af oplevelse af 

uretfærdighed på arbejdspladsen. Dette billede er vendt i slutundersøgelsen, og der ses 

blandt andet en markant fremgang i oplevelsen af retfærdighed relateret til 

konfliktløsning.   

 Resultater af social kapital for Lyngbo: Det nære samarbejde med kolleger vurderes som 

værende bedst. Herefter kommer samarbejdet med ledelsen. Derimod bliver samarbejdet 

med andre grupper/afdelinger vurderet markant lavere, ligesom spørgsmålet om hvorvidt 

de ansatte involveres i beslutninger om forandringer.  

 Resultater social kapital for Lynghøj: Det nære samarbejde vurderes også som værende 

bedst på Lynghøj. Herefter kommer samarbejdet mellem andre grupper/afdelinger, som 

vurderes højere end i de samlede resultater. Samarbejdet med ledelsen bliver vurderet 

lavest. Dog er det positivt, at alle respondenter vurderer samarbejdet inden for de bedste 

svarkategorier.  

 Resultater social kapital for Nørremarken: Også på Nørremarken vurderes det nære 

samarbejde med kolleger som værende bedst. Herefter kommer samarbejdet til ledelsen. 

Derimod bliver samarbejdet med andre grupper/afdelinger vurderet markant ringere.  
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ANBEFALINGER  

 Bevar fokus på udviklingen af den sociale kapital både i de enkelte personalegrupper, op og 

ned i hierarkiet og på tværs af boformerne. Øget tillid giver øget samarbejdsevne. Lyngbo, 

Lynghøj og Nørremarken er godt i gang.  

 Involver i højere grad de ansatte i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen. 

 Bevar netværket af brobyggere, så de kan fortsætte med at inspirere hinanden på tværs af 

boformerne.  

 Prioriter fortsat kommunikationen på daglige refleksionsmøder, overlap og jævnlig 

supervision.  

 Arbejd videre med at opnå en oplevelse af retfærdighed i fordelingen af arbejdsopgaver. 

Blandt andet ved at fordelingen sker i fællesskab ud fra en fælles vurdering af belastning.  

 Arbejd videre med at gå ind i og løse konflikter, når de opstår. Det er noget, alle skal 

kunne, som en del af arbejdet. Men det er også noget man skal hjælpe hinanden med. 

Dem som allerede er gode til det, må gerne opfordre andre til, at få talt om det, som 

fylder. Og må gerne hjælpe med at styre dialogen.  
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Anvende, formidle og forankre projektets materialer fremadrettet på Lyngbo, Lynghøj og 

Nørremarken 

Besvarer succeskriterium 8 

Ansatte på Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken har været igennem en 2-årig proces og er, som evalueringen 

også bekræfter, nået langt med at få skabt større viden og færdigheder i personalegruppen til at forebygge 

og håndtere konflikter, trusler og vold. For at kunne bevare fokus på området er det vigtigt, at især lederen 

og brobyggerne går foran og er opmærksomme og vedholdende. De har fået udleveret opslagskatalog og 

de to foldere, der er udarbejdet. Det er deres opgave at videreformidle materialerne til de øvrige ansatte, 

hvilket de allerede gjorde kort efter, de fik dem udleveret.  

Der vil også hele tiden komme nye ansatte til, som har brug for introduktion til deres arbejdsfunktion og til 

voldsforebyggelse og de metoder, personalet nu bruger. Ledere, brobyggere og andre ansatte skal derfor 

huske løbende at introducere nyansatte til området, sætte det på dagsordnen i hverdagen og på 

personalemøder, gøre opmærksom på opslagskataloget, udlevere foldere osv. Folderne vil være en oplagt 

støtte til introduktion af nyansatte, og derudover vil der løbende være brug for opfølgende kurser i 

Nænsom nødværge. I efteråret 2013 blev der afholdt to sådanne kurser – det er nødvendigt for at sikre, at 

alt personale er fortroligt med de tilgange og metoder, boformerne i Køge har indført.  

Det kan godt lykkes at holde fast i projektets resultater, men det er også sårbart, at forankringens succes er 

meget personafhængig. Hvis en brobygger eller leder får nyt arbejde, kan der være risiko for, at de 

resultater, projektet har skabt, siver ud af organisationen. Derfor er det vigtigt at lægge en plan for, 

hvordan metoder og resultater fastholdes, videreformidles og gøres til fælles viden i Køge Kommune. 

Formidling til øvrige boformer i Køge Kommune  

Køge Kommune overvejer, hvordan erfaringerne fra projekt ’Vi VIL - vi kan forebygge vold!’ bliver formidlet 

videre til de øvrige boformer i kommunen. Foreløbig er der planlagt to-dages kurser i konflikthåndtering til 

alle medarbejdere. Kurserne afholdes på tværs af boformerne. Det overvejes derudover at projektlederen 

og den eksterne konsulent fra Socialt Udviklingscenter SUS planlægger og gennemfører et forløb, hvor 

personalegrupperne fra de øvrige boformer får hver en temadag med fokus på voldsforebyggelse, det 

interne samarbejde og opbygning af social kapital. Temadagene skal være i tråd med dem, som er 

gennemført i de 11 afdelinger på Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken.  

Materialerne fra projektet, det vil sige opslagskatalog og foldere, kan støtte formidlingen til de øvrige 

boformer. Personalet får ikke en to-årig proces, hvorfor det bliver ekstra vigtigt at involvere og samle 

gruppen af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, for at de kan støtte implementeringen og forankringen 

af de høstede erfaringer. Forståelsen af foldernes indhold blev afprøvet på det afsluttende seminar om 

eftermidddagen, hvor teamledere og sygeplejersker fra de øvrige boformer fik udleveret og gennemlæste 

folderne. Tilbagemeldingen var meget positiv: at folderne var informative og let tilgængelige – også selv om 

man ikke havde været involveret i projektet.  

Projektets lokale projektleder og arbejdsmiljøprofessionelle ansat i Køge Kommune bør også inddrages og 

være med til at sikre forankring og formidling fremadrettet. 
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OPSAMLING 

 Videreformidling: Formidl opslagskatalog og foldere videre til de øvrige ansatte. Det er 

med til at sikre fremadrettet fokus på voldsforebyggelse og konflikthåndtering.  

 Klæd de nyansatte på: Sørg for at introducere nyansatte til voldsforebyggelse og metoder 

fx via opslagskataloget, folderne og kurser i Nænsom nødværge. 

 Inddragelse af øvrige boformer: Der er planlagt temadage om konflikthåndtering på tværs 

af de øvrige boformer. Det overvejes at gennemføre et forløb, hvor projektlederen og en 

konsulent fra Socialt Udviklingscenter SUS tilbyder en temadag med fokus på det interne 

samarbejde og opbygning af social kapital til de øvrige boformer i Køge Kommune. 

ANBEFALINGER 

 Sæt fortsat temaet om konflikthåndtering og voldsforebyggelse på dagsordnen i 

hverdagen, til supervision og på personalemøder. 

 Introducer nyansatte til både deres arbejdsopgaver og til arbejdspladsens måde at 

håndtere konflikter, trusler og vold på.   

 Sørg for at forankre projektets materiale og erfaringer i organisationen og ikke kun hos 

enkeltpersoner, da dette er sårbart ved jobskifte m.m. Gør projektets materialer 

tilgængelige centralt. Og sørg for at forankre temaet i arbejdsmiljøorganisationen. 

 Inddrag projektets lokale projektleder og arbejdsmiljøprofessionelle ansat i Køge 

Kommune i forankringen og formidlingen af erfaringerne fra projekt ’Vi VIL - vi kan 

forebygge vold!’ til de øvrige boformer i kommunen. 
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Konklusion 
I løbet af de to år projekt ’Vi VIL – vi kan forebygge vold!’ har varet, er der taget mange initiativer for at 

forebygge psykisk nedslidning af personalet på boformerne Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken i Køge 

Kommune. Projektet havde til formål at øge de ansattes trivsel, tryghed og samarbejde ved at nedbringe 

antallet af trussels- og voldsepisoder samt at sænke konfliktniveauet i relationen til borgere og pårørende 

og internt i personalegruppen.  

For at opnå dette har projektet arbejdet med at øge personalets viden om og kompetencer til håndtering af 

konflikter, trusler og vold samt at øge den sociale kapital på Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken. Via de 

mange indsatser og aktiviteter var det også et mål at nedbringe sygefraværet. 

Det var et positivt udgangspunkt for projektet, at personalet selv havde ønsket at sætte konflikthåndtering 

og forebyggelse af voldsomme episoder på dagsordenen. De oplevede et behov for at kunne håndtere de 

udfordringer, der jævnligt opstod i samarbejdet med borgere, pårørende og med hinanden.  

Gennem et tydeligt og konstant fokus på udfordringer forbundet med konflikter, trusler og vold er det i høj 

grad lykkedes at opnå gode resultater i opfyldelsen af projektets otte succeskriterier. Der blev arbejdet med 

at udvikle personalets kompetencer og den sociale kapital på arbejdspladsen ved at sætte mere fokus på 

kerneopgaven, personalets faglighed, kommunikation og samarbejde blandt ansatte samt op/ned i 

hierarkiet og på tværs af boformerne. Endvidere blev der arbejdet med organisatoriske udfordringer som fx 

at give mulighed for mere og bedre kommunikation og koordinering blandt personalet.  

Som det fremgår undervejs i evalueringen, tegner der sig et tydeligt billede af, at projektet i høj grad har 

formået at skabe en positiv udvikling i de tre boformer. Relateret til succeskriterierne skal følgende 

resultater fremhæves:  

Øget trivsel, tryghed og sikkerhed for personalet 

Øget trivsel, tryghed og sikkerhed er både skabt ved, at der er kommet større viden, flere kompetencer og 

højere social kapital i boformerne. Der tegner sig et tydeligt billede af, at medarbejderne gennem projektet 

i høj grad har fået større viden om og færdigheder til konflikthåndtering og voldsforebyggelse – ligesom de 

har fået et større sammenhold i personalegruppen. De oplever ikke længere den samme utryghed ved at 

modtage en borger med udfordrende adfærd. Selv om der er forskel fra afdeling til afdeling i forhold til de 

erfaringer, personalet har opnået i praksis.  

Helt konkret viste en sammenligning mellem for- og slutundersøgelsen, at knap halvdelen (48 %) af de 

ansatte i de tre boformer ved forundersøgelsen vidste, at deres arbejdsplads havde en voldspolitik. Ved 

projektets afslutning var der tale om 95 %, der kendte til voldspolitikken. Cirka en tredjedel af 

medarbejderne vidste ved forundersøgelsen, at deres arbejdsplads havde en definition af fysisk og psykisk 

vold. I slutundersøgelsen er tallet steget til hhv. 81 % og 89 %, der har viden om dette.  

Spørgeskemaundersøgelserne viser entydigt, at der er opnået øget kendskab til og viden om forebyggelse 

og håndtering af vold på de tre boformer i Køge Kommune. Det betyder, at den voldsforebyggende indsats 

har fået et løft i forhold til før projektstart. Også personalets færdigheder til konflikthåndtering og 

voldsforebyggelse i praksis er forbedret. 
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Sygefraværet er nedbragt  

Sygefraværet er nedbragt med i gennemsnit 1,21 % i de tre boformer. Det vil sige, at målet på 1 % om året i 

de to år, projektet varede, ikke fuldt ud er nået. Alligevel er der tale om et flot resultat. I en af boformerne 

er målet fuldt ud nået. Nørremarken har opnået et samlet fald i sygefraværet på 2,67 % fra 2011 til 2013. 

De har nu et sygefravær på 6,69 %. På Lyngbo, som i forvejen havde et lavt sygefravær, har der været en 

samlet nedgang på 1,29 %. Det betyder, at Lyngbo ved projektets afslutning i 2013 havde et sygefravær på 

5,42 %. På Lynghøj er sygefraværet samlet set steget med 0,34 % fra 2011 til 2013, men det ser ud til at 

have toppet i 2012 og er rent faktisk faldet med hele 3,23 % fra 2012 til 2013, hvilket er rigtig flot. 

Sygefraværet på Lynghøj er med udgangen af 2013 på 9,75 %. 

Antallet af trussels- og voldsepisoder varierer  

Evalueringen tyder på, at ikke alle trussels- og voldsepisoder bliver anmeldt. Hele 50 % af respondenterne i 

slutundersøgelsen angiver, at de har været udsat for psykisk vold, og 33 % at de har været udsat for fysisk 

vold. Men det kommer ikke til udtryk i anmeldelserne til Arbejdstilsynet. Her er der kun anmeldt fra 9 til 12 

episoder pr. år. Det er dog kommet frem, at det kun er de episoder, der medfører sygefravær, som tæller 

med i denne opgørelse. Hvor mange anmeldelser, der reelt er tastet ind i EASY, når både dem som 

medførte sygefravær og dem uden sygefravær tælles med, vides ikke.  

Opgørelserne af interne registreringer i de tre boformer viser, at der er stor variation. Og samtidig viser 

evalueringen, at der er store forskelle i antallet af registreringer både fra sted til sted og fra år til år. Det kan 

blandt andet skyldes forskellig registreringspraksis samt forskel i antallet og typen af beboere. På 

Nørremarken blev der i 2011 registreret 137 episoder med trusler eller vold, hvoraf de 131 var relateret til 

den samme beboer. Året efter var dette tal faldet til 32 registreringer. Et fald, der i høj grad kan kobles til 

personalets øgede kompetencer til at samarbejde med en beboer med demens og voldsom adfærd. 

Eksemplet viser, at en enkelt beboer med voldsom adfærd kan give store udslag i statistikken.  

Respondenterne i slutundersøgelsen er generelt mere positive overfor den voldsforebyggende indsats på 

arbejdspladsen, end de var i forundersøgelsen.  

Større åbenhed om konflikter og vold. Personalet reflekterer og finder fælles løsninger 

Inden projektet startede, var det for nogle medarbejdere svært at tale med deres kolleger om voldsomme 

episoder. De frygtede for kollegernes reaktion og syntes, det var pinligt, at de ikke kunne håndtere 

samarbejdet med beboerne på en mere optimal måde. Samtidig var de bange for, at de havde gjort noget 

forkert. Nogle havde erfaringer med, at hvis de fortalte om episoderne, blev de mødt med udsagn om, at 

det problem kendte deres kollega ikke til. På to år er denne tendens vendt til, at der i dag bliver talt mere 

åbent om de episoder, der opstår. Og personalet er blevet bedre til at lytte anerkendende til hinanden og 

finder i højere grad frem til fælles løsninger.  

Vejen til denne udvikling er blandt andet banet på en temadag med fokus på konflikthåndtering og 

samarbejde i personalegruppen. Her fik alle medarbejdere taletid og opnåede indsigt i vigtigheden af at 

kunne lytte ordentligt efter, når en kollega tager ordet, vigtigheden af at kunne anerkende hinanden og 

spille sammen som et team, hvor man støtter hinanden trods forskelligheder.  
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Slutundersøgelsen bekræfter, at der undervejs i projektet er sket en stor udvikling internt i 

personalegrupperne, når det gælder åbenhed. Samtlige respondenter mener, at der er åbenhed om 

konflikter, trusler og vold relateret til borgere og pårørende, og 82 % mener, at de taler åbent om de 

konflikter, der opstår i personalegruppen.  

Det er også værd at fremhæve, at personalet i bred forstand oplever, at både arbejdspladsen, lederen, 

deres kolleger og de selv tager konflikter, trusler og vold alvorligt.   

Kompetenceløft og netværk hos brobyggere og øvrige ansatte 

Igennem hele projektperioden har kompetenceudvikling været meget højt prioriteret i de tre boformer:  

98 % af respondenterne har deltaget i kurset Nænsom nødværge 

82 % har deltaget i temadage for deres afdeling  

88 % har deltaget i andre kurser 

Hertil kommer det kompetenceløft, som ligger indlejret som en del af projektets andre aktiviteter, fx i 

netværksgruppen af brobyggere, og den læring, som er sket i forbindelse med at afdelingerne har fået 

støtte og vejledning til den fysiske indretning, kritisk blik på arbejdsgange m.m.  

I alt 18 ansatte fra de tre boformer blev udnævnt til ressourcepersoner – også kaldet brobyggere og 

brobisser. De skulle bygge bro til de nye metoder og påpege udfordringer i hverdagen. Derudover har 

brobyggerne haft en vigtig funktion som talerør og rollemodeller i projektet. De har været og er fortsat 

vigtige for at kunne implementere projektets viden og metoder fuldt ud.  

Temadagene med fokus på personalet har bevirket, at personalet har fået et fælles sprog om 

kommunikation og strategier i konflikter. Herunder har konflikttrappen fået stor betydning. Den har givet 

de ansatte en fælles forståelse af konfliktens niveau, hvilket i høj grad har hjulpet dem til at kunne finde 

fælles måder at nedtrappe konflikter på. Temadagen havde også stor betydning for opbygning af tillid og 

for at kunne øge den sociale kapital, blandt andet fordi det var en dag, hvor hele personalegruppen var 

samlet, og der blev lyttet til alle.  

Kurset i Nænsom nødværge havde stor betydning for medarbejdernes kompetencer til at håndtere 

situationer med især demente borgere med voldsom adfærd.  

Systematik for refleksion og fælles håndtering af episoder med risiko for fysisk og psykisk vold  

Flere afdelinger har indført forskellige måder, hvorpå det er muligt for dem systematisk at tale sammen om 

og reflektere over de vanskelige situationer, de oplever i hverdagen. Det betyder, at de kan lægge fælles 

planer og støtte hinanden i at finde løsninger, så konflikter, trusler og vold forebygges. Nogle afdelinger har 

indført refleksions- og koordinationsmøder om formiddagen, andre har en fælles informationstavle, og 

nogle har genindført overlap ved vagtskifte. Tid til at tale og reflektere sammen om deres opgaver har 

været efterspurgt af mange medarbejdere i projektperioden. At det nu er muligt, betyder at det i højere 

grad lykkes at koordinere opgaver og samarbejde, hvilket har stor betydning for den sociale kapital.  

Personalet har taget godt imod det nye tilbud om supervision med en fast supervisor. Slutundersøgelsen 

viser, at hele 77 % af de ansatte har deltaget i supervision. Her kan de drøfte og reflektere over de 

arbejdsopgaver, som udfordrer dem. Blandt andet hvordan de kan håndtere konflikter og vanskelige 
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situationer med borgere, pårørende og hinanden. Det er meget positivt, at så mange deltager i 

supervisionen, som er med til at sikre løbende faglig refleksion, læring og udvikling.  

Den sociale kapital er øget – der er opnået øget kendskab, fællesskab, tillid og samarbejde  

Ledere og brobyggere har fået større kendskab til og netværk med hinanden på tværs af boformerne. De 

deler viden og bringer deres nye viden og erfaringer i spil på den enkelte arbejdsplads.  

I den enkelte afdeling er der kommet bedre fællesskab, mere tillid og mere åbenhed om konflikter og 

voldsomme episoder. Personalet har i høj grad opnået kompetencer til at tale sammen om de situationer, 

de oplever og støtte hinanden i håndteringen fremadrettet. De lægger i højere grad fælles planer for, 

hvordan de skal håndtere svære situationer med demente og voldsomme beboere samt med utilfredse 

pårørende. De har fået indført formiddagsmøder og supervision, hvor de kan kommunikere om og 

koordinere deres tilgang, samarbejde og fælles opgaveløsning. De ansatte er blevet mere klar over, hvor 

stor betydning et godt samarbejde har – også for den støtte, de kan få og give til hinanden, når der opstår 

udfordringer.  

Medarbejdere og ledere har opnået en dybere forståelse af, hvad social kapital og ledelse med social 

kapital kan bidrage med i voldsforebyggende sammenhænge. De har opnået øget forståelse for og 

bevidsthed om sammenhængen mellem på den ene side deres arbejdssituation, egne holdninger og viden 

og på den anden side, hvordan trusler og vold opstår.  

Spørgeskemaundersøgelserne på tværs af de tre boformer før og til slut i projektperioden viser, at 

oplevelsen af retfærdighed relateret til konfliktløsning er forbedret markant, samt at tilliden til ledelsen er 

blevet lidt bedre. I alle tre boformer vurderer respondenterne i slutundersøgelsen det nære samarbejde 

med kolleger som værende bedst. Mens samarbejdet med ledelsen og andre grupper/afdelinger bliver 

vurderet ringere. Der er med andre ord den højeste sociale kapital, når det handler om den samlende 

sociale kapital, mens den forbindende sociale kapital til ledelsen og den brobyggende sociale kapital til 

andre grupper/afdelinger vurderes mindre godt. 

Når det gælder oplevelsen af at blive involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen, er der 

kun 24 %, der mener, de altid eller ofte bliver involveret, mens 39 % svarer, at de sommetider bliver 

involveret og 22 %, at de kun sjældent eller aldrig/næsten aldrig bliver involveret. Ledere og brobyggere 

mener, at det hænger sammen med forskellige opfattelser af, hvad man som medarbejder kan forvente at 

have indflydelse på. Nogle beslutninger om forandringer træffes af politikere, andre af ledere. Rammen for 

forandringerne kan således være besluttet oppefra, mens det i mange tilfælde er muligt at få indflydelse 

på, hvordan forandringen gennemføres.  

Projektets materiale og erfaringer vil fremover blive anvendt i relevante udvalg og arbejdsmiljøgrupper  

Ledere og brobyggere har stået for videreformidlingen af opslagskatalog og foldere om konflikthåndtering 

og voldsforebyggelse til alle ansatte i de tre boformer, som indgik i projektet. Også fremover vil nyansatte 

blive præsenteret for materialerne og introduceret til voldsforebyggelse og konflikthåndterende metoder. 

Den viden, der er blevet oparbejdet i projektet, vil også komme de øvrige boformer til gode. Der er blandt 

andet planlagt temadage om konflikthåndtering på tværs af de øvrige boformer. Og projektets materialer 

kommer til at ligge på Køge Kommunes intranet, således at både materiale og erfaringer kan blive forankret 

i organisationen og benyttes i diverse udvalg og arbejdsmiljøgrupper og ikke kun hos enkeltpersoner.   
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