
I hele 2012 og 2013 deltog boformerne Lyngbo, Lynghøj og Nørremar-

ken i projekt Vi VIL - vi kan forebygge vold! Projektet satte forebyggel-

se af konflikter, trusler og vold på dagsordnen.  

Formålet var 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 hos både an-

satte, borgere og pårørende. Ønsket var også at mindske personalets 

sygefravær. 

Evalueringen bekræfter, at de ansatte har fået bedre kompetencer til 

at håndtere konflikter og voldsomme situationer med beboere og pårø-

rende. Samt at projektet har været med til at skabe mere åbenhed om 

konflikter, trusler og vold i personalegrupperne. Personalet er blevet 

bedre til at tale sammen og støtte hinanden. Nedenstående diagram, 

fra evalueringen viser, at kompetenceudvikling er blevet prioriteret 

meget højt. Rigtig mange ansatte har været på kurser, temadage m.m. 
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Citater fra medarbejdere:  

”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…”  

 

”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.” 



Personalet har bl.a. arbejdet med 

disse metoder og tilgange:   

Projektets indhold - fire faser 

Fase 1:  

Opstart 
Mål: At etable-

re projektet 

Aktiviteter:  

*Etablering af 

styregruppe, 

projektgruppe 

og netværks-

gruppe for bro-

byggere 

*Spørgeskema 

om tilfredshed  

*Borger- og 

pårørendemøde 

*Åbne dialoger 

med personale 

Fase 2:  

Udvikle 

faglighed 
Mål: At udvikle 

kompetencer og 

samarbejde og 

skabe åbenhed   

Aktiviteter: 

*Kursus, semi-

nar, netværks-

møder m.m. 

*Proces og ud-

viklingsforløb 

*Temadage for 

alle personale-

grupper 

*Supervision 

Fase 3:  

Beskrive 

faglighed 

Mål: At ind-

samle og be-

skrive viden og 

erfaringer  

Aktiviteter: 

*Workshop for 

brobyggere 

*Udvikle Op-

slagskatalog   

*Proces og ud-

viklingsforløb 

fortsætter 

Fase 4:  

Implemen-

tere og af-

slutte 

Mål: At imple-

mentere og 

evaluere 

Aktiviteter:  

*Foldere, pla-

kater m.m. 

*Spørgeskema 

om tilfredshed 

*Interview 

*Evaluering 

*Anbefalinger 

*Give stafetten 

videre  

Tillid  

Samarbejde 

Retfærdighed 

Trivsel  

Konflikter handler både om ’en sag’ og en rela-

tion. Når de skal løses, skal man derfor vise 

interesse for både at løse ’sagen’ og genoprette 

relationen til de involverede personer.  

Konflikttrappen om konflikters op- og nedtrap-

ning samt sprogbrug i konflikter.  

Konfliktstrategier om forskellige måder at gå 

ind i konflikter på - alt afhængig af om konflik-

ten er farlig og kan udvikle sig til vold, eller 

om konflikten er mere fredelig. 

Anerkendende tilgang og Ikkevoldelig kommu-

nikation. Sproget har stor betydning for kon-

fliktniveauet i en boform.   

Nænsom nødværge, hvor personalet er op-

mærksom på nærhedszoner, sprogbrug og af-

ledning.  

Samarbejdet, tilliden og konfliktniveauet i per-

sonalegruppen præger relationerne til borgere 

og pårørende.  

 

Social kapital 

Forebyggelse af konflikter, trusler og vold fortsætter 

Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken er nået langt med implementeringen af projek-

tets faglige tilgange og konflikthåndterende metoder. Afdelingerne er dog forskel-

lige steder i udviklingen. Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og brobyggere fort-

sætter den videre implementering. 

Den viden, der er blevet oparbejdet i projektet, vil også komme de øvrige boformer 

til gode. Der er planlagt kurser i konflikthåndtering på tværs af boformerne.  

Projektets materialer skal forankres i organisationen og benyttes af ledere og 

medarbejdere i alle boformer. 

Personalet har fået mere viden om og kompe-

tencer til forebyggelse af konflikter, trusler og 

vold. De har opnået et fælles sprog. 

Kerneopgaven er kommet mere i fokus. 

Der er kommet mere åbenhed om konflikter og 

vold. De ansatte taler om de svære situationer, 

reflekterer og finder fælles løsninger i hverda-

gen og til supervision. 

Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og brobyg-

gere har et netværk, hvor de deler viden. 

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.  

De ansatte ved, at konflikter blandt personalet 

påvirker trivslen og relationerne - også til bor-

gere og pårørende.  

Sygefraværet er nedbragt med 1,21 % i gen-

nemsnit i de tre boformer.  

Projektet er slut - evalueringen viser 

mange positive resultater:  


