
Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, 
studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel

1             VOLD & TRUSLER PÅ JOBBET

Sæt lyd og billeder på 
vold og trusler

”Tæt på vold” er et helt enkelt dialogspil 
om trusler og vold i relationen mellem 
medarbejdere og borgere eller kunder. 
Spillet er beregnet til at blive brugt i en 
personalegruppe, hvor der er risiko for at 
blive udsat for trusler eller vold. 

Spillets formål er at skabe en god dialog 
om trusler, vold og konflikter i jobbet. 
Deltagerne får mulighed for at dele deres 
holdninger og erfaringer på en tryg måde. 
Spillet fører frem til, at gruppen kan tage 
nogle beslutninger om, hvad de eventuelt 
vil gøre anderledes i fremtiden. Det er 
med til at styrke både fællesskabet og 
fagligheden i forhold til temaet. 

Tæt på vold kan fx spilles som del af et 
personalemøde, men kan også bruges 
som led i en opfølgning efter en konflikt 
eller en ubehagelig begivenhed.

Det kræver kun en kort instruktion at 
spille spillet, der tager omkring 45 minut-
ter, men kan forlænges efter behov. Der 
skal være en ansvarlig spilstyrer, der in-
troducerer spillets formål og regler samt 
runder af og samler op på forløbet. Det 

Det kan være en stor hjælp i dialogen 
om vold og trusler, at man kan tale ud 
fra episoder, som alle har oplevet. Det er 
baggrunden for en række korte filmklip, 
der er produceret om emnet. 

Klippene kan downloades eller afspilles 
direkte fra arbejdsmiljøweb.dk – hvor 

kan fx være lederen eller arbejdsmiljøre-
præsentanten. 

Kortspillet leveres med en kort og letfor-
ståelig spillevejledning. 

Spillet kan købes for 50 kr. i arbejdsmiljobutikken.dk  
– varenummer 222040 – eller printes fra  
arbejdsmiljøweb.dk/vold.

der også gives eksempler på, hvordan de 
kan bruges i praksis. Eksempelvis i MED-
udvalget/SU’s dialog om indsatsen mod 
vold eller som fælles afsæt for drøftelser 
på fx et personalemøde e.l.
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I dette katalog finder du en oversigt over materialer 
og metoder til at forebygge og håndtere konflikter, 
trusler og vold på jeres arbejdsplads. 

Arbejder du med børn og unge, borgere, som får 
hjælp og støtte, eller patienter og pårørende, som 
har sygdom tæt inde på livet, er der risiko for at de 
kan reagere med trusler og vold i forskellige situati-
oner.

Kataloget indeholder materialer, som beskriver 
hvilke situationer, der kan opstå, og hvordan I som 
personalegruppe kan undgå dem - fx gennem faglig 
udvikling, borgerinddragelse og samarbejde.

Materialerne retter sig mod forskellige brancher og 
drejer sig om de problemstillinger, der kan være i 
relation til vold og trusler. Det gælder fx materialet 
”Arbejd trygt ude”, som er særligt målrettet medar-
bejdere, der arbejder uden for en fast arbejdsplads, 
spillet ”Tæt på vold”, der kan bruges som afsæt for 

Forord

en dialog om vold, samt en tjekliste, som kan bruges 
til at sikre, at I ved, hvem der gør hvad før under og 
efter en trusselssituation.

Brug materialet til at få et overblik og til at finde de 
materialer, som passer bedst til jeres arbejdsplads.
Kataloget er målrettet ledere, arbejdsmiljø- og  
tillidsrepræsentanter, MED-udvalg/SU og Arbejds-
miljøorganisationen. 

Med venlig hilsen

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø 
Velfærd og Offentlig administration
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De rigtige tiltag

Hvad siger loven  
om vold og trusler?

”Forebyggelsen skal modsvare den konkrete risiko, 
som medarbejderne udsættes for. Det er vigtigt, at 
virksomheden får overblik over, om der kan forekom-
me vold, og får synliggjort voldsepisoder, så virksom-
heden kan målrette sin forebyggelse. Det handler 
ikke om at have så mange forebyggelsestiltag som 
muligt, men om at have de rigtige i forhold til den 
risiko, der er ved at udføre arbejdet.”

Kilde: Arbejdstilsynet 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes 
en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- 
og sundhedsforholdene på arbejdspladsen – en 
APV. 

Hvis arbejdspladsen vurderer, at der er risiko for 
vold og trusler i forbindelse med arbejdets udfø-
relse, skal arbejdsgiveren ifølge arbejdsmiljøloven 
tage hånd om problemet.

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet på den enkelte 
arbejdsplads skal varetages gennem samarbejde 
mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne,  
tillidsvalgte og de øvrige ansatte.

Hvad siger 
Arbejdsmiljøloven?

På offentlige arbejdspladser er det aftalt i overenskomsterne og står i ”Aftale om trivsel og sundhed”: Der 
skal udarbejdes retningslinjer for den samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold og 
trusler. Ledelsen, MED/SU forholder sig til:

• Indholdet i retningslinjerne: Hvad vil vi gøre i forhold til overblik, forebyggelse og håndtering?
• Fordelingen af opgaver og ansvar: Hvem skal gøre hvad i de forskellige faser og situationer?
• Opfølgningen: Hvornår og hvordan skal retningslinjerne følges op på og evt. revideres.

Partsaftaler på området

Hent vejledningen på arbejdstilsynet.dk: 
”Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets 
udførelse”.

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/d-4-3-3-vold
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/d-4-3-3-vold


Forebyg vold og trusler 
mod udgående medarbejdere

Arbejd trygt ude 
Arbejd  
trygt ude
Enkle råd om at  

forebygge vold 

ENKEL RISIKO- 
VURDERING

Tænk på forhånd over: 

• Indeholder opgaven  

konfliktstof? 

• Er borgeren i en  

presset situation? 

• Har borgeren tidligere  

været truende?

• Kan borgeren have en  

urealistisk forestilling om 

den hjælp, du kan yde? 

• Kan borgeren være påvirket 

af alkohol eller stoffer? 

• Har borgeren en psykisk  

lidelse, som kan gøre  

kontakten vanskelig?

• Vil der være andre end  

borgeren til stede i  

situationen?  

• Kan din relation til borgeren 

få negativ betydning for 

forløbet?

• Er der fysiske forhold på  

stedet, som kan udgøre  

en særlig udfordring?

Overvej nu, om der er brug for 

særlige forholdsregler.

Læs mere på  

arbejdsmiljoweb.dk/arbejdtrygtude

INDEN DU  
TAGER AFSTED

Vær godt forberedt på 

opgaven. Spørg dig selv:

• Er der en særlig risiko  

ved opgaven? (Vend)

• Er du tryg ved og klædt  

på til at løse den?

• Er der brug for særlige 

forholdsregler? 

– snak evt. med din leder 

eller kollega om det.

I SITUATIONEN 

Læg mærke til,  

og overvej på stedet:

• Er der faresignaler  

ved personens adfærd? 

• Er der noget i omgivel- 

serne, du skal være  

opmærksom på?

• Kan du håndtere  

situationen, eller skal  

du trække dig?

– aftal fx principper for,  

hvad I bør reagere på.

HJEMME IGEN 

Husk at få bearbejdet  

ubehagelige situationer 

• Kan du dele en dårlig  

oplevelse med nogen?

• Har du brug for  

personlig støtte? 

• Har du husket at  

registrere episoden? 

 

– snak om, hvordan I kan  

lære af jeres erfaringer. 
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Mindsk risikoen ved udearbejde

”Arbejd trygt ude” sætter fokus på det 
særlige forhold at nogle arbejdsopgaver 
skal løses uden for en fast arbejdsplads. 

”Hvis I har medarbejdere, der ar-
bejder i udgående funktioner, skal 
I som arbejdsplads sikre, at de 
trygt kan tage afsted. Materialet 
præsenterer en enkel model med 
spørgsmål medarbejderne kan tale 
ud fra. Det handler om at være godt 
forberedt på opgaven, at håndtere 
situationer rigtigt og at få bearbej-
det kritiske episoder.”

Hent hæftet og materialerne her: 
www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdtrygtude

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdtrygtude
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/arbejd-trygt-ude


Er I udfordret af 
trusler og vold?

Identifikation, forebyggelse og håndtering 
på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner
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Særligt til specialskoler og  
uddannelsesinstitutioner 

Når der forekommer trusler og vold på specialsko-
ler eller på andre skoler og uddannelsesinstitutio-
ner, udfordrer det hele skolens arbejdsmiljø. 

Formålet med denne publikation er at bidrage til 
arbejdspladsens udvikling og at kvalificere det 
voldsforebyggende arbejde – til gavn for medar-
bejdere, ledere samt elever og studerende.

Publikationen giver gode råd til de tre indsatsom-
råder: identifikation, forebyggelse og håndtering 
af vold og trusler. Alle tre områder er vigtige 
hjørnesten i arbejdsmiljøgruppens arbejde og er 
områder, I skal forholde jer til, og som hele perso-
nalegruppen skal involveres i.

Denne publikation retter sig mod  
børne- og ungeområdet. Også her kan 
trusler og vold være en udfordring.

Hent hæftet her: 
www.arbejdsmiljoweb.dk/udfordretaf-
truslerogvold

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/er_i_udfordret_af_vold_og_trusler
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/er_i_udfordret_af_vold_og_trusler
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/er_i_udfordret_af_vold_og_trusler


Find materialerne her: 
www.arbejdsmiljoweb.dk/materialesamling- 
boernogunge
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Når I arbejder  
med børn og unge
Værktøjssamlingen består af værktøjer,  videoer, skemaer og forslag til mødeind-
hold, som kan støtte jer, når forebyggelse af trusler og vold skal sættes på dagsor-
denen på arbejdspladsen. 

Vi har samlet værktøjer, skemaer og forslag til 
mødeindhold, som kan støtte jer, når forebyggelse 
af trusler og vold skal sættes på dagsordenen på 
arbejdspladsen.

Materialesamlingen indeholder også videoer omkring 
dilemmaer i forhold til håndtering af vold. Dette 
er lige fra bæltefikseringer i børne- ungdomspsy-
kiatrien til mindre episoder med grænsedragning i 
dagtilbud.

Materialerne er lette at tilgå, og det er muligt at 
vælge de tekster og materialer, som I aktuelt har 
mest brug for.

https://www.youtube.com/watch?v=dQ4YmReb9LM
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/materialesamling_born_unge
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/materialesamling_born_unge
https://www.youtube.com/watch?v=EIpGlbvmwKg


Find film og hæfte med dialogspørgsmål på 
www.arbejdsmiljoweb.dk/forvoldblivertil-
virkelighed
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Film med ekspertråd

Hæftet ’Før vold bliver til virkelighed’ er 
en introduktion til fire korte film om kon-
krete situationer hvor konflikter eskale-
rer. Filmene kan bruges som afsæt  til en 
fælles dialog omkring vold og trusler. 

Filmene viser henholdsvis 
• et kundemøde i en bank
• en kontrol i en kiosk
• et møde på jobcenteret
• en dialog ved skranken på et ambulatorium

I alle fire tilfælde spidser situationen til. Filmene 
indeholder også ekspertråd.

Filmene kan ses med kollegaerne på arbejdspladsen, 
og være et rigtig godt udgangspunkt til at tale om 
konflikter eller andre udfordringer. 

Med filmene bliver det meget konkret hvad der sker i 
nogle situationer og hvorfor de spidser til, samt hvad 
man kan gøre for at håndtere dem.

  

Når man sidder med magten 
over et andet menneskes 
liv, er man nødt til at kunne 
rumme en vis frustration 
hos den anden. Man kan 
ikke forvente, at den anden 
altid håndterer situationen 
på den bedste måde.
Bo Hejlskov Elvén

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/forvoldblivertilvirkelighed
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/forvoldblivertilvirkelighed


Forebyg 
konflikter og vold

Inspirationshæfte til skoler 
og uddannelsesinstitutioner
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Sæt fokus på konflikter

Hæftet ”Forebyg konflikter og vold” 
giver inspiration til, hvordan I styrker 
og udvikler en arbejds- og samarbejds-
form, hvor I kan rumme og håndtere 
uenighed og forebygge vold – samti-
dig med at I udfører jeres kerneopgave 
hver dag

Konflikter

Konflikter er næsten uundgåelige, når men-
nesker er sammen, især i situationer hvor vi 
stiller krav. Der er dog stor forskel på, hvad 
man opfatter som en konflikt og ikke mindst 
på, hvordan man håndterer den.

Konflikter kan være store eller små, og de 
kan udvikle sig hurtigt eller langsomt. Kon-
flikter kan være stiltiende eller verbale – eller 
de kan blive til aggression, trusler og fysisk 
vold. 

Konflikter er ikke noget, en skole eller insti-
tution skal undgå for enhver pris, for der kan 
være både energi og læring i at håndtere en 
konflikt. Men det er den sidste, aggressive 
type af konflikter, arbejdsgiveren ved lov og 
aftale har pligt til at beskytte mod i udførel-
sen af arbejdet.

Hent hæftet her:
www.arbejdsmiljøweb.dk/forebygkonflikter

http://www.arbejdsmiljøweb.dk/forebygkonflikter
http://www.arbejdsmiljøweb.dk/forebygkonflikter


Inspiration til indsatsen 
på arbejdspladsen

Kom volden  
i forkøbet 
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Forebyggelse og  
håndtering af voldsepisoder

Med ’Kom volden i forkøbet’ finder du en 
række erfaringer, konkrete råd og anvis-
ninger på, hvordan ledere og medarbej-
dere forholder sig aktivt til risikoen for at 
blive truet eller overfaldet

Materialet består af tre dele, hvor den første del 
sætter fokus på, hvad vold er for en størrelse. Herved 
følger en definiton på vold, samt et caseeksempel 
på, hvordan man som leder, gruppe eller virksomhed 
kan sætte vold på dagsordenen. Derudover gives 
også eksempler på hvordan en voldspolitik kan se ud.

Anden del af materialet præsenterer centrale ele-
menter i et godt forebyggelsearbejde. Dette inklude-
rer god kommunikation, kompetencer, sikkerhed og 
organisering af arbejdet 

Tredje del sætter fokus på, hvad man skal gøre efter 
en voldsepisode. I sådanne tilfælde er det vigtigt at 
have det rette beredskab og støtte klar. Samt viden 
om hvordan man registrerer og anmelder en given 
voldsepisode. 

-En udførlig guide

Hent hæftet her:
www.arbejdsmiljoweb.dk/komvoldeni-
forkobet

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/kom_volden_i_forkoebet
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/kom_volden_i_forkoebet
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/kom_volden_i_forkoebet


Konflikttrappen
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1.  Uoverensstemmelse
På første trin er der tale om en uoverensstemmelse, som hurtigt 

kan løses af de involverede parter, når de bevarer fokus på sagen.

2. Personificering
På andet trin sker der en personificering, og fokus flytter 
sig fra sagen til personen. Det er den anden, der ses som 

problemet.  

3. Problemet vokser
På tredje trin vokser problemet, man finder nye proble-
mer og tager evt. tidligere konflikter frem. Der genera-

liseres sprogligt ved at bruge ord som altid og aldrig. 

4. Samtalen opgives
På fjerde trin opgiver parterne at tale sammen. 
De undgår og afviser hinanden og taler om hinan-
den, men ikke længere med hinanden.  

5. Fjendebilleder
På femte trin er der opstået fjendebilleder, parterne 
bebrejder, fortolker og anklager hinanden for lidt af hvert. 
Modparten ses som en fjende, der er helt uden for menneske-
lig rækkevidde.

6. Åben fjendtlighed
På sjette trin er konflikten så alvorlig, at fjendtligheden er åben-
lys for enhver, der er i nærheden af parterne. Konflikten fylder det 
hele, og parterne kommer med destruktive angreb mod hinanden 

– der kan være tale om både verbale og fysiske angreb.  

7. Polarisering
På syvende trin må der ske en polarisering 
- parterne må adskilles fysisk, de kan ikke 
længere opholde sig på samme sted.



Et dialogspil om 
konflikter, trusler og vold 

i det daglige arbejde

TÆT PÅ VOLD
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Et dialogspil

Spillets formål er at skabe en god dialog om konflikter, trusler og 
vold i det daglige arbejde. Spillet lader deltagerne dele deres hold-
ninger, bekymringer, erfaringer og ideer til emnet på en tryg måde. 
Det fører frem til, at gruppen kan beslutte, hvad de eventuelt vil 
gøre anderledes i fremtiden. På den måde styrkes både fællesskabet 
og fagligheden om forebyggelse og håndtering af vold.

Dialogspillet “Tæt på vold” er udviklet til 
arbejdspladser, hvor der er risiko for at 
blive udsat for trusler, vold eller intimi-
derende adfærd fra borgere eller kunder. 

Spillets formål

Spillet er et supplement til materialet  
”Kom volden i forkøbet” på s. 10.

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/taet_paa_vold
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/vold_paa_kontoret/taet_paa_vold
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/vold_paa_kontoret/taet_paa_vold


Inspiration til ansatte i døgntilbud

STYR UDEN OM 
TRUSLER OG VOLD

Inspiration til ansatte i klub, SFO, 
daginstitution og dagpleje

STYR UDEN OM 
TRUSLER OG VOLD

Inspiration til den private praksis

STYR UDEN OM 
TRUSLER OG VOLD

Inspiration til ansatte i ældreplejen

STYR UDEN OM 
TRUSLER OG VOLD

Inspiration til ansatte på sygehuse

STYR UDEN OM 
TRUSLER OG VOLD

Inspiration til ansatte i psykiatrien

STYR UDEN OM 
TRUSLER OG VOLD

Inspiration til ansatte i jobcentre

STYR UDEN OM 
TRUSLER OG VOLD
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Syv guider

Guiderne er udkommet i syv forskellige versioner 
rettet mod jobcentre, psykiatrien, døgntilbud, 
ældreplejen, sygehuse, dagtilbud og privat praksis.

Inspiration til din branche

Guiderne ’Styr uden om trusler og vold’ 
er målrettet den menige medarbejder, 
og giver inspiration til jeres samarbejde 
om forebyggelse og håndtering af vold 
og trusler på arbejdspladsen.

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/styr_udenom_dogntilbud
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/styr_udenom_dagtilbud
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/styr_udenom_praksis
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/styr_udenom_aeldreplejen
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/styr_udenom_sygehus
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/styr_udenom_psyk
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/styr-uden-om-trusler-og-vold-jobcentre


1

Vi gjorde noget 
ved volden!

Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for 
at forebygge vold – og voldens skadevirkninger

Vold som Udtryksform og BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig 

administration 
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Arbejd med Social Kapital 

I magasinet fortæller 12 arbejdspladser om deres 
erfaringer med at målrette en indsats for at fore-
bygge vold - og voldens skadevirkninger. 

Kernen i dette hæfte er fokus på, hvordan samarbejde kan være 
et centralt element i den voldsforebyggende indsats.

Arbejdspladserne har arbejdet med udvikling af retningslinjer og 
handleplaner mod vold samt med hvordan udviklingen af social 
kapital kan bidrage til at forebygge vold på arbejdspladsen.

12 arbejdspladser inden for hjemmepleje, plejecentre og døgn-
tilbud har igennem et år deltaget i et udviklingsprojekt om 
forebyggelse af vold. 

Projektet er gennemført med Vold som Udtryksform.

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/vi_gjorde_noget_ved_volden
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Særligt til hospitaler og døgntilbud

I magasinet ’Vi gjorde OGSÅ noget ved volden’ fortæller 
fem døgntilbud for børn og unge samt tre hospitalsafdelin-
ger om erfaringer og resultater af deres engagement i ud-
viklingsarbejdet. 

der arbejder med børn og unge

Ud over magasinet har fire døgntilbud formidlet de-
res erfaringer fra arbejdet med at forebygge vold i to 
små film. Disse film kan findes på vores hjemmeside 
www.etsundtarbejdsliv.dk/udviklingsprojekter.

Projektet er gennemført med Vold som Udtryks-
form.



Tjek jeres retningslinjer!

Formålet med at udfylde dette skema er, at gøre din arbejdsplads bedre til at forebygge og håndtere vold. 
Svarene kan give et indblik i, hvordan medarbejderne oplever vold i praksis, og være afsæt til en fælles dialog om, 
hvordan I kan blive bedre til at forebygge og håndtere vold.

Spørgsmål fra skemaet kan også bruge til at uddybe emnet i APV.

Evt. Dato, navn og afdeling:   __________________________________________________________________________

Spørgsmål Skriv et tal: 1,2,3,4 eller 5
5 = ”i meget høj grad”. 
1 = ”absolut ikke”

Kender du indholdet af arbejdspladsens retningslinjer for voldsforebyggelse?

Synes du, at retningslinjerne fungerer tilfredsstillende i praksis?

Synes du, at du er informeret om retningslinjerne?

Er det dit indtryk, at der er en fælles accept og forståelse af arbejdspladsens defi-
nition af vold?

Synes du, at nye medarbejdere på får tilstrækkelig instruktion og vejledning i for-
hold til voldsproblemet?

Er det dit indtryk, at alle i personalegruppen registrer eller anmelder det internt, 
når de har været udsat for en voldsepisode?  

Synes du, at I er gode til handle og følge op i forbindelse med voldshændelser?

Synes du, at du har viden om, hvordan du kan håndtere og imødegå problemet med 
vold, hvis det opstår?

Har I retningslinjer eller en beredskabsplan for, hvordan en medarbejder skal hjæl-
pes og støttes, hvis vedkommende har været udsat for vold?

Er du fortrolig med beredskabsplanens indhold?

Synes du, at beredskabet virker godt i praksis?

Sådan giver du
kollegial førstehjælp

Den indledende kontakt 
Kollegial førstehjælp skal gives af en person som ikke 
selv er påvirket af situationen. 

 ■ Sørg for at truslen eller faren ikke længere er til stede.
 ■ Find et uforstyrret lokale
 ■ Sig at samtalen højst varer 30-45 minutter.

Spørg til fakta
Lad den ramte tale om hændelsen uden mange afbrydel-
ser. Spørg til fakta, hvis fantasien løber løbsk, f.eks. om 
hvor galt det kunne være gået. 

 ■ Bryd ind med spørgsmål som: ”Hvad skete der” og
”Hvornår sluttede det?”, så der er fokus på den faktiske 
hændelse og hvornår den sluttede.

 ■ Du skal medvirke til normalisering og modvirke
dramatisering.

Undgå at
 ■ antyde at tingene kunne være gjort anderledes
 ■ tale om egne erfaringer herunder volds og
trusselserfaringer

 ■ at bruge sort humor og bagatellisering

Normalt med voldsomme reaktioner
Fortæl at reaktionerne er normale også selvom de kan 
virke voldsomme. De aftager ofte inden for timer eller få 
dage, men der kan forekomme tilbagefald.

Aftaler og liste over bekymringer
Lav en liste med de store og små bekymringer og behov, 
der er kommet frem under samtalen. 

 ■ Få klarhed over, hvad der skal gøres først.
 ■ Aftal, hvad der skal gøres, og hvem der gør det.
 ■ Giv tid til refleksion.

Hjælp med de praktiske gøremål 
 ■ Hjælp med de konkrete behov, så som kontakt til pårø-
rende, transport hjem eller eventuelt til skadestue.

 ■ Hjælp med at udfylde anmeldelse for arbejdsskade.

Vær opmærksom på
For megen støtte og omsorg til en person med beskeden 
skade kan virke modsat og få den ramte til at føle sig 
mere magtesløs end han eller hun oplever situationen.

At kollegial førstehjælp ikke udelukker eller er en erstat-
ning for professionel hjælp. Brug jeres beredskabsplan til 
at beskrive professionel hjælp.

Læs mere om psykisk førstehjælp og beredskab på 
etsundtarbejdsliv.dk 

Kollegial psykisk førstehjælp er faglig omsorg inden for de første 48 timer. 

Spørgsmål til jeres beredskab

 ■ Førstehjælp og støtte efter episoden. Hvem sørger for at tage sig af den ramte, og har medarbejderne lært
psykisk førstehjælp? Er der en liste over kontaktpersoner, som kan hjælpe de ramte (familie eller pårørende)?

 ■ Professionel hjælp til involverede. Har jeres arbejdsplads en ordning med professionel hjælp, og hvem sørger for 
at den bliver aktiveret?

 ■ Orientering til arbejdsmiljørepræsentant, leder og arbejdspladsen. Hvem sørger for at informere de forskel-
lige i organisationen?

 ■ Opfølgning og kontakt med den ramte og borgeren/patienten/den unge. Hvordan følger I op på en måde, der 
skaber tryghed og ikke eskalerer konflikten?

 ■ Gennemgang af hændelsen med henblik på læring. Hvornår er det et godt tidspunkt at gennemgå hændelsen
med henblik på læring?

 ■ Anmeldelser til myndigheder og forsikring. Hvordan anmelder I til Arbejdstilsynet og politi, og hvem står for
anmeldelse som arbejdsskade, hvor det er relevant?

 ■ Vedligehold og evaluering af beredskabsplanen. Hvordan sørger I for at beredskabsplanen er tidssvarende og,
hvordan vil I evaluere den?

 ■ Kommunikation om eventuelle ændringer. Hvordan sikrer I, at information om ændringer i praksis når ud til alle?

 ■ Ansvar for beredskabsplanen. Har I en konkret beskrivelse af hvem, der har ansvar for hvad? - Ledere, arbejdsmil-
jørepræsentanter og medarbejdere?

 ■ Kendskab og indsigt i beredskabsplanen. Hvordan sikrer I,  at planen er kendt af medarbejdere og ledere?

Denne liste er udarbejdet af BrancheFællesskabet for arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. Find 

eksempler og få mere uddybende information om beredskabsplaner på etsundtarbejdsliv.dk og på Arbejdstilsynets 
hjemmeside at.dk

Som arbejdsplads skal I forholde jer til håndtering af trusler og vold, og det 
kan I fx gøre med en beredskabsplan. Den skal beskrive, hvem der gør hvad, 
hvis en medarbejder eller leder bliver udsat for trusler eller vold. 
Planen skal være kendt af alle – også elever, studerende i praktik og vikarer. 

Planen kan indeholde følgende emner og opmærksomhedspunkter:
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Tre tjeklister til støtte  
i jeres proces
I forlængelse af hæfterne ’Styr uden om trusler og vold’ er der også værktøjer og 
Powerpoint med spørgsmål og øvelser til dialogen. Disse værktøjer er velegnet til 
MED/SU, ledere, arbejdsmiljøgruppen eller Arbejdsmiljø- og HR-konsulenter.  
Find tjeklisterne på www.etsundtarbejdsliv.dk/tjeklister.

https://www.etsundtarbejdsliv.dk/trusler_vold/tjeklister


Spørgsmål til jeres beredskab

 ■ Førstehjælp og støtte efter episoden. Hvem sørger for at tage sig af den ramte, og har medarbejderne lært

psykisk førstehjælp? Er der en liste over kontaktpersoner, som kan hjælpe de ramte (familie eller pårørende)?

 ■ Professionel hjælp til involverede. Har jeres arbejdsplads en ordning med professionel hjælp, og hvem sørger for 

at den bliver aktiveret?
 ■ Orientering til arbejdsmiljørepræsentant, leder og arbejdspladsen. Hvem sørger for at informere de forskel-

lige i organisationen?
 ■ Opfølgning og kontakt med den ramte og borgeren/patienten/den unge. Hvordan følger I op på en måde, der 

skaber tryghed og ikke eskalerer konflikten?
 ■ Gennemgang af hændelsen med henblik på læring. Hvornår er det et godt tidspunkt at gennemgå hændelsen

med henblik på læring?
 ■ Anmeldelser til myndigheder og forsikring. Hvordan anmelder I til Arbejdstilsynet og politi, og hvem står for

anmeldelse som arbejdsskade, hvor det er relevant?
 ■ Vedligehold og evaluering af beredskabsplanen. Hvordan sørger I for at beredskabsplanen er tidssvarende og,

hvordan vil I evaluere den?
 ■ Kommunikation om eventuelle ændringer. Hvordan sikrer I, at information om ændringer i praksis når ud til alle?

 ■ Ansvar for beredskabsplanen. Har I en konkret beskrivelse af hvem, der har ansvar for hvad? - Ledere, arbejdsmil-

jørepræsentanter og medarbejdere? ■ Kendskab og indsigt i beredskabsplanen. Hvordan sikrer I,  at planen er kendt af medarbejdere og ledere?

Denne liste er udarbejdet af BrancheFællesskabet for arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. Find 

eksempler og få mere uddybende information om beredskabsplaner på etsundtarbejdsliv.dk og på Arbejdstilsynets 

hjemmeside at.dk

Som arbejdsplads skal I forholde jer til håndtering af trusler og vold, og det 

kan I fx gøre med en beredskabsplan. Den skal beskrive, hvem der gør hvad, 

hvis en medarbejder eller leder bliver udsat for trusler eller vold. 

Planen skal være kendt af alle – også elever, studerende i praktik og vikarer. 

Planen kan indeholde følgende emner og opmærksomhedspunkter:
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Tre tjeklister til støtte  
i jeres proces

Beredskabsplan

Eksempel på tjekliste.



1

Undgå vold og trusler 
- til dig, der skal i praktik

På mange arbejdspladser skabes det gode 
arbejdsmiljø netop i arbejdet med mennesker. Et 
godt arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for en 
god og sund arbejdsplads. 

Vold og trusler kan dog være en udfordring for 
arbejdsmiljøet, når man arbejder med mennesker. 
Episoder med vold eller trusler opstår 
eksempelvis, når borgeren/patienten bliver 
frustreret, fordi de ikke føler sig set, forstået eller 
respekteret. Arbejdspladsen skal derfor arbejde 
med at skabe de rette rammer, så episoder med 
vold og trusler begrænses. 

Derfor har vi lavet denne guide med gode råd og 
informationer til dig, som skal i praktik.

Hvad er vold og trusler? 
I arbejdet med mennesker kan 
situationer, hvor en ansat oplever fysiske 
eller psykiske overgreb, være en 
udfordring for det gode arbejdsmiljø. 
Vold og trusler kan blandt andet være 
spark, slag og bid eller trusler mod dig 
eller arbejdspladsen. Vold og trusler kan 
også være chikane på de sociale medier.

Når du skal i praktik, så er det måske første gang, at du skal arbejde professionelt med mennesker. I 
arbejdet med mennesker kan du gøre en forskel, og det er et arbejde, som mange finder meget menings-
fuldt.

Modelfoto
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Til dig, der skal i praktik

Denne guide er til dig, som skal i praktik. 
Den beskriver, hvordan arbejdspladsen 
skaber gode og trygge rammer for  
arbejdet. 

Du kan i guiden læse om, 
hvad du selv kan gøre for at 
reducere risikoen for vold 
og trusler, og hvem du kan 
spørge om hjælp. 

Som praktikant er der flere omkring dig, der skal hjæl-
pe med at sikre et godt arbejdsmiljø. Du kan gå til din 
praktikvejleder med spørgsmål, eller henvende dig på 
arbejdspladsen til din leder eller arbejdsmiljørepræ-
sentant.

Mange arbejdspladser har retningslinjer for at fore-
bygge, håndtere og følge op på episoder med vold 
eller trusler. Det er vigtigt, at du får kendskab til ret-
ningslinjerne, så du ved, hvordan du skal handle. 

Hent guiden på 
www.arbejdsmiljoweb.dk/undgaavoldog-
truslerpraktik

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/undgaa-vold-og-trusler-til-dig-der-skal-i-praktik
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/undgaa_vold_og_trusler_praktik
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/undgaa_vold_og_trusler_praktik


FOLDEVEJLEDNING
1. Læg flip-flappen med bagsiden  

(denne side) op.2. Fold de fire hjørner ind mod midten, 
så de mødes.3. Vend flip-flappen om, så de otte 

spørgsmål er synlige.4. Fold igen de fire hjørner ind mod  
midten.5. Fold nu flip-flappen på midten, så  

den bliver til et lille rektangel.
6. Stik fingrene ind i de fire “lommer”  

på flip-flappen.7. Du er nu klar til at bruge flip-flappen.

SÅDAN BRUGER DU DIN FLIP-FLAP:Flip-flappen kan bruges til at sætte en dialog i gang om, hvordan I 

kan styre uden om trusler og vold, hvis I arbejder inden for social- og 

sundhedsområdet. 
Lad flip-flappen ligge fremme eller brug den fx som opstart, hvis I 

har et personalemøde, temamøde eller temadag om emnet. 

SPILLEVEJLEDNING
1. Hold flip-flappen lukket, så man kun 

kan se de fire store, farvede felter.
2. Bed din kollega om at vælge en farve.

3. Flip-flap nu så mange gange, som 
antallet af bogstaver i farven.

4. Bed derefter din kollega om at vælge 
et af de synlige ord inde i flip-flappen.

5. Flip-flap igen – svarende til antallet af 
bogstaver i ordet.6. Bed nu kollegaen vælge et ord  

– for sidste gang.7. Løft flappen – og stil det spørgsmål, 
der står under det valgte ord.

TEMA: VOLD

Læs mere påwww.etsundtarbejdsliv.dk/vold
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Flip-flap til dialogen

Værktøjet indeholder flere spørgsmål, 
der på en sjov måde skaber fokus og dia-
log omkring de udfordringer arbejdsplad-
sen kan stå overfor.

Flip-Flappen indeholder 8 spørgsmål om vold. I kan 
fx bruge den som icebreaker på en personaledag. 

Du skal blot printe den ud og folde den. Vejledning til 
hvordan du spiller og folder den følger med.

Hent Flip-Flappen ved at klikke på den eller linket:
www.arbejdsmiljoweb.dk/flipflapvold

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/flipflap-vold
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/flipflap-vold


I BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og 
Offentlig administration samarbejder arbejdsgivere og 
arbejdstagere om aktiviteter til at skabe et bedre fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø.

BrancheFællesskabet bistår arbejdspladserne med at skabe 
et godt arbejdsmiljø ved at udarbejde informations- og vej-
ledningsmateriale samt afholde konferencer og træf mv. 

I BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Of-
fentlig administration deltager repræsentanter udpeget af 
arbejdsmarkedets hovedorganisationer.

Læs mere og hent folderen på www.etsundtarbejdsliv.dk/
katalogvold. Yderligere information om BrancheFællesska-
bet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration 
på www.arbejdsmiljoweb.dk.

Projektleder: Lise Keller, lke@3bar.dk

På www.arbejdsmiljøweb.dk/vold finder 
du inspiration og metoder til at forebygge 
og håndtere trusler, konflikter og vold på 
arbejdet. 

Dette er et katalog over materialer fra BFA 
med tjeklister, vejledninger, spil, film mv. 
Målgruppen er ledere, arbejdsmiljø- og 
tillidsrepræsentanter, MED-udvalg/SU og 
arbejdsmiljøorganisationen. 

Find også inspiration hos: 
• Arbejdstilsynet Love og regler
• Viden på tværs God praksis, værktøjer og nyheder
• Metoder mod vold Digitale værktøjer
• Videncentter for arbejdsmiljø Formidling af forsk-

ning og viden
• ”Vold som udtryksform” Metodeudvikling, udgi-

velser og inspiration mv.
• Socialstyrelsen Nationale retningslinjer for fore-

byggelse af vold på botilbud og forsorgshjem, 
magtanvendelser mv.

Inspiration til et arbejdsmiljø 
uden trusler og vold

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/katalogvold
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/katalogvold
http://www.arbejdsmiljoweb.dk
mailto:lke%403bar.dk?subject=Godt%20Psykisk%20Arbejdsmilj%C3%B8
http://www.arbejdsmiljøweb.dk/vold
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/regler-i-arbejdsmiljoet
http://vpt.dk/
http://www.arbejdsmiljoviden.dk
https://voldsomudtryksform.dk/
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/nationale-retningslinjer-for-forebyggelse-af-voldsomme-episoder-pa-botilbud-og-boformer-for-hjemlose
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