
Sæt traumatiserende hændelser 
på dagsordenen

Dialogværktøj til at forebygge og håndtere 
traumatiserende hændelser på arbejdspladsen

Denne guide er en del af en serie af guider og kort om vold. Find dem alle på arbejdsmiljoweb.dk/seksguideromvold

BEREDSKAB

Beredskabsplan for voldsomme episoder 
Et beredskab er en systematisk plan for, hvordan I på arbejdspladsen/afdelingen handler ved voldsomme episoder og 
samler op på det efterfølgende. Den skal beskrive hvem, der gør hvad, hvis en medarbejder eller leder bliver udsat for 
trusler eller vold. Planen skal være kendt af alle medarbejdere – også vikarer, studerende og nye ansatte. 

BFA har udarbejdet denne skabelon, som er et forslag til det en beredskabsplan skal indeholde. Den er udarbejdet i 
word, så I selv kan tage punkter ud, der ikke er relevante for Jer eller tilføje nye. Hent skabelonen på  
www.arbejdsmiljoweb.dk/voldsguider.

Umiddelbart efter hændelsen

Denne person har overordnet ansvaret for at beredskabsplanen bliver opdateret og  kommunikeret til medarbejdere: ___________________

Opfølgning og læring 

Hvis der opstår en voldsom episode er vi enige om at gøre følgende:
Bevare roen og kommunikere på en konfliktnedtrappende måde ved at ___________________________________________________________________

At aflede og hjælpe hinanden ved at ___________________________________________________________________________________________________

Anvende de nødvendige tekniske hjælpemidler [fx alarmer], som på vores arbejdsplads/afdeling er _________________________________________

At de her personer sørger for at ringe efter hjælp [fx kontakter politi]  _________________________________ eller ______________________________

Den udsatte medarbejder skal hurtigst muligt have psykisk førstehjælp eller støtte af en kollega, der ikke er berørt af hændelsen.

Hvis det er muligt skal nærmeste leder orienteres med det samme her: __________________________________________________________________

På vores arbejdsplads/afdeling kan vi også få professionel hjælp til _____________________________________________________[fx supervision, 

psykologhjælp], som kan igangsættes af denne medarbejder: __________________________________________________

Hvis det er nødvendigt at kontakte pårørende, har vi en liste med kontaktoplysninger på pårørende her: _____________________________________

_____________________________ har ansvaret for at orientere nærmeste leder indenfor ____ dage på tlf.______________________________________ 

_____________________________ har ansvaret for at orientere arbejdsmiljørepræsentanten indenfor ____ dage på tlf.___________________________

_____________________________ har ansvaret for at orientere øvrige kollegaer på arbejdspladsen/afdelingen indenfor ____ dage

_____________________________ har ansvaret for at anmelde arbejdsskaden til Arbejdstilsynet indenfor 9 dage

Vi anmelder skader her________________________________________________________________________________________________________________

Hvis det er relevant, så har ____________________________ ansvaret for at anmelde episoden til politiet indenfor 3 dage

 

Vi dokumenterer hændelser selv på denne måde ________________________________________________________________________________________

1-2 uger efter en hændelse gennemgår vi den med henblik på læring ved at ______________________________________________________ og aftaler, 

hvordan vi følger op med den ramte og evt. borgeren. 

Den ansvarlige for beredskabsplanen skal vedligeholde denne som minimum årligt i dette forum  ___________________________________________  

[fx MED-Udvalg, afdelingsmøder eller lign].

Beredskabsplanen er senest opdateret _________________ af _________________________________________________________ [Navn og underskrift]

I hændelsen

Chikane, trusler og vold
Katalog over materialer til inspiration
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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 borgere, som får pleje eller støtte? 
Patienter og pårørende, som har sygdom tæt inde 
på livet? Eller med børn og unge? Så er der risiko for, 
at der kan opstå konflikter, og at de mennesker kan 
være så pressede, at de reagerer med trusler eller 
vold.

Kataloget indeholder materialer, som beskriver 
hvilke situationer, der kan opstå og hvordan I som 
personalegruppe kan undgå dem - fx gennem faglig 
udvikling, ved at inddrage borgerne og øge jeres 
samarbejde.

Materialerne retter sig mod forskellige brancher og 
drejer sig om forskellige slags situationer. ”Arbejd 
trygt ude” er fx særligt målrettet medarbejdere, der 
arbejder uden for en fast arbejdsplads, fx i hjemme-

Forord

plejen eller på døgntilbud, hvor man arbejder i borge-
rens hjem. Det kan også være en gadesygeplejerske 
eller en foged, der besøger virksomheder.

Nogle arbejdspladser har højere risiko for vold og 
trusler, mens andre arbejdspladser har lav risiko. På 
de arbejdspladser med lav risiko, er det også vigtigt 
at være forberedt og få talt om emnerne: Hvad er 
jeres retningslinjer for at forebygge og håndtere 
hændelser? Hvad med jeres beredskab? Og er I para-
te til at give psykisk førstehjælp?

Kataloget er målrettet ledere, arbejdsmiljø- og til-
lidsrepræsentanter, MED-udvalg/SU og Arbejdsmil-
jøorganisationen. Kig kataloget igennem og brug det 
til at få overblik og inspiration. Find de materialer, 
som passer bedst til jeres arbejdsplads.

Med venlig hilsen
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø 
Velfærd og Offentlig administration

Indhold
Hvad siger loven om vold og trusler? 4
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Find materialerne her: 
www.arbejdsmiljoweb.dk/materialesamling- 
boernogunge
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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 at.dk: ”Vold”.

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 dags-
ordenen 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
https://at.dk/regler/at-vejledninger/vold-d-4-3/
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Arbejder du i borgerens hjem 
eller måske på gaden?
”Arbejd trygt ude” sætter fokus på det 
særlige forhold at nogle arbejdsopgaver 
skal løses uden for en fast arbejdsplads. 

”Hvis I har medarbejdere, der arbejder i ud-
gående 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

Vi ringer tit sam-
men for at orien-
tere hinanden om, 
hvor vi er, og hvad 
vi laver. Vi passer 
godt på hinanden.

Når vi laver opsøgende 
arbejde, er vi altid to ved 
første besøg.

At løse opgaver uden for en fast arbejdsplads er for-
bundet med en række særlige forhold og udfordrin-
ger. Set under ét er udearbejde typisk kendetegnet 
ved, at en medarbejder: 

• er på ”udebane” og uden den følelse af fysisk og 
psykisk tryghed, som faste arbejdspladser typisk 
repræsenterer. 

• opsøger borgerne på gaden, i hjemmet eller i en 
virksomhed – og dér kan være en mere eller min-
dre velkommen gæst. 

• somme tider arbejder alene og da ikke umiddel-
bart har adgang til vejledning, indgriben eller 
støtte fra kolleger. 

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


 

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 
konkrete situationer hvor konflikter 
eskalerer. Filmene kan bruges som af-
sæt  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 bed-
ste måde.
Bo Hejlskov Elvén

Som myndighedsperson 
bliver man nødt til at gøre 
sig fortjent til at få auto-
riteten. Det gør man ikke 
ved at gøre mødet til en 
magtkamp. Vi skal ikke ud 
i en situation, hvor den ene 
part vinder, men hvor vi får 
systemet til at fungere, 
som det skal.
Bo Hejlskov Elvén

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


Konflikttrappen
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Dialogkort - Krænkende hand-
linger af seksuel karakter

Uønsket seksuel opmærksomhed er et 
vanskeligt emne at tage fat på. Det er 
ofte tabubelagt, hvilket gør det svært 
for den enkelte at sige fra og søge hjælp. 

Dette værktøj hjælper jer til at få øje på eventuelle 
tabuer og omfatter uønsket seksuel opmærksomhed 
fra A leder, kolleger, underordnede og B borgere, 
pårørende eller andre, man kommer i kontakt med på 
arbejdet.

Nedsæt en arbejdsgruppe, der skal planlægge og sty-
re mødet og processen. Arbejdsgruppen kan bestå af 
repræsentanter fra MED-udvalget, SU eller arbejds-
miljøorganisationen og andre interesserede. Afhold 
et møde på en til to timer for alle ansatte. Fordel jer 
ved borde i 4-6 personers-grupper. Del dialogkortene 
ud, og læg et sæt på hvert bord. Deltagerne i hver 
gruppe skiftes til at tage et kort.

A Krænkende handlinger af seksuel karakter fra 
kolleger, underordnede eller ledere. 

B Krænkende handlinger af seksuel karakter fra 
borgere, pårørende eller andre, man kommer i kon-
takt med på arbejdet, fx samarbejdspartnere.

- Bryd tabuet med dialogkort 

Hent kortene her:
www.arbejdsmiljoweb.dk/stop-kraenkelser 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.



Tæt på vold
Spillevejledning

ANLEDNING
Dialogspillet “Tæt på vold” er udviklet til 
arbejdspladser, hvor der er risiko for at blive 
udsat for krænkende handlinger, chikane, 
trusler, vold eller uønsket seksuel opmærk-
somhed fra fra borgere/børn eller pårørende/
forældre. Spillet kan fx bruges som en del af 
et personalemøde eller som led i en opfølg-
ning efter en konflikt eller en ubehagelig 
begivenhed. Det kan være en medarbejder-
repræsentant og en leder, der sætter spillet i 
gang – eventuelt i samarbejde med en intern 
konsulent. 

FORMÅL
Spillets formål er at skabe en god dialog om 
krænkende handlinger, vold og trusler mv. i 
det daglige arbejde. Spillet lader deltagerne 
dele deres holdninger, bekymringer, erfarin-
ger og ideer til emnet på en tryg måde. Det 
fører til, at gruppen både får fælles refleksion 
og mulighed for at beslutte, hvad de eventu-
elt vil gøre anderledes i fremtiden. 

FORBEREDELSE
Sørg for at have set kortene og hele denne 
vejledning igennem, før I sætter jeres første 
spil i gang. 
 
•  Beslut, hvor lang tid I vil bruge på spillet. 
•  Styr tiden undervejs.
•  Placer jer ved samme bord evt. i flere 

grupper. 
•  Læg alle kortene på bordet med med 

temakortet opad, så det er let at læse alle 
teksterne.

•  Læs Introduktion op for deltagerne og 
fortsæt derefter med ”regler”. 

Spilletid: Fra et kvarter til 2 timer. 

Vi anbefaler at sætte 45 minutter 
af til at starte med.

Deltagere: Tre-otte spillere  
(læs nedenfor, hvordan I kan 
spille med endnu flere deltagere 
samtidig). 

INTRODUKTION 
Velkommen til Tæt på vold, der er et dialog-
spil om krænkende handlinger, chikane, vold, 
trusler og uønsket seksuel opmærksomhed i 
det daglige arbejde. Formålet er, at vi får en 
god og konstruktiv dialog om vores erfa-
ringer, bekymringer og holdninger til dette 
emne. Det er et personligt emne, og derfor 
er det vigtigt at være åben – både over for 
andres oplevelser og i forhold til at dele ud af 
sine egne. Det er vigtigt, at vi lytter og spør-
ger ind for at forstå hinandens oplevelser. Det 
drejer sig ikke om, hvem der har ret, men om 
at støtte hinanden bedst muligt. Dialogen 
slutter af med, at vi beslutter, hvordan vi vil 
følge op på det, vi har talt om. 

Først skal alle vælge et personligt kort med 
et tema på fra bordet, som I gerne vil tale 
om. I skal på et tidspunkt fortælle, hvorfor I 
har valgt netop dét kort. (Lad nu alle vælge 
ét kort hver og brug cirka tre minutter på det. 
Læs derefter ”regler” op). 

REGLER 
•  Nu har vi hver et kort med tema på lig-

gende foran os. 

•  Vi skal blande de overskydende kort og 
lægge dem i en bunke midt på bordet med 
siden med temaet på opad. 

•  En af os lægger vores kort med tema på 
midt på bordet og bruger cirka ét minut 
på at fortælle om en konkret oplevelse, 
der især har bidraget til, at han eller hun 
valgte det kort. 

•  Derefter taler vi om både oplevelsen og 
emnet, og vi husker at stille masser af 
åbne spørgsmål til hinanden. Forsøg at 
rette nogle spørgsmål til hele bordet og 
andre til en enkelt person. 

•  For at vi stiller nok spørgsmål, kan vi altid 
trække et kort fra bunken på bordet og 
bruge spørgsmålet på den anden side. Det 
er godt, hvis vi stiller en masse spørgsmål. 
Så fyr bare løs med disse kort. 

•  Hvem vil begynde med at lægge sit kort 
ind midt på bordet og fortælle? (Lad en 
frivillig begynde).  

CIRKA HVERT FEMTE MINUT 
Lad en ny deltager fremlægge sit kort, og lad 
diskussionen fortsætte om det nye emne. 

NÅR DER ER 5-10 MINUTTER TILBAGE 
Diskuter følgende spørgsmål et ad gangen. 
Gør hvert spørgsmål færdigt, før I går videre 
til det næste. På denne måde får I afrundet 
dialogen. 

1.  Af det, vi har talt om i dag, hvad er især 
vigtigt at holde fast i? 

2.  Hvis vi skulle gøre én enkelt ting anderle-
des fremover, hvad ville så hjælpe mest på 
det, vi har talt om? 

3.  Hvem gør hvad for at følge op på det, vi 
har talt om? 

4.  Hvad har vi især sat pris på, at der blev 
sagt i denne dialog? 

5.  Hvornår tager vi denne dialog igen? 

FØLG OP 
Som spilstyrer bør du notere dig dialogens 
hovedkonklusioner, samt hvad deltagerne 
beslutter, at hvem skal gøre. Du kan med for-
del minde de pågældende om deres opgaver, 
hvis de skulle glemme dem. Sørg også for, at 
gruppen gentager denne dialog, såfremt de 
ønsker det. Afklar også, om der er temaer, 
arbejdsmiljøgruppen og lederen skal arbejde 
videre med i SU/ MED-udvalg. 

LÆNGEREVARENDE SPIL 
Hvis I har længere tid til spillet, så forøg de 
ovennævnte tider. 

MERE END OTTE DELTAGERE 
Hvis I er mere end otte deltagere, fordel jer 
da ved flere borde, med tre-otte personer ved 
hvert bord. Når alle i begyndelsen har valgt 
et kort med tema på, skal de overskydende 
kort blandes og deles ud i en bunke til hvert 
bord. Vær opmærksom på, at ét eksemplar af 
spillet ikke rummer kort til meget mere end 
15 deltagere. Hvis I er over 15, bør I overveje at 
have ét eksemplar af spillet til hvert bord. 

Afhængigt af antallet af borde kan I afsætte 
15-20 minutter ekstra til opsamlingen. Her 
kan I anvende denne variant af de opfølgende 
spørgsmål: 

1.  Hvert bord diskuterer: 
a.  Hvad har vi især sat pris på, at der blev 

sagt i denne dialog? 
b.  Hvad er især vigtigt at gå videre med af 

det, vi har talt om? 
c.  Hvis vi skulle gøre én enkel ting anderle-

des fremover, hvad ville så hjælpe mest på 
det, vi har talt om? 

2.  En frivillig fra hvert bord  
fremlægger derefter ganske kort gruppens 
forslag fra punkt 1.c. 

3.  Alle diskuterer i plenum: 
a.  Hvem gør hvad for at følge op på det, vi 

har talt om? 
b. Hvornår tager vi denne dialog igen? 

“Tæt på vold” er udviklet i samarbejde med 
spiludvikler og psykolog Lars Hoffmann i 2012 
og opdateret af BFA i 2022 med sparring fra 
ekstern konsulent Trine Uhrskov og Bjarne 
Møller. 

Find filmklip og andre hjælpeværktøjer, I som 
arbejdsplads kan bruge til at få indblik i, hvad 
I skal være særligt opmærksomme på, når I 
forebygger og håndterer trusler og vold på 
arbejdsmiljøweb.dk/vold. 

God fornøjelse med  
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/pårørende 
og børn/forældre.

Spillets formål

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

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
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Arbejder du med 
børn og unge?

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

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 – samtidig 
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.arbejdsmiljoweb.dk/forebygkonflikter

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/er_i_udfordret_af_vold_og_trusler
http://www.arbejdsmiljøweb.dk/forebygkonflikter
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
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/forebygkonflikter
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Arbejde med retningslinjer

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.

Særligt til hospitaler og døgntilbud

I magasinet ’Vi gjorde OGSÅ noget ved volden’ fortæller 
fem døgntilbud for børn og unge samt tre hospitalsafde-
linger om erfaringer og resultater af deres engagement i 
udviklingsarbejdet. 

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.

Lær af 12 arbejdspladser

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


Denne guide er en del af en serie af guider og kort om vold. Find dem alle på arbejdsmiljoweb.dk/seksguideromvold

PSYKISK FØRSTEHJÆLP

3. Den indledende kontakt
Find et uforstyrret lokale og sig at samtalen ikke tager så lang tid.

Psykisk førstehjælp skal gives hurtigst muligt af en person, som ikke er påvirket af hændelsen.

Her er 5 trin at huske på:

5. Lav aftaler
Inddrag lederen hvis det er muligt. Hjælp med at skabe overblik over 
hvad der skal gøres, hvornår og af hvem.

4. Vær lyttende og modvirk  dramatisering ved at spørge til fakta

2. Bemærk  
anderledes adfærd 

Panikanfald

Overdreven frygt,  
bekymringer og 
angst

Undlad at ...
• Sige at tingene kunne  være gjort anderledes

• Tale om egne erfaringer
• Joke og/eller bagatellisere

Forvirrede tanker

Aggressiv 
adfærd  

Ledsag efter behov kollega til enten skadestue eller hjemmet

Kontakt pårørende 

Hjælp med anmeldelse til  politiet (indenfor 3 dage) og for arbejdsskade (indenfor 9 dage)

Sådan udøver du psykisk førstehjælp

1. Stop truslen sammen!
Sørg for at truslen eller faren ikke længere er til stede ved fx at konfliktnedtrappe, aflede eller tilkalde hjælp.
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Seks guider og kort om vold 

Brug guiderne til at komme i gang med arbejdet med at forebygge og håndtere vold-
somme episoder. Guiderne er til jer der sjældent har trusler eller vold. Er I allerede 
godt i gang, kan guiderne bruges som inspiration til og gennemgang af det I allere-
de gør. Find guiderne på www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/seks-
guider-om-vold/kort-om-vold.

Psykisk førstehjælp

Eksempel på guide.

Hent guidenerme på 
www.arbejdsmiljoweb.dk/
seksguideromvold

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/seks-guider-om-vold
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/seks-guider-om-vold/kort-om-vold
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/seks-guider-om-vold/kort-om-vold
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/seksguideromvold
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/seksguideromvold
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Flip-flap til dialogen

Værktøjet indeholder flere spørgsmål, 
der på en sjov måde skaber fokus og 
dialog omkring de udfordringer arbejds-
pladsen 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

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

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


Sæt traumatiserende hændelser 
på dagsordenen

Dialogværktøj til at forebygge og håndtere 
traumatiserende hændelser på arbejdspladsen
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Traumatiserende hændelser

En traumatiserende hændelse kan fx 
være en studerende, der kommer alvor-
ligt til skade, en ulykke, man er vidne 
til eller en borger som gør skade på sig 
selv. I kan bruge dialogværktøjet til at 
komme i gang med arbejdet med at 
forebygge og håndtere traumatiserende 
hændelser.

Dialogværktøjet er til jer hvor trauma-
tiserende hændelser, som udgangs-
punkt ikke er en del af dagligdagen. 
Er I allerede godt i gang, kan dialog-
værktøjet bruges som inspiration til 
og gennemgang af det I allerede gør.

I værktøjet er der konkrete 
eksempler og hjælp til at have 
en dialog på arbejdspladsen. 
Værktøjet består af en intro-
duktionsfolder og tre kort til 
dialog:

• Identificér og risikovurdér 
hændelser på arbejdsplad-
sen

• Normalisér reaktionerne og 
håndtér dem i fælleskab

• Tag organisatorisk ansvar 
for hændelsen

Læs mere på 
www.arbejdsmiljoweb.dk/traumatiserende

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/traumatiserende-haendelser-folder
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/traumatiserende-haendelser-dialogkort
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/traumatiserende-haendelser-dialogkort
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/traumatiserende-haendelser-dialogkort
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/traumatiserende-haendelser-dialogkort
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/traumatiserende-haendelser-dialogkort
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/traumatiserende-haendelser-dialogkort


24   KONFLIKTER, TRUSLER OG VOLD – KATALOG OVER MATERIALER 2021 25

Faktakort om digital chikane

Fire faktakort hjælper jer med at sætte 
gang i dialogen om digital chikane på 
jeres arbejdsplads.

Hvert kort handler om et bestemt emne. Til hvert 
kort hører en række spørgsmål, som I kan bruge 
til at tale om digital chikane, hvad I gøre og kan 
gøre fremover. Kortene er udviklet i samarbejde 
med Arbejdstilsynet.

Læs mere på www.arbejdsmiljoweb.dk/
digitalchikane

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/traumatiserende-haendelser-dialogkort
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/traumatiserende-haendelser-dialogkort
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/traumatiserende-haendelser-dialogkort
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/traumatiserende-haendelser-dialogkort
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/traumatiserende-haendelser-dialogkort
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/digitalchikane
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/digitalchikane


Læs mere på 
www.arbejdsmiljoweb.dk/
metoder-mod-vold

z 
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Arbejdstilsynet 
at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmil-
joe/vold-og-trusler 

Det nationale forskningscenter  
for arbejdsmiljø NFA
nfa.dk 

Voldsomudtryksform 
voldsomudtryksform.dk 

Metoder mod vold 
vpt.dk/metoder-mod-vold 

Tilbud fra regionerne om ekspertrådgivning  
om psykisk arbejdsmiljø, herunder vold
regioner.dk/aftaler-og-oekonomi/arbejdsmiljoe/
ekspertraadgivning-og-inspiration-til-et-bedre-psy-
kisk-arbejdsmiljoe

Metoder mod vold

Formålet er at inspirere arbejdspaldser i arbejdet 
med at forebygge og håndtere voldsomme hændel-
ser og tage læring med videre.

På sitet møder du forskellige slags eksperter og 
arbejdspladser, som fortæller om de metoder, de 
bruger og anbefaler.

Metoder mod vold er ”et site” til ledere, 
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-
repræsentant på arbejdspladser, der 
beskæftiger sig med borgere med sær-
lige problemstillinger. Borgere, som kan 
være udadreagerende. Andre medar-
bejdere på arbejdpladsen kan også med 
fordel se med. 

Formål

Mere viden og inspiration

Find det her

Tilbud fra kommunerne om støtte til arbejdet med 
psykisk arbejdsmiljø, herunder vold, SPARK
vpt.dk/spark 

Sundhedsstyrelsen 
sst.dk/da/viden/demens/forebygge-udadreageren-
de-adfaerd/anbefalinger-og-inspiration

Anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere 
og lære af voldsomme episoder og udadreagerende 
adfærd i ældreplejen.

Socialstyrelsen 
socialstyrelsen.dk

Trivsel og forebyggelse af vold på botilbud 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/metoder-mod-vold
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/metoder-mod-vold
http://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmiljoe/vold-og-trusler
http://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmiljoe/vold-og-trusler
http://nfa.dk
http://voldsomudtryksform.dk
http://vpt.dk/metoder-mod-vold
http://vpt.dk/spark
https://www.sst.dk/da/viden/demens/forebygge-udadreagerende-adfaerd/anbefalinger-og-inspiration
https://www.sst.dk/da/viden/demens/forebygge-udadreagerende-adfaerd/anbefalinger-og-inspiration
http://socialstyrelsen.dk


Et fremtidssikret arbejdsmiljø

Et godt samarbejde er væsentligt for et godt arbejdsmiljø nu 
og i fremtiden. Derfor samarbejder arbejdsgivere og arbejdsta-
gere i BFA om at udvikle information, inspiration og vejled-
ning. 

Vi udarbejder konkrete værktøjer, så arbejdspladserne kan 
handle og forebygge lokalt. Vi præsenterer ambitiøse forebyg-
gende løsninger, som baserer sig på erfaring fra arbejdspladser 
og på forskning. Løsninger som tager udgangspunkt i de pro-
blemer, der skal løses nu og de problemer, som kan opstå. 

Det gør vi i enighed – til gavn for ledere, medarbejdere og 
borgere. 

I BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og 
Offentlig administration deltager repræsentanter udpeget af 
arbejdsmarkedets hovedorganisationer.

Hent ’Katalog - Konflikter, trusler og vold’ og læs mere om 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig 
administration på arbejdsmiljoweb.dk. 

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

Inspiration til et arbejdsmiljø 
uden trusler og vold

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. 

http://arbejdsmiljoweb.dk
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/vold
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