
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.

NYT DIALOGSPIL

Al forebyggelse starter 
med dialog

Få inspiration og værktøjer til indsatsen for at forebygge 
og håndtere vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler 
på jobbet

NYT HÆFTE OG DIALOGSPIL  

Inspiration til i
ndsatsen 

på arbejdspladsen
Kom volden  

i fo
rkøbet 
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NYT INSPIRATIONSHÆFTE

Skab faglig kvalitet  
– i trygge rammer

Vi møder indimellem 
voldelige borgere og er  
derfor nødt til at tænke i 
sikkerhed, men vi vil også gerne 
signalere åbenhed. Derfor har vi 
indrettet os med lys og luft, pæne 
stole og kunst – men også to 
sikkerhedsrum med flugtveje.

Kirsten Aagaard Sørensen,  
HR-koordinator,  
Varde Kommune

Kom volden i forkøbet     13

12     Kom volden i forkøbet

Stadig flere medarbejdere oplever, at 

utilfredse borgere hænger dem ud på 

hjemmesider o.l. Som ledelse skal man vide, 

hvordan man vil håndtere sager som denne i 

ringkøbing-Skjern Kommune 

René Rosenkilde kan læse om sig selv på nettet. 

Og ikke for det gode.Fagchefen fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Børn 

og Familieafdeling er nemlig på en særlig hjemme-

side omtalt som en, der groft forsømmer sin pligt 

– og dét sammen med to andre navngivne kolleger, 

en socialrådgiver og en psykolog.

– Da vi opdagede det i efteråret 2011, havde vi 

ingen praksis på området, men var som ledelse 

klar over, at den måtte vi skabe med det samme. 

Essensen for os var at tage ansvar for sagen og 

tydeligt at vise medarbejderne, at vi bakker op om 

dem, siger René Rosenkilde.

Derfor indkaldte han med det samme til et møde 

med  tillidsrepræsentanten, de involverede kol-

leger og lederne. De øvrige ca. 150 medarbejdere 

i Børn og Familie blev orienteret i en mail, hvor 

ledelsen tog kraftigt afstand fra hjemmesiden og 

samtidig udtrykte deres fulde opbakning til de 

involverede medarbejdere.
Kommunen anmeldte straks hjemmesiden til 

Datatilsynet for at bringe urigtige oplysninger, jf. 

persondatalovens § 37. Politiet fik også en anmel-

delse af sagen, og man bad hjemmesiden om at 

fjerne oplysningerne. 
Flere i virtuel gabestok

I Dansk Socialrådgiverforening beretter arbejds-

miljøkonsulent Elisabeth Huus Pedersen om et 

stigende antal sager, hvor socialrådgivere og deres 

kolleger sættes i den virtuelle gabestok.

– Fremsættes der direkte trusler, skal det natur-

ligvis anmeldes til politiet. Det gælder også, hvis 

medarbejderen beskyldes for at begå ulovligheder, 

man kunne blive afskediget for, hvis de var kor-

rekte. Desuden råder vi ledelsen til at lægge en 

strategi og skabe en procedure, der også omfatter 

forebyggende foranstaltninger, siger Elisabeth 

Huus Pedersen. En mulighed er at sørge for at notere det i journa-

len, hvis der er optræk til udhængning, og så skal 

ledelsen altid orienteres. Måske kan problemet 

tages i opløbet, hvis borgeren får en anden sags-

behandler eller vejledes ekstra grundigt om de 

normale klageveje, siger Elisabeth Huus Pedersen. 

– Det er et ledelsesansvar at bakke medarbej-

derne op i en konkret sag, at skabe procedurer for, 

hvordan man sikrer juridisk bistand, og om man 

konsekvent anmelder sagerne til Datatilsynet 

– eller oven i købet anlægger en sag om injurier, 

pointerer hun.Aktiv og åben ledelse virker

I Ringkøbing-Skjern Kommune er det René Rose-

kildes klareste erfaring, at det styrker sammen-

holdet og arbejdspladsen, når ledelsen med det 

samme er aktiv og åben. Også i forhold til de med-

arbejdere, der ikke er direkte involveret i sagen.

– Som lovgivningen er i dag, er vi tilsyneladende 

magtesløse i forhold til registrering på nettet, men 

som ledelse skal vi sætte problemet på dagsorden 

og bakke vores medarbejdere helt og aldeles op. 

Også dem, der ikke umiddelbart er del af sagen, 

men naturligvis sidder og tænker ”hvornår sker det 

her også for mig?” Åbenheden er vores eget valg. 

Og den virker.  

På nettet: Datatilsynet har udgivet pjecen So-

ciale netværk og internettet – Hvad skal du være 

opmærksom på?I kan bruge disse oplysninger til at vurdere om op-

lysninger kan opfattes som krænkende og dermed 

offentliggjort i strid med persondataloven.

Ringkøbing-SkjeRn kommune

Medarbejdere hængt ud 

på nettet

Som ledelse skal vi 
sætte problemet på 

dagsorden og bakke 

vores medarbejdere 

helt og aldeles op. 
Også dem, der ikke 

umiddelbart er del af 

sagen.

At blive udstillet på internettet kan være lige så 

ubehageligt som personlige trusler – og ofte sværere 

at gøre noget ved, har fagchef Rene Rosenkilde i 

Ringkøbing-Skjern kommune erfaret. 

Forebyg vold og trusler

de nødvendige kompetencer 

– med fokus på betydningen af såvel faglighed 

som særlige kompetencer inden for forebyggelse 

af vold. Side 16Kommunikation og konflikter  

– med fokus på, hvordan man med den rette kom-

munikation kan være med til at nedtrappe konflik-

ter, der kunne ende med vold. Side 18

Indretning og sikkerhed 

– med fokus på balancen mellem en indbydende 

og sikker indretning af de fysiske rammer for mø-

det med borgere og kunder. Side 22

 
Arbejdets organisering  

– med fokus på, hvordan man kan tilrettelægge  

en både god og sikker kontakt med borgere og 

kunder, også hvis man arbejder alene. Side 26 

Mange års erfaring med voldsforebyggelse 

viser meget tydeligt to ting:  
På den ene side, at det med en gennem-

tænkt og vedholdende indsats er muligt at 

forebygge rigtig meget af den vold, man 

risikerer at blive udsat for på jobbet. På den 

anden side, at  man aldrig kommer i den 

situation, at al risiko for vold og trusler er 

elimineret. 
På de næste sider gennemgås fire af hjør-

nestene i en effektiv forebyggelsesindsats:

Kom volden i forkøbet     15

14     Kom volden i forkøbet

At kunne give ordentlig service i trygge 
rammer er helt afgørende for et godt 
arbejdsmiljø – ikke mindst når man hver 
dag har mange direkte kontakter med 
borgere og kunder. 

De fleste kontakter foregår helt uden 
problemer, men der kan opstå vanske-
lige situationer, hvor nogle mennesker 
reagerer med trusler, vold e.l. Medarbej-
dere, der oplever sådanne overgreb, kan 
blive utrygge i jobbet og i værste fald 
få alvorlige psykiske eller fysiske mén. 
Derfor skal både ledelsen og den enkelte 
medarbejder være opmærksom på risi-
koen for trusler og vold – og forholde sig 
aktivt til den. 

Det er baggrunden for det nye hæfte, 
Kom volden i forkøbet, der gennemgår, 
hvad arbejdspladsen kan gøre for at fore-
bygge og håndtere vold og trusler. 

Hæftet giver blandt andet viden om og 
inspiration til: 

 At udarbejde retningslinjer for  
voldsforebyggelse 

 At gøre indretningen både indbydende 
og sikker 

 At yde kollegial førstehjælp
 At få et effektivt beredskab på plads.

Hæftets råd og vejledninger er suppleret 
med konkrete erfaringer fra fem arbejds-
pladser, der har gode erfaringer med en 
systematisk indsats.

Materialet henvender sig til alle med et 
særligt ansvar for, at arbejdspladsen 
håndterer denne opgave professionelt: 
ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og 
SU/MED-udvalg.

Hæftet kan købes for 40 kr. i arbejdsmiljobutikken.dk 
– varenummer 222039 –  
eller hentes på arbejdsmiljøweb.dk/vold

Vi møder indimellem voldelige 
borgere og er derfor nødt til at 
tænke i sikkerhed, men vi vil også 
gerne signalere åbenhed. Derfor 
har vi indrettet om med lys og luft, 
pæne stole og kunst – men også 

to sikkerhedsrum 
med flugtveje.

Kirsten Aagaard Sørensen, HR-
koordinator, Varde Kommune

For mit eget vedkom-
mende hang truslen 
mod min families ve og 
vel i luften, da kunden 
havde forladt banken. Derfor 
betød det meget for mig, at vi 
samme dag først fik en gruppe-
samtale og derefter tilbudt indivi-

duelle samtaler med psykologen.

Morten Christensen, filialdirektør, Sydbank

nYT inSPiRATionSHÆFTe

Skab faglig kvalitet 
– i trygge rammer

For mit eget vedkommende 
hang truslen mod min fami-
lies ve og vel i luften, da kun-
den havde forladt banken. Derfor  
betød det meget for mig, at vi 
samme dag først fik en gruppesam-
tale og derefter tilbudt individuelle 
samtaler med psykologen.

Morten Christensen,  
filialdirektør, Sydbank

Kom volden i forkøbet     13

12     Kom volden i forkøbet

Stadig flere medarbejdere oplever, at 

utilfredse borgere hænger dem ud på 

hjemmesider o.l. Som ledelse skal man vide, 

hvordan man vil håndtere sager som denne i 

ringkøbing-Skjern Kommune 

René Rosenkilde kan læse om sig selv på nettet. 

Og ikke for det gode.Fagchefen fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Børn 

og Familieafdeling er nemlig på en særlig hjemme-

side omtalt som en, der groft forsømmer sin pligt 

– og dét sammen med to andre navngivne kolleger, 

en socialrådgiver og en psykolog.

– Da vi opdagede det i efteråret 2011, havde vi 

ingen praksis på området, men var som ledelse 

klar over, at den måtte vi skabe med det samme. 

Essensen for os var at tage ansvar for sagen og 

tydeligt at vise medarbejderne, at vi bakker op om 

dem, siger René Rosenkilde.

Derfor indkaldte han med det samme til et møde 

med  tillidsrepræsentanten, de involverede kol-

leger og lederne. De øvrige ca. 150 medarbejdere 

i Børn og Familie blev orienteret i en mail, hvor 

ledelsen tog kraftigt afstand fra hjemmesiden og 

samtidig udtrykte deres fulde opbakning til de 

involverede medarbejdere.
Kommunen anmeldte straks hjemmesiden til 

Datatilsynet for at bringe urigtige oplysninger, jf. 

persondatalovens § 37. Politiet fik også en anmel-

delse af sagen, og man bad hjemmesiden om at 

fjerne oplysningerne. 
Flere i virtuel gabestok

I Dansk Socialrådgiverforening beretter arbejds-

miljøkonsulent Elisabeth Huus Pedersen om et 

stigende antal sager, hvor socialrådgivere og deres 

kolleger sættes i den virtuelle gabestok.

– Fremsættes der direkte trusler, skal det natur-

ligvis anmeldes til politiet. Det gælder også, hvis 

medarbejderen beskyldes for at begå ulovligheder, 

man kunne blive afskediget for, hvis de var kor-

rekte. Desuden råder vi ledelsen til at lægge en 

strategi og skabe en procedure, der også omfatter 

forebyggende foranstaltninger, siger Elisabeth 

Huus Pedersen. En mulighed er at sørge for at notere det i journa-

len, hvis der er optræk til udhængning, og så skal 

ledelsen altid orienteres. Måske kan problemet 

tages i opløbet, hvis borgeren får en anden sags-

behandler eller vejledes ekstra grundigt om de 

normale klageveje, siger Elisabeth Huus Pedersen. 

– Det er et ledelsesansvar at bakke medarbej-

derne op i en konkret sag, at skabe procedurer for, 

hvordan man sikrer juridisk bistand, og om man 

konsekvent anmelder sagerne til Datatilsynet 

– eller oven i købet anlægger en sag om injurier, 

pointerer hun.Aktiv og åben ledelse virker

I Ringkøbing-Skjern Kommune er det René Rose-

kildes klareste erfaring, at det styrker sammen-

holdet og arbejdspladsen, når ledelsen med det 

samme er aktiv og åben. Også i forhold til de med-

arbejdere, der ikke er direkte involveret i sagen.

– Som lovgivningen er i dag, er vi tilsyneladende 

magtesløse i forhold til registrering på nettet, men 

som ledelse skal vi sætte problemet på dagsorden 

og bakke vores medarbejdere helt og aldeles op. 

Også dem, der ikke umiddelbart er del af sagen, 

men naturligvis sidder og tænker ”hvornår sker det 

her også for mig?” Åbenheden er vores eget valg. 

Og den virker.  

På nettet: Datatilsynet har udgivet pjecen So-

ciale netværk og internettet – Hvad skal du være 

opmærksom på?I kan bruge disse oplysninger til at vurdere om op-

lysninger kan opfattes som krænkende og dermed 

offentliggjort i strid med persondataloven.

Ringkøbing-SkjeRn kommune

Medarbejdere hængt ud 

på nettet

Som ledelse skal vi 
sætte problemet på 

dagsorden og bakke 

vores medarbejdere 

helt og aldeles op. 
Også dem, der ikke 

umiddelbart er del af 

sagen.

At blive udstillet på internettet kan være lige så 

ubehageligt som personlige trusler – og ofte sværere 

at gøre noget ved, har fagchef Rene Rosenkilde i 

Ringkøbing-Skjern kommune erfaret. 

Forebyg vold og trusler

de nødvendige kompetencer 

– med fokus på betydningen af såvel faglighed 

som særlige kompetencer inden for forebyggelse 

af vold. Side 16Kommunikation og konflikter  

– med fokus på, hvordan man med den rette kom-

munikation kan være med til at nedtrappe konflik-

ter, der kunne ende med vold. Side 18

Indretning og sikkerhed 

– med fokus på balancen mellem en indbydende 

og sikker indretning af de fysiske rammer for mø-

det med borgere og kunder. Side 22

 
Arbejdets organisering  

– med fokus på, hvordan man kan tilrettelægge  

en både god og sikker kontakt med borgere og 

kunder, også hvis man arbejder alene. Side 26 

Mange års erfaring med voldsforebyggelse 

viser meget tydeligt to ting:  
På den ene side, at det med en gennem-

tænkt og vedholdende indsats er muligt at 

forebygge rigtig meget af den vold, man 

risikerer at blive udsat for på jobbet. På den 

anden side, at  man aldrig kommer i den 

situation, at al risiko for vold og trusler er 

elimineret. 
På de næste sider gennemgås fire af hjør-

nestene i en effektiv forebyggelsesindsats:

Kom volden i forkøbet     15

14     Kom volden i forkøbet

At kunne give ordentlig service i trygge 
rammer er helt afgørende for et godt 
arbejdsmiljø – ikke mindst når man hver 
dag har mange direkte kontakter med 
borgere og kunder. 

De fleste kontakter foregår helt uden 
problemer, men der kan opstå vanske-
lige situationer, hvor nogle mennesker 
reagerer med trusler, vold e.l. Medarbej-
dere, der oplever sådanne overgreb, kan 
blive utrygge i jobbet og i værste fald 
få alvorlige psykiske eller fysiske mén. 
Derfor skal både ledelsen og den enkelte 
medarbejder være opmærksom på risi-
koen for trusler og vold – og forholde sig 
aktivt til den. 

Det er baggrunden for det nye hæfte, 
Kom volden i forkøbet, der gennemgår, 
hvad arbejdspladsen kan gøre for at fore-
bygge og håndtere vold og trusler. 

Hæftet giver blandt andet viden om og 
inspiration til: 

 At udarbejde retningslinjer for  
voldsforebyggelse 

 At gøre indretningen både indbydende 
og sikker 

 At yde kollegial førstehjælp
 At få et effektivt beredskab på plads.

Hæftets råd og vejledninger er suppleret 
med konkrete erfaringer fra fem arbejds-
pladser, der har gode erfaringer med en 
systematisk indsats.

Materialet henvender sig til alle med et 
særligt ansvar for, at arbejdspladsen 
håndterer denne opgave professionelt: 
ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og 
SU/MED-udvalg.

Hæftet kan købes for 40 kr. i arbejdsmiljobutikken.dk 
– varenummer 222039 –  
eller hentes på arbejdsmiljøweb.dk/vold

Vi møder indimellem voldelige 
borgere og er derfor nødt til at 
tænke i sikkerhed, men vi vil også 
gerne signalere åbenhed. Derfor 
har vi indrettet om med lys og luft, 
pæne stole og kunst – men også 

to sikkerhedsrum 
med flugtveje.

Kirsten Aagaard Sørensen, HR-
koordinator, Varde Kommune

For mit eget vedkom-
mende hang truslen 
mod min families ve og 
vel i luften, da kunden 
havde forladt banken. Derfor 
betød det meget for mig, at vi 
samme dag først fik en gruppe-
samtale og derefter tilbudt indivi-

duelle samtaler med psykologen.

Morten Christensen, filialdirektør, Sydbank

nYT inSPiRATionSHÆFTe

Skab faglig kvalitet 
– i trygge rammer

12   KOM VOLDEN I FORKØBET

Stadig flere medarbejdere oplever, at 
utilfredse borgere hænger dem ud på 
hjemmesider o.l. Som ledelse skal man vide, 
hvordan man vil håndtere sager som fx 
denne i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

René Rosenkilde kan læse om sig selv på nettet. Og 
ikke for det gode.

Fagchefen fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Børn 
og Familie-afdeling er nemlig på en særlig hjemme-
side omtalt som en, der groft forsømmer sin pligt – 
og dét sammen med to andre navngivne kolleger, en 
socialrådgiver og en psykolog.

– Da vi opdagede det i efteråret 2011, havde vi ingen 
praksis på området, men var som ledelse klar over, 
at den måtte vi skabe med det samme. Essensen 
for os var at tage ansvar for sagen og tydeligt at 
vise medarbejderne, at vi bakker op om dem, siger 
René Rosenkilde.

Derfor indkaldte han med det samme til et møde 
med  tillidsrepræsentanten, de involverede kolleger 
og lederne. De øvrige ca. 150 medarbejdere i Børn 
og Familie blev orienteret i en mail, hvor ledelsen 
tog kraftigt afstand fra hjemmesiden og samtidig 
udtrykte deres fulde opbakning til de involverede 
medarbejdere.

Kommunen anmeldte straks hjemmesiden til 
Datatilsynet for at bringe urigtige oplysninger, jf. 
persondatalovens § 37. Politiet fik også en anmel-
delse af sagen, og man bad hjemmesiden om at 
fjerne oplysningerne. 

Flere i virtuel gabestok
I Dansk Socialrådgiverforening beretter arbejds-
miljøkonsulent Elisabeth Huus Pedersen om et 
stigende antal sager, hvor socialrådgivere og deres 
kolleger sættes i den virtuelle gabestok.

– Fremsættes der direkte trusler, skal det natur-
ligvis anmeldes til politiet. Det gælder også, hvis 
medarbejderen beskyldes for at begå ulovligheder, 

man kunne blive afskediget for, hvis de var korrekte. 
Desuden råder vi ledelsen til at lægge en strategi og 
skabe en procedure, der også omfatter forebyggen-
de foranstaltninger, siger Elisabeth Huus Pedersen. 

En mulighed er at sørge for at notere det i journalen, 
hvis der er optræk til udhængning, og så skal ledel-
sen altid orienteres. Måske kan problemet tages i 
opløbet, hvis borgeren får en anden sagsbehandler 
eller vejledes ekstra grundigt om de normale klage-
veje, siger Elisabeth Huus Pedersen. 

– Det er et ledelsesansvar at bakke medarbejderne 
op i en konkret sag, at skabe procedurer for, hvordan 
man sikrer juridisk bistand, og om man konsekvent 
anmelder sagerne til Datatilsynet –  
eller oven i købet anlægger en sag om injurier, poin-
terer hun.

Aktiv og åben ledelse virker
I Ringkøbing-Skjern Kommune er det René Rosen-
kildes klareste erfaring, at det styrker sammenhol-
det og arbejdspladsen, når ledelsen med det samme 
er aktiv og åben. Også i forhold til de medarbejdere, 
der ikke er direkte involveret i sagen.

– Som lovgivningen er i dag, er vi tilsyneladende 
magtesløse i forhold til registrering på nettet, men 
som ledelse skal vi sætte problemet på dagsorde-
nen og bakke vores medarbejdere helt og aldeles op. 
Også dem, der ikke umiddelbart er del af sagen, men 
naturligvis sidder og tænker ”Hvornår sker det her 
også for mig?”. Åbenheden er vores eget valg. Og 
den virker.  

På nettet: Datatilsynet har udgivet pjecen  
”Sociale netværk og internettet – Hvad skal du være 
opmærksom på?”.

I kan bruge disse oplysninger til at vurdere om op-
lysninger kan opfattes som krænkende og dermed 
offentliggjort i strid med persondataloven.

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Medarbejdere hængt ud 
på nettet
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” Som ledelse skal vi 
sætte problemet  
på dagsordenen  
og bakke vores  
medarbejdere helt  
og aldeles op.  
Også dem, der ikke 
umiddelbart er del  
af sagen.

At blive udstillet på internettet kan være lige så 
ubehageligt som personlige trusler – og ofte sværere 
at gøre noget ved, har fagchef Rene Rosenkilde i 
Ringkøbing-Skjern Kommune erfaret. 

15

Forebyg vold og trusler

De nødvendige kompetencer 
– med fokus på betydningen af såvel faglighed som sær-

lige kompetencer inden for forebyggelse af vold. Side 16

Kommunikation og konflikter  
– med fokus på, hvordan man med den rette kommunika-

tion kan være med til at nedtrappe konflikter, der kunne 

ende med vold. Side 18

Indretning og sikkerhed 
– med fokus på balancen mellem en indbydende og sikker 

indretning af de fysiske rammer for mødet med borgere 

og kunder. Side 22

 
Arbejdets organisering  
– med fokus på, hvordan man kan tilrettelægge  

en både god og sikker kontakt med borgere og kunder, 

også hvis man arbejder alene. Side 26 

Mange års erfaring med voldsforebyggelse 
viser meget tydeligt to ting:  

På den ene side, at det med en gennem-
tænkt og vedholdende indsats er muligt at 
forebygge rigtig meget af den vold, man 
risikerer at blive udsat for på jobbet. På den 
anden side, at man aldrig kommer i den 
situation, at al risiko for vold og trusler er 
elimineret.
 
På de næste sider gennemgås fire af  
hjørnestenene i en effektiv forebyggelses-
indsats.

14   KOM VOLDEN I FORKØBETAt kunne give ordentlig service i trygge ram-
mer er helt afgørende for et godt arbejds-
miljø – ikke mindst når man hver dag har 
mange direkte kontakter med borgere og 
kunder. 

De fleste kontakter foregår helt uden proble-
mer, men der kan opstå vanskelige situatio-
ner, hvor nogle mennesker reagerer med 
trusler, vold e.l. Medarbejdere, der oplever 
sådanne overgreb, kan blive utrygge i jobbet 
og i værste fald få alvorlige psykiske eller 
fysiske mén. Derfor skal både ledelsen og 
den enkelte medarbejder være opmærksom 
på risikoen for trusler og vold – og forholde 
sig aktivt til den. 

Det er baggrunden for det nye hæfte, Kom 
volden i forkøbet, der gennemgår, hvad 
arbejdspladsen kan gøre for at forebygge og 
håndtere vold og trusler. 

Hæftet giver blandt andet  
viden om og inspiration til: 
• At udarbejde retningslinjer for volds- 
 forebyggelse 
• At gøre indretningen både indbydende  
 og sikker 
• At yde kollegial førstehjælp
• At få et effektivt beredskab på plads.

Hæftets råd og vejledninger er suppleret 
med konkrete erfaringer fra fem arbejds-
pladser, der har gode erfaringer med en 
systematisk indsats.

Materialet henvender sig til alle med et sær-
ligt ansvar for, at arbejdspladsen håndterer 
denne opgave professionelt: ledere, arbejds-
miljørepræsentanter og SU/MED-udvalg.

 
Hæftet kan købes på webshop.praxis.dk 
eller hentes på  
arbejdsmiljoweb.dk/voldogtruslerpaajobbet
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Filmenes  
opbygning 

hver film varer 7-10 minutter  
og består af følgende fire  
sekvenser: 

1. hele episoden vises fra start 
til slut.

2. Specialist i konflikthåndtering 
bo hejlskov elvén kommenterer 
situationen og medarbejderens 
håndtering af den.

3. Sidste del af episoden vises 
med en alternativ – og bedre – 
slutning. 

4. bo hejlskov elvén  
kommenterer den nye slutning. 

Episoderne afspejler virkelige problem-
stillinger, men de enkelte situationer er 
konstruerede og spilles af professionelle 
skuespillere. 

3      Opfølgning 

Som initiativtagere følger I op på mødet og drøfter 
bl.a.: 

• hvad gør vi allerede godt, når det handler om 
konflikter?

• er der kastet lys over noget, vi skal arbejde videre 
med? 

• hvilke konkrete initiativer kunne være relevante? 

• hvad er de næste skridt, og hvordan kan vi enga-
gere hele arbejdspladsen? 

• hvordan og hvornår melder vi tilbage til persona-
legruppen – fx på næste personalemøde? 

• kan indsatsen koordineres med APv- og trivsels-
arbejdet?

”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 fremti-
den. Det er med til at styrke både fælles-
skabet 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 
minutter, men kan forlænges efter 
behov. Der skal være en ansvarlig spil-
styrer, der introducerer spillets formål og 
regler samt runder af og samler op på 
forløbet. Det kan fx være lederen eller 
arbejdsmiljørepræsentanten. 

Kortspillet leveres med en kort og letfor-
ståelig spillevejledning. 

NYT DIALOGSPIL

Al forebyggelse  
starter med dialog

 
Hæftet kan købes på webshop.praxis.dk 
eller printes fra  
arbejdsmiljoweb.dk/voldogtruslerpaajobbet

Sæt lyd og billeder 
på vold og trusler
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 baggrun-
den for en række korte filmklip, der er produceret om emnet. 

Klippene kan downloades eller afspilles direkte fra  
arbejdsmiljoweb.dk/forvoldblivertilvirkelighed – hvor der også 
gives eksempler på, hvordan de kan bruges i praksis. Eksempel-
vis i MED-udvalget/SU’s dialog om indsatsen mod vold eller 
som fælles afsæt for drøftelser på fx et personalemøde e.l.

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.

NYT DIALOGSPIL

Al forebyggelse starter 
med dialog
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Find det hele på nettet
Arbejdsmiljøweb.dk er portalen for viden om arbejdsliv og arbejdsmiljø i den offentlige sektor. 
Bag hjemmesiden står BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og 
Offentlig administration.n.
I sektionen arbejdsmiljøweb.dk/vold har vi samlet masser af relevant information  
og materiale, I kan bruge i jeres lokale indsats mod vold og trusler.

Her finder I blandt andet:

• En oversigt over relevante publikationer, redskaber, hjemmesider, vejledninger mv. 
• Mere information om dialogspillet ”Tæt på vold” – bl.a. en videointroduktion. 
• Adgang til filmklip om trusler og vold.
• Eksempler på retningslinjer og registreringsskemaer. 

Et fremtidssikret arbejdsmiljø

Et godt samarbejde er væsentligt for et godt arbejdsmiljø nu 
og i fremtiden. Derfor samarbejder arbejdsgivere og arbejd-
stagere i BFA om at udvikle information, inspiration og 
vejledning. 

Vi udarbejder konkrete værktøjer, så arbejdspladserne kan 
handle og forebygge lokalt. Vi præsenterer ambitiøse fore-
byggende løsninger, som baserer sig på erfaring fra arbejdsp-
ladser og på forskning. Løsninger som tager udgangspunkt i 
de problemer, 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 Offen-
tlig administration deltager repræsentanter udpeget af arbe-
jdsmarkedets hovedorganisationer.

Hent ’Vold og trusler på jobbet’ og læs mere om BrancheFæl-
lesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig adminis-
tration på arbejdsmiljoweb.dk. 


