
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.
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Mange arbejdspladser har retningslinjer for at 
forebygge, håndtere og følge op på episoder med 
vold eller trusler. Det er vigtigt, at du får kendskab 
til retningslinjerne, så du ved, hvordan du skal 
handle. For du har også en rolle i at skabe gode 
rammer for dig selv og dine kollegaer. 

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

Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af dine 
kollegaer til at arbejde systematisk med arbejd-
smiljøet, herunder at undgå vold og trusler, og kan 
svare på dine spørgsmål. 

Arbejdspladsen kan forebygge vold og trusler ved 
blandt andet at skabe trygge rammer for 
borgeren/patienten, samt ved at have fokus på 
kompetenceudvikling, risikovurdering og samar-
bejde. Derfor arbejder mange arbejdspladser med 
metoder som supervision, sparring og 
konflikthåndtering.

Gode rammer gør en forskel

Vold og trusler er et fælles 
anliggende
En episode med vold eller trusler er 
aldrig dit eget ansvar. I kan sammen 
på arbejdspladsen samarbejde om at 
skabe en tryg hverdag. Arbejdsgiveren 
har det overordnede ansvar for, at der er 
et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 
Arbejdsgiveren har også pligt til at fore-
bygge, at medarbejdere udsættes for 
arbejdsrelateret vold uden for arbejds-
tiden. Mange arbejdspladser har derfor 
retningslinjer for, hvordan I sammen 
kan forebygge, håndtere og følge op på 
episoder med vold eller trusler.

Forebyg vold på arbejdspladsen

Selv om I kan komme langt på arbejdspladsen med at forebygge vold og trusler, så er det ikke altid muligt 
at sikre jer 100 procent mod voldelige episoder i arbejdet med mennesker. Der er fire områder, som du bør 
være opmærksom på, for at reducere risikoen for vold og trusler i arbejdet:
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• Faglig udvikling: Bliv ved med at udvikle dig 
fagligt ved at benytte de metoder, eksempel-
vis supervision, sparring eller konflikthåndter-
ing, som der bruges på arbejdspladsen til at 
håndtere vanskelige situationer med. 

• Samarbejde: Bliv god til at samarbejde ved at 
have fokus på, hvordan du og dine kollegaer 
sammen kan bruge hinanden og løse opgaven 
med god kvalitet.

• Trygge rammer: Bidrag til at skabe trygge 
rammer på arbejdspladsen og hent viden om 
arbejdspladsens retningslinjer, voldspolitikker 
eller beredskabsplan, så du ved, hvordan du 
skal handle. 

• Vurdering af risiko: Bliv god til at vurdere 
risikoen og lær at forudse kritiske situationer 
ved blandt andet at blive briefet om borger-
ens/patientens aktuelle tilstand.

Modelfoto Modelfoto



4

www.etsundtarbejdsliv.dk
Her kan du læse mere om, hvordan du undgår 
vold og trusler på arbejdet.

www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdtrygtude
Hæftet ´Arbejd trygt ude` præsenterer en en-
kelt model for, hvad du kan overveje før, under 
og efter en opgave, som løses ude.

www.arbejdsmiljoweb.dk/vold
Her kan du finde viden og værktøjer til at fore-
bygge, håndtere og følge op på vold og trusler.

www.amid.dk
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på 
arbejdsmiljøområdet. Her kan du læse om regler 
og lovgivning om arbejdsmiljø.

Få mere at vide

Faglige organisationer
Faglige organisationer på social- og sund-
hedsområdet har særlige temaer om vold 
og trusler samt psykisk arbejdsmiljø på 
deres hjemmesider. Besøg derfor din fag-
forenings hjemmeside.

www.voldsomudtryksform.dk
Under menupunktet ”Mest for studerende” finder 
du gode råd, links til artikler og undersøgelser m.v. 
om vold og trusler som en udtryksform. 

Få vejledning og læs mere om et godt arbejdsmiljø når du skal i praktik:
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