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Men så pludselig ... 
Forebyggelse af vold på arbejdspladsen i sundhedssektoren 
  
Der er vold – og så er der vold. Den hjerneskadede patients vold har en anden karakter end den 
utålmodige patients i skadestuens venteværelse. Men begge dele hører til arbejdet – og begge dele kan 
opfanges mere eller mindre godt af arbejdspladsen. Begge dele kan ved forudseende forberedelse 
forebygges mere eller mindre. Skaderne på personalet kan mere eller mindre nedbringes, måske helt 
undgås.  
   
Det er centralt i det følgende, at det er arbejdspladsen og ikke bare den enkelte ansat, der står med 
opgaven. Der er arbejdspladser, der er kommet meget langt med opgaven. Nogle af dem præsenteres 
her. Og Danmark er ligesom de øvrige nordiske lande kommet langt med opgaven set i forhold til den 
øvrige verden. Vi har noget at være stolte af – og evt. eksportere! 
  
I det følgende præsenteres et omfattende materiale, der belyser, hvordan man kan gøre, og hvad man 
kan bruge til forebyggende indsats mod vold i arbejdet. Det er indsamlet i forbindelse med projekt ” 
Ny og udsat”, iværksat af Sundhedskartellet og Danske Regioner og repræsenterer et bud på en slags 
”best practise” på området anno 2009. 
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Om projektet 
Vold og aggression mod ansatte i sundhedssektoren er kommet mere og mere i fokus – og dermed 
også bestræbelserne på at forebygge den. Der er flere dele af den opgave. Projekt ”Ny og udsat” har 
haft det brede sigte at se på hele arbejdspladsen og være med til at støtte dens ressourcer og processer i 
forhold til voldsforebyggelse på arbejdspladsen, i sikkerhedsorganisation, MED-udvalg og ledelse. 
 
Karakteren af projektet og dets resultater 
Projektet har ikke været lagt an på at kunne give statistisk dokumentation af forholdene omkring vold 
og forebyggelse af vold på de tilknyttede arbejdspladser. Der bygges i projektet på foreliggende 
undersøgelsesresultater. Projektets sigte har været igangsættende og brugerinvolverende over for 
arbejdspladsernes ledelser, MED-udvalg og sikkerhedsorganisation. Det har ikke været projektets 
konsulenter, der skulle stå for de konkrete forebyggende indsatser; konsulenterne har skullet hjælpe 
arbejdspladsen til selv at stå for dem.   
 
Projektet har endvidere anlagt et helhedsperspektiv på arbejdspladsen, bl.a. til forskel fra indsatser, 
der først og fremmest ser på, hvad den enkelte ansat kan gøre i situationer, der er ved at udvikle sig til 
aggression eller allerede er voldelige.  
 
Det foreliggende materiale bygger således på: 
• Allerede eksisterende viden og dokumentation især i relation til sundhedssektoren. 
• Indsamlede materialer og opsamlede erfaringer fra otte projektarbejdspladser. 
• Interview af ni voldsudsatte medarbejdere. 
• Indsamlet materiale og interview af personalet på syv ”inspirationsarbejdspladser”. 
 
1 – Afklaring af grundbegreber 

 
Oversigt: 
• 1.1 Voldsbegrebet 
• 1.2 Socialt samspil og voldelige hændelser 
• 1.3 Forebyggelsesbegrebet 
 
1.1 Voldsbegrebet 
Det voldsbegreb, der anvendes her såvel som på arbejdspladserne, er det brede, nærmest altfavnende. 
Det præciseres som regel gennem en opregning af de typer vold og aggression, der typisk forekommer 
på den konkrete arbejdsplads. Det er udtryk for, at det er svært nærmere at definere begrebet.  
 
Vold omfatter også trusler og det, man normalt vil kalde aggression. Det omfatter såvel fysisk som 
psykisk vold. Det omfatter i alvorsgrad alt fra det mindste til det alvorligste. 
 
Der er meget gode grunde til ikke at lægge noget bagatelniveau, først og fremmest at vedvarende 
udsættelse for enkeltstående episoder, der hver for sig ser bagatelagtige ud, kan skade ansatte og 
ligefrem få nogle til at bryde sammen. Det hænger sammen med en af de mest fundamentale kends-
gerninger om os mennesker, nemlig at vi er forskellige. Det er også grunden til, at arbejdspladser og 
arbejdsmiljøsystemet er så tilbageholdende med at lægge et bagatelniveau. – Det gør en arbejdsplads 
imidlertid i praksis. Derfor bliver åbenhed og fællesskab – om det – vigtige størrelser. 
 
I det følgende vil udtrykket 'vold' ofte blive brugt bredt som kortere betegnelse for det omfattende 
begreb om vold, aggressioner og trusler. 
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Arbejdspladsens definition af vold 
- Brugbart for jer? 

”Den adfærd en borger viser, når han/hun truer eller skader en medarbejder eller ødelægger genstande. Vold 
er ikke blot fysiske overgreb, men også trusler, hån, ydmygelser og andre verbale overgreb”. 
Vidne til vold kan også være en betydelig belastning. 

 
Eksempler på konkretisering af voldsbegrebet fra arbejdspladser (Hammel Neurocenter og 
Psykiatrien i Region Sjælland):  
 
Hammel Neurocenters præcisering af voldsbegrebet (Voldspolitik, februar 2009): 

Vold 
Det betragtes som voldsudøvelse, hvis en medarbejder lider fysisk eller psykisk overlast. Der kan også 
være tale om voldsudøvelse, hvis en medarbejder føler sig truet fysisk eller psykisk eller får psykiske 
reaktioner på grund af situationer med risiko for vold eller trusler om vold. 
 
Medarbejderne udsættes for forskellige former for vold og oftest i en kombination af flere forskellige 
former. Hertil kommer den ikke direkte medarbejderrettede vold mod ting og selvdestruerende adfærd.  
 
Grænsen for, hvornår man føler sig chikaneret/udsat for vold er individuel. 
 
Volden kan udtrykkes som følgende:  
 
Verbal udadreagerende adfærd: Fx skrig, råb, verbale trusler, chikane forstået som trusler på livet 
mod sig selv eller andre, ukvemsord og verbale angreb og psykisk eller seksuel chikane. 
Selvbeskadigende adfærd: Fx river, kradser eller bider sig selv. 
Fysisk udadreagerende adfærd mod ting: Fx kast med genstande, slag i borde, brikse m.v. 
Fysisk udadreagerende adfærd mod personer: Fx spyt, niv, krads, knytnæveslag, slag med flad hånd, 
spark, bid, vrid i arme og fingre, griben fast og fastholdelse, nikke skaller, ryk i hår og tøj, bore negle 
ind i huden, trængt op i en krog, udøve seksuel chikane/overgreb.  
 
Psykiatrien i Region Sjælland har i maj 2009 fastlagt følgende under overskriften ’definition’ i sin 
RReettnniinnggsslliinnjjee  vveeddrrøørreennddee ffoorreebbyyggggeellssee  oogg  hhåånnddtteerriinngg  aaff  kkoonnfflliikktteerr::  
  
Vold: 
Det betragtes som vold, hvis en medarbejder udsættes for fysisk overlast eller trusler herom, grove 
verbale eller nonverbale krænkelser eller systematisk fornedrelse. 
Der er tale om vold, uanset om skadevolder er bevidst om handlingens karakter eller ej. 
 
Arbejdsskade: 
Alle former for vold mod personalet, såvel fysisk som psykisk vold, betragtes som en arbejdsskade. 
Arbejdsskader opdeles ved registreringen i: 
• Fysisk vold, fx slag, spark, bid, krads, spyt, osv. 
• Psykisk vold, fx verbale eller nonverbale trusler om fysisk voldsudøvelse, truende adfærd, trusler 

om vold mod ens familie, grove verbale krænkelser, systematisk fornedrelse. 
 
Det er i første omgang den skaderamtes personlige opfattelse af, om der er tale om fysisk eller psykisk 
vold, der sætter den nedre grænse for, hvornår en hændelse må betragtes som en arbejdsskade, og som 
derfor skal registreres. 
 
Derudover vil arbejdsmiljøgruppen eller ledelsen kunne definere hændelsen som en arbejdsskade, 
selvom skaderamte ikke selv vurderer hændelsen som alvorlig nok til denne definition. 
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Voldsomme begivenheder og rystende oplevelser: 
Dette er fællesbetegnelser for hændelser, der omfatter såvel direkte vold som andre begivenheder, der 
vil kunne være krisefremkaldende. Voldsomme hændelser, der berører personalet indirekte, fx som 
vidne eller tilskuer, eller andre rystende oplevelser, der kan medføre skadelig psykisk påvirkning, er 
således omfattet af retningslinjen. 
 
I det internationale udviklingsarbejde omkring voldsforebyggelse drøftes muligheden af at præcisere 
vold og skelne mellem voldstyper. Der er endnu ikke noget resultat, der kan samle enighed. Se her: 
 
Forskellige typer vold: Der er flere bud på præciseringer og inddelinger. Rob C. Brouwers fra Hol-
land skriver om impulsive voldsformer – til forskel fra instrumentel vold, der er planlagt – og deler 
dem ind i to typer: den, der skyldes for sen eller forsinket behovstilfredsstillelse, og den der skyldes 
straks-reaktion. Inddelingen har konsekvenser for evt. forebyggelse, fordi de kan eller skal håndteres 
forskelligt 1.   
 
Christopher Gale m.fl. fra New Zealand hævder på baggrund af en undersøgelse, at der kan opnås 
større statistisk pålidelighed ved at bruge 7 kategorier vold frem for de 12, der traditionelt bruges. De 7 
er vrede, trusler, aggression, ødelæggelse af ting, forsøg på angreb/overfald, angreb/overfald, (person)-
skade. De 5 udeladte er ydmygelser, seksuel krænkelse, seksuelt angreb/overfald, forfølgelse og (mis)-
brug af formelle klager til at genere personalet med. – Som man kan se, er det ikke uvæsentlige ting, 
der udelades, hvad forfatterne heller ikke mener. Deres synspunkt er blot, at “måleinstrumentet” bliver 
mere præcist ad den vej. – Diskussionen er tydeligvis ikke færdig endnu.2 
 
1.2 Socialt samspil og voldelige hændelser 
Når der opstår voldelige episoder på sygehusafdelinger kan det være foranlediget af hændelser, som 
patienterne oplever som uretfærdige, utryghedsskabende eller normoverskridende, hændelser, der 
udløser vrede eller frustration. Patienternes handlinger kan have sammenhæng med deres syg-
domstilstand (fx psykose eller skizofreni), hvor sygdommen kan influere på deres opfattelse af den 
givne situation. En britisk undersøgelse3 af 1.000 voldstilfælde fandt, at udløsende årsager til voldelige 
hændelser i cirka 30 % af tilfældene kunne tilskrives patientens karakteristika. Andre årsagsforhold 
fandtes også af stor betydning. Cirka 20 % skyldtes hospitalets regimer og procedurer, og knap 20 % 
kunne tilskrives interaktionen med andre mennesker især personalet. En litteraturoversigt4 dækkende 
perioden 1980 til 2003 over international forskning i patientaggressioner peger ligeledes på, at især 
interaktionel uretfærdighed kan medvirke til voldelige situationer, og i den forbindelse vil patienternes 
oplevelse af og forventninger til personalets adfærd og væremåde have stor betydning. Forståelse af 
det sociale samspil er altså en vigtig brik i den voldsforebyggende indsats.  
 
Personalets reaktioner og handlinger i det sociale samspil med patienten kan være influeret af en række 
forskellige forhold – kvalifikationer og kompetencer, viden om patientens situation, kommunikativ og 
konfliktløsende evne, holdninger, ressourcer og procedurer på stedet, m.v. – alle forhold, der kan æn-
dres og arbejdes med. Personalets ressourcer og ’overskud’ er også præget af arbejdsstedets arbejds-
miljømæssige, sociale og organisatoriske forhold. Forskningen viser, at der er en direkte forbindelse 

                                                 
1 ”Must the workplace deal with different types of impulsive violence?”  s. 274 i Workplace Violence in the 
Health Sector, 2008. 
2 “A modification of the perception of patient aggression scale: does this measure one factor, and what does it 
mean,  s. 268 i Workplace Violence in the Health Sector, 2008. 
3 Powell G, Caan W & Crowe M.(1994): What Events Precede Violent Incidents in Psychiatric Hospitals. 
British Journal of Psychiatry, 165, 323-331. 
4 Jansen GJ, Dassen TWN & Groot Jebbink G. (2005): Staff Attitudes toward Aggression in Health Care: a 
Review of the Literature. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 12, 3-13. 
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mellem det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsrelateret vold. Psykisk nedslidning, stress og mistrivsel i 
personalegruppen vanskeliggør en optimal pleje, behandling og håndtering af patienterne5.   
 
Set i et forebyggelsesperspektiv er opmærksomhed på den eventuelle sammenhæng mellem det sociale 
samspil og voldshændelser central. I forebyggelsesprocessen er en vigtig grundpille at udvikle 
forståelsen af volden og årsagerne til volden. Er holdningen og problemforståelsen på arbejdsstedet i 
retning af: ”Vold er en del af jobbet i arbejdet med psykiatriske, demente eller udviklingshæmmede 
borgere. Sådan er det!”, så kan den forståelse i sig selv lægge hindringer i vejen for bestræbelser på at 
forebygge volden. Lidt anderledes forholder det sig med den erkendelse, at volden kan komme ”… 
som et lyn fra en klar himmel”. Det kan lidt opgivende opfattes sådan, at volden er mere eller mindre 
uforudsigelig og voldsforebyggelse derfor nærmest formålsløs; men det kan også opfattes og bruges 
som en stærk ansporing til at kikke en ekstra gang på baggrunden for et forløb for dér at finde grundlag 
for bedre håndtering af næste lignende situation, generel omlægning af procedurer, eller hvad det nu 
kan være.  
 
Det er den forståelse, der siger, at man bare må tage tingene, som de kommer, der i sig selv kan være 
en betragtelig barriere for indsatsen. På mange arbejdspladser er man dog blevet overrasket over, hvor 
meget der kunne gøres for at forebygge vold. Det viser en evaluering af danske voldsforebyggende 
projekter 6. Omtalte projekter i nærværende rapport er andre eksempler. 
 
1.3 Forebyggelsesbegrebet 
er veletableret, og hele bestræbelsen på forebyggelse giver simpel og konkret mening. I det materiale, 
projektet har været i kontakt med, problematiseres selve begrebet ikke. Alligevel er det ikke ganske 
uproblematisk. Hvis man forlanger entydige årsagsrelationer mellem voldsepisoder og udløsende 
faktorer for at kunne tale om forebyggelse, kommer man som oftest til kort. Det er den betydning, 
hvori lægefaget ideelt set taler om forebyggelse: Fjern sygdomsårsagen, og du får ikke sygdommen. I 
den almindelige forståelse af begrebet kan mindre imidlertid også gøre det. Der er tale om 
forholdsregler, der efter al vores viden og erfaring at dømme nedsætter sandsynligheden for, at 
voldsepisoder vil forekomme. Problemstillingen diskuteredes allerede i 1981 af David Billis i artiklen 
”At risk of prevention”, i Journal of social policy 10(3) July 1981, p. 367-389. 
 
Opfølgning som forebyggelse. Der er på arbejdspladserne meget fokus på en god opfølgning efter 
voldsepisoder. Denne opfølgning kan siges at være indirekte forebyggende – ved at give de ansatte 
tryghed for, at der vil blive taget forsvarligt hånd om dem i tilfælde af vold. Projektet har interesseret 
sig mest for, hvad man i den forbindelse kan kalde den direkte forebyggelse: arbejdsprocedurer, måder 
at håndtere konkrete situationer, indretning osv., der kan bidrage til, at vold ikke indtræffer. 
 
Man kan i forhold til det traditionelle skel mellem primær, sekundær og tertiær forebyggelse sige, at 
projektets sigte er at trække indsatserne i retning af den primære forebyggelse – helt at undgå skader – 
frem for den tertiære, hvor man søger at hindre, at en allerede indtruffet skade bliver endnu værre. 
 

                                                 
5 Se oversigt i: Andersen LPS.: Vold på psykiatriske afdelinger. En undersøgelse af sammenhængen mellem det 
psykosociale arbejdsmiljø, personlighed og arbejdsrelateret vold. Ph.D-afhandling. Psykologisk Institut, Århus 
Universitet 2006:3. 
6 Forebyggelse af vold på jobbet. Evaluering af offentligt støttede projekter på danske arbejdspladser og 
uddannelsesinstitutioner. Udført af konsulentfirmaet Bymusen efter anmodning fra Arbejdstilsynet, 2005. 
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2 – Viden om og dokumentation af voldsforekomst 
Vold og trusler om vold i arbejdet – med særlig vægt på ansatte i sundhedssektoren 
- en oversigt 
 
Indhold: 
• 2.1 Arbejdsrelateret vold på danske arbejdspladser 
• 2.2 Vold i sundhedssektoren 
• 2.3 Voldsudtryksformer 
• 2.4 Hvem udøver volden? 
• 2.5 Nyansatte og arbejdsrelateret vold 
• 2.6 Vold og arbejdsmiljø 
• 2.7 Konsekvensen af arbejdsrelateret vold 
 
2.1 Arbejdsrelateret vold på danske arbejdspladser 

I denne sammendrag er der fokus på vold og trusler om vold i arbejdet med særlig vægt på Sund-
hedskartellets medlemsorganisationer (sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, farmakonomer, jordemødre, 
bioanalytikere, afspændingspædagoger, køkkenansatte, m.fl.). En central kilde er her undersøgelsen af 
FTFs medlemmers psykiske arbejdsmiljø, hvor temaet arbejdsrelateret vold er kortlagt. Alle medlemsorgani-
sationerne i Sundhedskartellet har således FTF som hovedorganisation, så sammenligninger kan foretages. 
Endvidere inddrages andre relevante danske og internationale undersøgelser, herunder studier af temaet 
”Ny og udsat” – et tema der dog endnu kun er meget sparsomt undersøgt.  

 
Vold og trusler er udbredt blandt medlemmer af FTF. Omkring hver femte af FTFs medlemmer har 
inden for det sidste år været udsat for psykisk og/eller fysisk vold7. Det viste en undersøgelse udført af 
CASA fra 20018 og en sammenlignelig undersøgelse i 20069. Som det fremgår af tabel 1.1 er 
forekomst af vold i arbejdet en anelse højere i 2006 end det konstaterede niveau 5 år tidligere (hen-
holdsvis 20 % og 19 %). 
 

                                                 
7 Konklusionen bygger på en tværsnitsundersøgelse i 2001 og 2006 baseret på en repræsentativ stikprøve 
omfattende omkring 2.500 medlemmer ud af den samlede undersøgelsespopulation på i alt 300.000 medlemmer 
fordelt på 28 faglige organisationer under FTF. 
8 Christiansen, Jørgen Møller et al.: FTFernes arbejde er udfordrende – men det slider på sjælen. En under-
søgelse af det psykiske arbejdsmiljø. FTF, AMI & CASA, 2. udgave, oktober 2002. 
9Christiansen, Jørgen Møller: Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. Delrapport 3 fra undersøgelsen af 
FTFernes psykiske arbejdsmiljø. CASA & FTF, nov. 2006. 
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Tabel 1.1: Forekomst af vold og trusler blandt medlemmer af FTF 

 2001 2006 

Har du det seneste år været udsat for .....................  Ja Ja 

Fysisk vold? ............................................................  7 % 8 % 

Psykisk vold, trusler om vold? .................................  17 % 17 % 

I alt udsat for fysisk vold og/eller psykisk vold .........  19 % 20 % 
 
Andre undersøgelser viser, at vold i jobbet ikke kun er et anliggende for FTFs medlemmer, men er et 
udbredt arbejdsmiljøproblem på arbejdsmarkedet (jf. tekstboks nedenfor). En repræsentativ inter-
viewundersøgelse af 11.671 danskere i alderen 16-74 år (Voldsofferundersøgelsen10) i 2005 viste, at 
mellem hver fjerde og hver tredje (28 %) af samtlige voldstilfælde i samfundet skete under udførelse af 
arbejdet. Blandt personer i 30 til 50 års alderen var omkring halvdelen af samtlige voldstilfælde 
arbejdsrelateret. Der blev gennemført en lignende voldsofferundersøgelse i 1995. Sammenligning 
viser, at forekomsten af arbejdsrelateret vold er fordoblet i forhold til 1995, hvor hvert sjette 
voldstilfælde i samfundet var arbejdsrelateret. Voldsofferundersøgelsen 2005 viste endvidere, at der er 
sket ændringer i det samlede voldsbillede. Vold i arbejdet har således nærmest byttet position med 
vold, der har fundet sted på værtshuse, bodegaer m.v. I 1995 drejede sidstnævnte sig om 23 %, i 2005 
om 15 %. 
 
Den markante, negative udvikling i arbejdsrelateret vold diskuteres i ovennævnte undersøgelse af vol-
den i Danmark. Forskellige forhold peger på, at øget opmærksomhed på problemstillingen kan være en 
del af forklaringen på, at flere rapporterer at være udsat for vold i arbejdet. Men rapporten konkluderer 
(side 30), at en del af stigningen er “reel”, altså at et større antal mennesker nu end tidligere faktisk 
udsættes for fysisk aggression under udførelsen af deres arbejde. Tilsvarende konklusion drages ud fra 
CASA-undersøgelserne (Christiansen, 2005)11. 
 
 

V o ld  p å arb ejde t - H øj -ris iko  om råd er:

D et  ef t er t ra g te d ( p en g e , m e dic in , o .l ig n)
-p en ge in s ti tu t io n en ,  tan k sta tio n , d ø g n b u tik , tax a , ap o tek et , 
læ g ep r ak sis m f l.  

K o n tro l- o g  m a g t fun k t io n
-p o li ti , d ø r m æ n d , p a rk erin g sv a gt ,  o ff en tl ig  a d m in istr a tion ,  
fæ n g sler, m .f l

B e ha n d lin g , o m so rg  o g  b ista nd  
- p s yk ia tr ien , d ø g n in st i tu t ion ,  h jem m ep le jen  m . fl .

M ere  en d  2 4 0 .0 0 0  d a ns k e  lø n m o d ta g e re  er  å r l ig t u d sa t  fo r  
vo ld  p å  a r b ejd e t

 

 
2.2 Vold i sundhedssektoren 
Blandt respondenterne i FTF-undersøgelsen var 436 ansat inden for sundhedssektoren. Tabel 1.2 viser, 
at forekomst af vold i sundhedssektoren er lidt højere sammenlignet med FTF-total. 

                                                 
10 Balvig, F. og B. Kyvsgaard: Volden i Danmark 1995 og 2005. Københavns Universitet, Justitsministeriet, Det 
Kriminalpræventive Råd, Rigspolitichefen. Januar, 2006. 
11 Christiansen, J.M.: Vold på jobbet – med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser. FTF og CASA, 
februar 2005. 
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Tabel 1.2: Forekomst af vold på jobbet inden for branchegrupper 2001 og 2006. Andele i procent 
 

Fysisk vold 
Psykisk vold/ 

trusler 
Fysisk og/el.  
psykisk vold 

 2001 2006 2001 2006 2001 2006 
Sundhedssektoren .............................. 10 8 21 21 24 23 
Dag- og døgninstitutioner 1) ................. 9 12 10 12 16 19 
Service- og tjenesteydelser 2) .............. - 2 - 17 - 18 
Undervisning ....................................... 8 9 21 21 23 22 
Finans og forsikring ............................. 0 0,5 8 9 8 9 
Total ...................................................  8  17 19 3) 20 

1) Omfatter langt overvejende BUPLs medlemmer. 
2) Service- og tjenesteydelser omfattede i 2001 også politiet, men politiet indgik ikke i 2006-undersøgelsen; 
direkte sammenligning er dermed ikke umiddelbart mulig. “Service- og tjenesteydelser” omfatter bl.a. social-
rådgivere. 
3) Fraregnet politiet. 
 
I Wethje og Borg’s undersøgelse12 af sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (SATH) om-
fattende 4.559 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd fra 2002 indgår vold i arbejdet som et af mange 
kortlagte temaer. Det stillede spørgsmål om vold er ikke identisk med det i FTF-undersøgelsen an-
vendte, så direkte sammenligning er ikke mulig. Sygeplejerskeundersøgelsen viste, at ca. 41 % af alle 
sygeplejersker inden for det sidste år havde været udsat for forskellige typer trusler eller fysisk vold på 
arbejdspladsen. Heraf havde en tredjedel været udsat for truende adfærd, en fjerdedel for verbale og 
skriftlige trusler, en femtedel del for skub, slag, spark og bid, mens det kun er en lille andel, der havde 
været udsat for førligheds- og livstruende vold. Forekomsten af vold varierede hospitalsafdelingerne 
imellem med højeste forekomst af vold inden for psykiatrien (undersøgelsen skelner ikke mellem åben 
og lukket psykiatri). Resultaterne viste således, at inden for en 12 måneders periode var 85 % af de 
psykiatriske sygeplejersker blevet truet af patienter. 55 % var blevet skubbet, slået, sparket eller bidt. 
7,1 % havde været ude for så voldsomme overfald, at deres førlighed var truet. 1,4 % havde været i 
livsfare. 

Undersøgelsen kan sammenholdes med data fra en tilsvarende undersøgelse fra Den Almindelige 
Dansk Lægeforening fra 2000. Her viser det sig, at der er lidt færre sygeplejersker end læger, der ud-
sættes for verbale og skriftlige trusler samt truende adfærd. Til gengæld er der flere sygeplejersker end 
læger, der udsættes for skub, slag, spark og bid13. 

Andre af Sundhedskartellets medlemsgruppers udsættelse for vold i arbejdet er kun sparsomt belyst. 
En studenteropgave fra 2005 baseret på en spørgeskemaundersøgelse omfattende 159 ergoterapeuter 
(svarprocent 83) på 10 hospitaler (somatiske og psykiatriske afdelinger) viste, at ergoterapeuters 
udsættelse for trusler og vold i arbejdet var markant 14.  64 % af ergoterapeuterne angav at have været 
udsat for vold i arbejdet inden for det sidste år. Og undersøgelsen viste noget overraskende, at vold 
forekom i næsten lige så høj grad på somatiske som på psykiatriske fagområder. Undersøgelsen viste 
desuden, at ergoterapeuters kendskab til, om arbejdspladsen havde en voldspolitik, var markant 
forskelligt de to områder imellem. Inden for psykiatrien havde 80 % kendskab til, at deres arbejdsplads 

                                                 
12 Undersøgelsen, der er udført i et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd og Arbejdsmiljøinstituttet (nu NFA) 
er baseret på et postomdelt spørgeskema, der i 2002 blev udsendt til 6.043 tilfældigt udvalgte medlemmer af 
Dansk Sygeplejeråd. Der kom 4.559 udfyldte spørgeskemaer retur, svarende til en svarprocent på 76,2.  
13 Kilde: Tidsskriftet Sygeplejersken. 19:2004. 
14 Sebastian Fjorder, Martin Larsen-Holst, Frank Lillesø Blavnsfeldt og Anette Stegler Markussen: Vold på 
arbejdspladsen - en del af ergoterapeuters hverdag? 
Bacheloropgave. Ergoterapeutskolen, København, 2005. 
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havde en voldspolitik eller handlingsplaner, mens det kun var tilfældet for 16 % af ergoterapeuterne på 
det somatiske område. 
 
En undersøgelse af fysioterapeuternes psykiske arbejdsmiljø (2005)15 afdækkede, at 4 % af samtlige 
fysioterapeuter det sidste år havde været udsat for fysisk vold, 5 % for psykisk vold eller trusler om 
vold, og samlet set havde 7 % været udsat for enten fysisk vold eller psykisk vold i deres arbejde. 
Mandlige og kvindelige fysioterapeuter var relativt lige hyppigt udsat for vold på arbejdet. Vold i fy-
sioterapeuternes arbejde var langt mest udbredt i den offentlige sektor, og ansatte på sygehuse og 
centre, plejehjem o.l. var klart overrepræsenteret. Undersøgelsen viste desuden, at fysioterapeuter med 
korteste anciennitet (5 år eller mindre) var noget overrepræsenteret blandt de voldseksponerede.  
 
Trusler og vold i arbejdet konstateres også i jordemødrenes arbejde. En undersøgelse fra 2006 viste, at 
1,6 % af jordemødrene i høj grad eller i nogen grad havde været udsat for vold eller trusler om vold i 
deres arbejde inden for det sidste år 16. Tilsvarende spørgsmål om udsættelse for vold blev stillet til et 
repræsentativt udsnit af Kost- og Ernæringsforbundets medlemmer (tidligere Økonomaforeningen)17. 
Svarene fra de 807 køkkenansatte viste, at arbejdsrelateret vold kun forekom i mindre grad i denne 
branche. Ingen havde således i høj grad været udsat for vold; 0,9 % havde været udsat i nogen grad og 
2,1 % i mindre grad. 
 
Samlet set kan det konkluderes, at vold i arbejdet er udbredt og findes at være et væsentligt anliggende 
inden for store dele af Sundhedskartellets domæne.  
 
2.3 Voldsudtryksformer  
Hvad personalet i sundhedssektorens svarede på, hvad volden bestod i (FTF-undersøgelsen, 2006), 
fremgår af tabel 1.3. 
 
Tabel 1.3: Spørgsmål 45: Hvad bestod volden/truslerne i? Sundhedssektoren (N=96) 
 Andel, der har svaret ”Ja” 
Fysisk overfald (slag, spark, krads o.l.) ................................................. 38 % 
Brug af genstande fx kastede ting, kniv el. redskab .............................. 14 % 
Truende adfærd .................................................................................... 92 % 
Verbal aggression ................................................................................. 91 % 
Spyttet på .............................................................................................. 21 % 
Ukvemsord/verbalt tilsvinet ................................................................... 79 % 
Trusler rettet mod min familie, børn m.v. ............................................... 4 % 
Skriftlige trusler, fx mail, brev ................................................................ 2 % 
Hærværk mod ejendele  ....................................................................... 5 % 

Flere svar var mulige. Sum er derfor ikke lig med 100 %. 

Kilde: FTF-undersøgelsen 2006  
 
De voldsudsatte personers svar tyder altså på, at der typisk er tale om udsættelse for en kombination af 
forskellige typer udtryksformer. Truende adfærd og verbal aggression eller verbal tilsvining angives af 
næsten alle. Dette optræder i kombination med fysisk overfald (slag, spark o.l. eller brug af genstande) 

                                                 
15 Undersøgelsen er baseret på en tilfældig stikprøve udtaget ud fra Danske Fysioterapeuters medemsregister. 
Stikprøven omfattende 995 personer, og 76 % besvarede det postomdelte spørgeskema. Resultaterne kan læses 
i: Christiansen, J.M. og N. El-Salanti. Fysioterapeuternes arbejdsmiljø – på toppen af kroppen. CASA, januar 
2005. 
16 Undersøgelsen omfattede samtlige knap 1.400 medlemmer af Jordemoderforeningen (svarprocent 83). 
Resultaterne kan læses i: Christiansen J.M. og N. El-Salanti: Jordemødre på deltid og overarbejde. CASA, 2006 
17 Christiansen J.M. og N. El-Salanti: På fuldt blus. CASA, 2000. 
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i en del af tilfældene. Trusler rettet mod ens nærmeste, skriftlige trusler eller hærværk synes at være 
mere sjældent. 

Voldens hyppighed 
Blandt de personer, der i sundhedssektoren havde været udsat for trusler og/eller vold, angav knap 
hver tredje, at de havde været udsat for tre eller flere voldsepisoder i deres arbejde inden for det 
seneste år; 7 % af de voldsramte har været udsat for flere end 10 voldsepisoder18.  
 
2.4 Hvem udøver volden? 
Som det fremgår af tabel 1.4 er som forventet langt de fleste af voldsepisoderne knyttet til relationen til 
personen, som serviceres, og volden er udøvet enten af pågældende person selv (patient, klient o.l.) 
og/eller (i en del tilfældene) af vedkommendes pårørende, familiemedlemmer, venner o.l. Det be-
mærkes endvidere, at i en mindre, men ikke ubetydelig del af den arbejdsrelaterede vold, er voldsud-
øveren enten kollega eller leder. 
 
Tabel 1.4: Hvem udøvede volden/truslerne om vold, du var udsat for? (Spørgsmål 44). I procent *) 
 Sundheds- 

sektoren 
(N=72) 

FTF-Total 
(N=328) 

Person, som jeg servicerede (patient, klient, elev o.l.) ....... 85 76 
Pårørende (familie, ven m.v.) til ovennævnte person ......... 30 15 
Kollega ............................................................................... 8 4 
Leder ................................................................................. 6,5 5 
Underordnet (medarbejder) ................................................ 4 1 
Andre ................................................................................. 3 3 

Kilde: FTF-undersøgelsen, CASA 2006. 

*) Flere personer i sundhedssektoren (og blandt samtlige FTFere) har, som beskrevet i tabel 1.2, været udsat 
for flere voldstilfælde seneste år, hvilket er forklaringen på, at summen i tabel 1.4 ikke bliver 100. 
 
2.5 Nyansatte og arbejdsrelateret vold 
Tværsnitsundersøgelsen af medlemmer af FTF i 2001 viste, at udsættelse for trusler og vold forekom 
signifikant hyppigst blandt de, der har arbejdet kortest tid på nuværende arbejdsplads.  I FTF-under-
søgelsen 5 år senere (2006) fandtes tilsvarende sammenhæng, dog var forskellen statistisk set mindre 
klar og ikke så markant som i 2001, og kan antyde en positiv ændring i 5 års perioden.  
 
I udtræk af FTF-undersøgelsen i relation til sundhedssektoren er tilsvarende analyse behæftet med 
stor usikkerhed, da analysegrundlaget bliver spinkelt. Det gælder især udsættelse for fysisk vold 
(omfatter kun 35 sundhedspersonaler i alt). 89 ud af de 436 undersøgte personer i sundhedssektoren 
havde været udsat for trusler om vold i arbejdet inden for det sidste år. Tendensen for hele FTF-om-
rådet genfindes blandt sundhedspersonalet i relation til at være nyansat. Analyse af forekomst af vold 
og antal år i fag viste derimod ikke væsentlig forskel mellem nye og mere erfarne i faget. 
 
Den omfattende undersøgelse af sygeplejersker (SATH, 2003)19 viste samstemmende med FTF-under-
søgelsen, at der knytter sig en særlig problematik til nyansatte. Undersøgelsen viste, at det er syge-
plejersker, som har været ansat på arbejdspladsen i mindre end et år, der hyppigst havde været udsat 
for truende adfærd. Det er tilfældet uanset sygeplejerskernes alder, og om sygeplejerskerne opfatter 
dem selv som fx nybegyndere, kompetente eller eksperter i det daglige arbejde. Undersøgelsen viste 

                                                 
18 Kilde: FTF-undersøgelsen, CASA 2006. 
19 Anette Wethje og Vilhelm Borg: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) – Vold og trusler 
om vold. AMI og Dansk Sygeplejeråd, 2004. 
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endvidere, at sygeplejersker i basisstillinger, som kun har været ansat i 6-12 måneder, er den gruppe, 
der hyppigst oplever truende adfærd.  
 
Internationale studier viser ligeledes, at sygeplejersker med kortere anciennitet oplever vold oftere end 
deres ældre kolleger20. Lars Peter Andersen diskuterer dette fund i sit ph.d.-studie21 og påpeger ud fra 
forskningen, at forholdet kan differentieres. Direkte overfald sker oftest mod mere uerfarne sygeple-
jersker, mens skader som følge af forsøg på at inddæmme vold oftere rammer erfarne sygeplejersker.  
Skævheden mellem erfaring og overfald kan skyldes, at der kan være større villighed blandt ny-
uddannede til at rapportere voldelige overfald, da de endnu ikke er blevet hærdede (læs: ikke betragter 
overfald som en del af jobbet). Lars Peter Andersen påpeger endvidere ud fra andres undersøgelser, at 
det også kan skyldes, at mindre erfarent personale kan påvirke kvaliteten af plejen til patienterne, som 
derfor kan blive frustrerede. Tillige kan det være et problem for visse patienter at acceptere yngre 
personer som autoritetsfigurer fx i en grænsesættende situation. 
 
2.6 Vold og arbejdsmiljø 
Sammenhængen mellem vold og arbejdsmiljø er endnu kun sparsomt belyst i den internationale forsk-
ning. De undersøgelser, der er lavet, har identificeret nogle risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø.22 
Det drejer sig om lav støtte fra ledelse og kolleger, manglende indflydelse, rollekonflikter, store beslut-
ningskrav og manglende udviklingsmuligheder. Undersøgelser har endvidere vist, at arbejdsbetingelser 
præget af knappe ressourcer og indskrænket behandling øger risikoen for vold mod personalet. Den 
indirekte sammenhæng mellem arbejdsrelateret vold og arbejdsmiljø er også belyst i flere studier23 . 
Mangelfulde forhold i arbejdets organisering kan resultere i belastningsreaktioner som fx stress og ud-
brændthed hos personalet. Stressbelastet personale har sværere ved at skabe optimale relationer til de 
personer, de servicerer, hvilket kan føre til en forringelse af den pleje og omsorg, som det forventes, at 
de yder. Det kan vække patienternes og deres pårørendes utilfredshed og frustration og være med-
virkende årsag til, at trusler og vold opstår. 
 
Undersøgelsen af sundhedspersonalet i FTF-undersøgelsen (2006) viser en samvariation mellem vold i 
arbejdet og en række negative arbejds- og helbredsmæssige udfald24, sammenfattet i tekstboks ne-
denfor. 
 

                                                 
20 Arnetz J. Violence towards health care personnel: Prevalence, risk faktors, prevention and relation to quality 
of care (Akademisk Avhandling). Stockholm: Karolinska Instituttet; 1998. 
21 Lars Peter Andersen: Vold på psykiatriske afdelinger. En undersøgelse af sammenhænge mellem det 
psykosociale arbejdsmiljø, personlighed og arbejdsrelateret vold. Psykologisk ph.d.-skriftserie. Psykologisk 
Institut, Århus Universitet, 2006:3. 
22 Andersen, Lars Peter (2006) – se note 15. 
23 Se Andersen, Lars Peter (2006). 
24 Analyse i relation til sundhedssektoren er her udeladt da det talmæssige grundlag er for spinkelt. 
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Vold og arbejdsmiljø

* Vold på arbejdet er udbredt i aften- og nattetimerne.
* Leder som medarbejder er udsat for vold.
* Vold på arbejdet er udbredt blandt nyansatte på arbejdspladsen.
* Klar sammenhæng mellem vold på arbejdet & arbejdsmiljø-
faktorer f.eks.: Tidspres, beslutningskrav, manglende støtte, 
manglende indflydelse, mangelfuld kompetence og uddannelse, 
rolleuklarhed og -konflikter, 
* Og negative konsekvenser og belastninger f.eks.:
Stress, distancering, svækket engagement og tilbagetrækning, 
jobutilfredshed, svækket arbejdsydelse og kvalitet

Kilder: Andersen L.P. (2002), Christiansen, J.M (2004)

 
 
 
I figur 1.1 er medtaget faktorer, hvor de statistiske analyser viser en markant stærk sammenhæng 
mellem arbejdsrelateret vold og psykisk arbejdsmiljø.  
 
Figur 1.1: Forekomsten af vold i arbejdet sammenholdt med psykosociale faktorer i arbejdet. FTF-total. 
Andele i procent 
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Ved alle viste forhold er der en signifikant forskel (p<0.000). 
 
Af figur 1.1 fremgår det, at blandt de personer, der har været udsat for vold – fysisk vold eller trusler 
om vold – i arbejdet inden for det seneste år, er der sammenlignet med de personer, der ikke har været 
udsat for vold, relativt og markant flere, der angiver: 
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• At beslutningskrav i arbejdet er høje (dvs. at arbejdet kræver, at der skal tages hurtige beslutninger, 
eller der skal træffes komplicerede beslutninger). 

• At der hyppigere opleves rollekonflikter (dvs. at man udfører opgaver, man burde være bedre ud-
dannet til at udføre, at man oplever, at arbejdsopgaverne er for svære, at arbejdet kræver ny viden 
og færdigheder). 

• At der er lav indflydelse og beslutningskontrol på arbejdssituationen (dvs. at man oplever at have 
ringe indflydelse på eget arbejde, at man oplever, at der er dårlige muligheder for at kunne påvirke 
beslutninger, der er vigtige for ens arbejde). 

• At personaleplejen er mindre god (dvs. at man ikke oplever, at arbejdspladsen tager sig godt af de 
ansatte, at ledelsen i ringe grad interesserer sig for de ansattes helbred og velbefindende). 

• At engagementet i arbejdspladsen er ringe (dvs. at man ikke fortæller vennerne, at ens arbejdsplads 
er et godt sted at være). 

• At forekomsten af stress er betydeligt hyppigere blandt de, der er udsat for vold, end blandt de, der 
ikke er udsat herfor.  

 
I et forebyggelsesperspektiv er det vigtigt at være opmærksom på, at gode arbejdsmiljøforhold såsom 
god indflydelse, rolleklarhed, kvalifikationer og kompetence, personalepleje og passende arbejdskrav 
kan være modererende faktorer i forhold til vold.  
 
Undersøgelsen er et tværsnitsstudie, baseret på et spørgeskema og dermed behæftet med usikkerhed 
om årsag/virkningsforholdet. Der kan ikke siges noget sikkert om, hvorvidt volden er en følge af ne-
gativ oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø, eller omvendt om mangelfulde arbejdsforhold øger risi-
koen for vold. Der kan blot konstateres, at der er en sammenhæng.  
 
Vold og arbejdstid 
FTF-undersøgelsen i såvel 2001 som 2006 viste, at vold og trusler forekom langt hyppigst i aften- og 
natarbejdet. Blandt personalet, der arbejdede fast aften eller fast nat, var udsættelsen for vold og trusler 
fem gange højere sammenlignet med fast dagarbejde. Undersøgelsen af sygeplejerskerne (SATH 2003) 
viste tilsvarende tendens. Truende adfærd mod sygeplejersker forekom således betydeligt hyppigere i 
aften- og nattevagter sammenlignet med dagvagter. 
 
2.7 Konsekvensen af arbejdsrelateret vold 
En række studier har påvist en sammenhæng mellem arbejdsrelateret vold og psykologisk stress, PTSD 
(posttraumatisk stresssyndrom), frygt og angst samt psykosomatiske symptomer hos ofret. For orga-
nisationen kan der være negative konsekvenser som forøget sygefravær, reduceret produktivitet, højt 
personalegennemtræk, begrænset engagement til organisationen og dens mål samt vanskeligheder ved 
at rekruttere kvalificeret personale.  
 
Konsekvenserne kan medvirke til, at risikoen for vold øges og forstærke udviklingen af voldens ne-
gative spiral.  
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3 – Danmark i internationalt perspektiv 
Udvalgte undersøgelser fra den første internationale konference om vold på arbejdspladsen i 
sundhedssektoren, nov. 2008 i Amsterdam.  
Se: Ian Needham m.fl. (eds.): Workplace Violence in the Health Sector, 2008. 
 
Der foreligger et trykt materiale fra konferencen omfattende små 400 sider resumeer af undersøgelser, 
ca. 140 resumeer samt 8 resumeer af hovedindlæg på konferencen. 
 
Det er et materiale med indslag af meget vekslende kvalitet, langt det meste seriøst, men også indslag, 
der ikke fortjener seriøs interesse. Her skal opmærksomheden rettes mod bidrag, der kan give et sam-
menligningsgrundlag mellem Danmark (Norden) og den øvrige verden. De vil vise, at Danmark i 
praksis er foregangsland i forhold til den øvrige verden. 
 
Situationen kan belyses bl.a. ved sammenligning med Tyskland. Her viser en undersøgelse (28 kva-
litative interview med sygeplejersker uden for psykiatrien), at voldstilfælde dårligt nok anerkendes, at 
volden er et tabuområde, at de mindre alvorlige voldstilfælde ikke anerkendes af ledelsen, at der så 
godt som ingen institutionel omsorg er for ofrene, at seksuelle krænkelser rammer nyansatte mest, og 
at volden har langtidsskadevirkninger. ”Frygt er min ledsager på arbejde hver eneste dag”, som det 
hedder i underoverskriften25.  
 
Man kan også se på Tyrkiet: 268 sygeplejersker (af 310 spurgte) på et hospital i Mugla svarede på et 
spørgeskema. 87 % havde været udsat for verbal vold og 71 % for fysisk vold. Desværre giver resume-
et her ikke nogen afgrænsning af den tidsperiode, volden er forekommet i. Men mest bemærkelses-
værdigt: 98 % af den fysiske vold forblev uanmeldt. 83 % følte angst for vold26.  
 
Et andet bidrag fra Tyrkiet ser på undersøgelser af seksuelle krænkelser af sygeplejersker. De viser 
forskellige tal: fra 37 til 72 % rapporterer sig krænkede i forskellige undersøgelser (ingen afgrænset 
tidsperiode angivet for krænkelserne). Resumeet gør glimrende rede for de – hos os – velkendte for-
hold omkring sygeplejerskernes sårbarhed ved at være frontpersonale og ved at være kvinder, og for de 
alvorlige eftervirkninger af krænkelserne. De krænkedes mest almindelige reaktioner var ”gjorde ikke 
noget ved det”, ”lod som om jeg ikke så det”. De forventede ikke, at nogen ville gøre noget ved det. – 
De to væsentligste grupper krænkere var læger og patienter; derefter kom patienters familiemed-
lemmer – og andre sygeplejersker! Og det mest slående er slutningen, hvor det hedder, at ”man kunne 
gøre følgende” (vores kursivering): hospitalet kunne tage forholdsregler, der modvirkede misbrugeres 
lyst til at foretage krænkelserne; udforme en klar politik for området og forholdsregler i forbindelse 
med voldstilfælde, og sørge for, at sygeplejersker kender deres rettigheder. – Med andre ord: Man er i 
Tyrkiet ikke kommet meget længere end til, at man burde gøre noget ved det27.  
 
I Botswana har der ikke hidtil foreligget noget overblik over voldstilfældene. Nu er sygeplejerske-
organisationen gået i gang med at etablere det. Undersøgelsen viser, at 5 % af respondenterne siger, at 
de arbejder et sted, hvor der findes en politik for forebyggelse og nogle forholdsregler ved vold28.   
 
Fra Brasilien kommer en redegørelse baseret på interview med personale i ambulatorier i Sao Paolo 
City i 2008. Den er kort (og ikke sprogligt ganske klar), men fortæller om personale, der ikke kan lide 

                                                 
25 S. 86-87:”Violence against Nurses in the Workplace …”, v. Andrea Zielke-Nadkarni og Patricia Hinchberger, 
Univ. Of Applied Sciences, Münster.) zielke-nadkarni@web.de 
26 S. 151:”The Analysis of Violence …”, Metin Picakciefe, Mugla School of Health Sc., Univ, of Mugla, 
Turkey. metinpicakciefe@mu.edu.tr 
27 S. 144:”Positive working environment. Violence against nurses in Turkey”, Sevilay Celik, ass. prof. 
Hecettepe Univ, Ankara. sevilay@hacettepe.edu.tr 
28 S. 134:”Nurses Ass. of Botswana: …”, Geetha Feringa, NAB, Gaborone. nab@global.bw 
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arbejdet, hvilket kan ses på indsatserne, vilkårlighed i hvem der ekspederes og hvornår, diskrimination 
af narkomaner m.m. Der kaldes til professionalisme, slet og ret29.  
 
Der er med andre ord store forskelle mellem landene, og Danmark står i internationalt perspektiv helt 
fremme i forreste position. Det samme gælder de øvrige nordiske lande. Eksempel herpå er Bergen-
modellen30, der er udviklet i Bergen til brug på psykiatriske afdelinger og indarbejdet i den kliniske 
organisation ved, at almindelige ansatte uddannes som trænere. Modellen ligner her det, der er udviklet 
på Hammel Neurocenter i Danmark – og nu er i gang med at blive gennemført flere andre steder. I 
2004 blev det besluttet at bruge modellen i Stockholm Amts psykiatri, ca. 70 afdelinger med ca. 2.500 
ansatte. De ansatte, der på grundlag af en række krav udvælges til at uddannes som trænere, får 3 x 3 
dages uddannelse.  
 
På Amsterdamkonferencen om vold i sundhedssektoren var der andre oplæg om voldsforebyggende 
indsats. Der var et meget amerikansk indslag fra Jeffrey Miller, Warrier Concepts Int., Sunbury. Det 
fremhæver behovet for selvforsvarsteknikker og lægger ud med at påpege ”de fleste planer og po-
litikkers mangelfulde karakter” – og slutter med at pege på ”de mulige juridiske ansvarsproblemer for-
bundet med ikke at have selvforsvarstræning”.  
 
Indslaget sættes i kritisk perspektiv af en engelsk undersøgelse, der kontrollerede, om ansatte i psy-
kiatrien, 147 personer, der havde lært frigørelsesgreb på selvforsvarskurser, nu også brugte dem. 
Kunne de frigøre sig på maks. 10 sekunder ved brug af de lærte greb? Kun 14 % kunne – altså med de 
”rigtige” greb; men 80 % kom fri på maks. 10 sek. Det vil sige, at langt størstedelen brugte egne greb – 
med godt resultat. Som undersøgelsen konkluderer, giver det anledning til overvejelse af træningens 
brugbarhed31.  
 
Kommentar: Nærværende projekt Ny og udsat peger på, at ovennævnte resultat helst ikke må stå 
alene, for der er en anden pointe, der kommer frem, når man taler med ansatte: Det at have deltaget i 
træningen af de fysiske greb er med til at give en grad af tryghed; man tænker i højere grad, at man vil 
kunne håndtere en situation, hvis den skulle opstå. Man kender i højere grad sine egne reaktioner i den 
type situation. Og de reaktioner kan være yderst overraskende: Ansatte har understreget, hvor aldeles 
anderledes de reagerede, da en ”angriber” på et kursus råbende og skrigende gik dem helt ind på livet 
og tog fat i dem! ”Kroppen” overtager styringen. Det er den formulering, der ofte bruges. Men den 
betyder jo ikke andet end, at et menneske kan have et handlings- eller reaktionsberedskab, det 
overhovedet ikke er sig bevidst. Det er nemt forståeligt, at det ikke er bevidst, hvis det menneske ikke 
har været i fysisk konflikt siden sin skoletid – eller nogensinde. – Altså bliver det en afgørende styr-
kelse at få lejlighed til at blive sig sin reaktionsmåde bevidst. Så må de politifolk og tidligere jæ-
gersoldater, der ofte er instruktører på kurserne, finde sig i, at den tekniske korrekthed – som i en 
krigszone kan være det, der afgør liv eller død – kommer i anden række. 
 
Palestina. Vold mod sygeplejersker på skadestuer inden for et område på 80 kvadratkilometer i Pa-
lestina blev kortlagt gennem spørgeskemaer. Af de 99 udsendte, blev 92 returneret. En tredjedel af de 
besvarende rapporterede at have været udsat for fysisk vold i det seneste år. Volden kom hovedsageligt 
fra pårørende, dernæst fra patienter. Volden anmeldes kun i ringe grad på arbejdspladsen, eftersom for-
ventningen er, at det ikke nytter noget. Sygeplejerskernes egne forslag til forbedringer er: begrænset 
offentlig adgang, forbedrede lokaler, patientafskærmning, træning, udvikling af de menneskelige res-

                                                 
29 S. 370:”Violence in the public ambulatory …”, Lucila Vianna, prof., m. fl., Univ. Federal de Sao Paolo. 
lvianna@unifesp.br 
30  S. 329:”Introducing the Bergen training model …”, Geir Olsen m. fl. fra Haukeland Univ. Hosp., Bergen. 
gjol@helse-bergen.no 
31 S. 312:”An audit of the use of breakaway techniques …”. Geoff Dickens m.fl.. St. Andrew’s Healthcare, 
Southhampton. gdickens@standrew.co.uk 
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sourcer og kortere arbejdstider. Og så et meget interessant element: begrænsning af udvekslingen af 
penge på arbejdspladsen (der må tolkes som: slut med bestikkelse af personalet?)32.  
 
Fra Canada kommer et måske overraskende bidrag: et billede af et elendigt psykisk arbejdsmiljø for 
nyansatte sygeplejersker på skadestuer. Otte sygeplejersker med specialuddannelse til skadestuer og 
mindst tre års arbejde sådan et sted fortæller i dybtgående interview, om at føle sig overvældede og 
uforberedte ved starten af ansættelsen; de følte sig mentalt og fysisk udmattede, udsat for overgreb 
(”abuse”) fra patienter, familier og personale og magtesløse over for at gøre noget ved det; de kol-
legiale overgreb omfattede mobning, at blive prøvet på, om de fejlede, at kollegerne påtvang dem 
deres ideer uden at være spurgt til råds, at blive ydmyget for øjnene af andre, betvivlelse af deres af-
gørelser, kolleger, der ikke hilste på dem. De beskrev miljøet som præget af frygt og intimidering, og 
de følte sig ikke trygge ved at henvende sig til deres kolleger. Ikke underligt, at 6 ud af 8 overvejede at 
skifte job! – Man tror det næppe, men … læs selv33.  
 
Fra Mauritius kommer en rapport om et 3-årigt forebyggelsesprojekt støttet af norske sygeplejerskers 
organisation med deltagelse af Lesotho, Zanzibar, Swaziland, Botswana og Mauritius. Projektet tager 
fat på at bygge grundlaget for forebyggelse op, som det ser ud på baggrund af nordiske erfaringer34.  
 
Jane Frankish, Canada, foreslår et internetbaseret refleksionsrum for sygeplejerskers erfaringer med 
vold på arbejdspladsen35.  
 
Danmark var repræsenteret af projekt ”Vold som udtryksform”. Dets pædagogiske grundantagelse er, 
at vold er en udtryksform, man kun griber til, hvis man føler sig ikke forstået. Projektets hovedresultat 
er, kort sagt, at man får den bedste forebyggende virkning gennem den samtidige brug af en forebyg-
gelsespolitik, registrering og analyse af voldstilfældene, en opdateret kriseplan, løbende supervision, 
bevidsthed om kommunikationsformer – og ændrede fysiske rammer. Samtidig er åbenhed om volden 
nødvendig. – Som medfølgende resultat kan man så forvente et betydeligt bedret psykisk arbejdsmiljø 
og dermed bedre rekrutteringsmuligheder36. 
 
Fra Trondheim i Norge kommer en påvisning af, at der ikke er så mange med PTSD (Post Traumatic 
Stress Disorder) på afdelinger med svært vanskelige psykiatriske patienter, som man ville forvente ud 
fra andre undersøgelser. Forfatterne peger på, at det kan have at gøre med den generelle tilfredshed 
med jobbet, der vurderes som afgørende buffer for udvikling af PTSD37.  
 
 
 

                                                 
32 S. 179: ”Violence in Emergency Dep.”, Naji Abu Ali, Makassed Hosp., Jerusalem, Palestine. 
najia@bethlehem.edu 
33 S. 132: Patricia Rampersaud, Univ. of British Colombia, Burnaby. trishr@telus.net 
34 S. 371: Carmen Anazor, ”Work place violence project …) nur.ass@intnet.mu 
35 S. 278: ”Nurses …” janefrankish@gmail.com  
36 S. 289: “Violence as a form of Expression: …”, Dorthe Perlt og Tina Hjulmann Meldgaard, SUS, Køben-
havn.  
37 S. 281, Christian Lauvrud og Tom Palmstierna, ”Occurrence of PTSD …”) christian.lauvrud@ntnu.no   
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4 – ”Men så pludselig …” 
Interview med ansatte om voldsepisoder  
 
4.1.  Metode. Historiernes tilblivelse 
4.2. Interviewene 
4.3. Vurderende kommentarer til de enkelte historier 
4.4. Generelle kommentarer 
 
4.1 Metode. Historiernes tilblivelse 
Der blev som led i projektet foretaget en række interview med ansatte, der havde været ude for volds-
episoder på de tilknyttede arbejdspladser. Beskrivelserne er anonymiserede (navne er opfundne). 
 
Beskrivelserne medtager ikke alle detaljer, så de kan ikke bruges alt for konkret som grundlag for vur-
deringer af, om situationen kunne være sporet noget før, om nu opfølgningen var god nok, eller den og 
den begik en taktisk fejl eller lignende. – De er ment som eksempler på, hvad der kan ske. De første hi-
storier er klart nok eksempler på, hvor dybt alvorligt, det pludselig kan blive, men dermed er ikke sagt, 
at det altid er sådan, hvad nogle af de følgende historier viser. Til det dækkende billede af vold på ar-
bejdspladserne hører både de brede undersøgelser og de konkrete historier – de sidste mest for dem 
udefra, der skal forstå, hvordan det kan være, når det sker. 
 
Vi har som konsulenter i projektet bedt dem, vi havde kontakt med fra begyndelsen – og det var ledere 
og sikkerhedsledere af de pågældende arbejdspladser – pege på nogle ansatte, helst nyansatte, der 
havde været ude for voldsepisoder, og som var parate til at lade sig interviewe om dem. Det er med an-
dre ord stort set ledernes valg, der har afgjort udvalget. Det er imidlertid vort klare indtryk, at det er 
sket i en åben atmosfære, hvor lederne har søgt efter de historier – også de alvorlige – der kunne belyse 
problemstillingen. Vi har ikke haft fornemmelse af, at nogen søgte at skjule noget i denne forbindelse.  
 
Interviewene er blevet gennemført i en session pr. interview af mellem en halv og en hel times va-
righed enten på arbejdspladsen eller i vedkommendes hjem, i et tilfælde pr. telefon. En af historierne – 
nr. 5. ”Anklagen” – er ikke hentet direkte fra den berørte, men fra sikkerhedsrepræsentanten for den 
pågældende afdeling. 
 
Historierne er forelagt de interviewede til evt. korrektion og er godkendt af dem. 
 
Interviewene var semistrukturerede og blev foretaget i maj 2008, enkelte hen ved et år senere. Epi-
soderne har fundet sted i tidsrummet 2007 og fremefter. 
 
Refleksioner 
Efter historierne kommer nogle kommentarer omkring forebyggelse til historierne. 
 
4.2. Interviewene 

1. ”Jeg vidste, jeg skulle klare det selv” 
En ung fyr, Lars, på en snes år med blandt andet svær epilepsi på et bosted for psykisk handicappede 
går i krampe og ligger livløs. Der tilkaldes ambulance, forældrene underrettes – de er generelt meget 
kritiske over for medicineringen af sønnen – og faderen kommer til stede og følger sammen med en 
meget erfaren, midaldrende pædagog, Kurt, med på hospitalet. Faderen søger at overtage situationen, 
der udspiller sig dramatisk også på hospitalet, hvor ingen rigtigt tør gøre noget ved den. Pædagogen 
må standse faderen. Lars bringes med tilbage til bostedet om aftenen.  
 
Næste dag lider Lars af vrangforestillinger og truer Kurt, der på ny er på arbejde, med at ville slå ham 
ihjel. Kurt trykker alarm og ser, at Lars har set, at der ligger en kniv på bordet. Kurt, pædagogen, kan 
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ikke komme til den og signalerer til kolleger, at de skal få fat i den. Ingen tør gøre noget. Kurt får så 
gennem et ”trick”, han har brugt før over for Lars, bragt ham til ro: Han klapper i hænderne. Den høje 
lyd får Lars til at slappe af. Kurt er efterfølgende meget, meget træt. Det har reelt været et forløb over 
24 timer, som han har stået ret alene med, og han er vred over ikke at være blevet hjulpet bedre af 
kollegerne. ”Jeg vidste, jeg skulle klare det selv”, siger han! – Opfølgning til ham var all right. 
 
2. ”Men så en morgen … ” 
Parkinsonpatienters medicinering kan komme ud af balance, og så kan patienten blive psykotisk. 
Patienterne indlægges på hospital for at få medicineringen tilpasset igen. I et tilfælde af den art bliver 
en midaldrende mand passet af en sygeplejerske, der er gravid seks måneder henne. Han er verbalt 
grov, og da hun er på hans stue, angriber han hende pludselig og truer hende: ”Nu skal du fandeme 
bare dø!” Hun reagerer nærmest instinktivt for at beskytte fosteret, vender ryggen til og krummer sig 
lidt sammen, får 4-5 slag på nakke og skuldre og kommer ud af stuen, andre kommer til, situationen 
afdramatiseres. – Men den psykiske skade er sket: Sygeplejersken er hårdt ramt af angst for sit foster. 
– Det viser sig bare ikke med det samme. Hun går på arbejde i en lille uges tid – så en morgen, hun 
skal hjemmefra, kommer hun ikke længere end til døren. Der sætter hun sig ned, går i panik og kan 
ikke komme længere. Hun er dybt ramt. 
 
Der sættes nu psykologhjælp ind. Og en interessant krølle på den side af historien – et flot eksempel på 
lederhandlekraft – skal med: En psykolog siger, at sygeplejersken skal blive hjemme, til hun har født – 
hvorefter jo følger barselstiden. Lederen af afdelingen tror slet ikke på den vej og frygter, at sygeple-
jersken i så fald aldrig kommer i arbejde igen. Lederen finder en anden psykolog, sygeplejersken 
kommer i små skridt og beskyttet i gang igen inden fødslen – og ved interviewet, hvor en efter alt at 
dømme kernesund dreng på nogle måneder ligger og sover ved siden af os, synes sygeplejersken at 
være i rimelig balance igen; men afgjort ikke uden psykiske mén: særlige situationer, hvor der er me-
get tynd is over angstens dybder. 
 
3. Den utilregnelige   
En 19-årig, mandlig narkoman bliver slået ned af en vagt en tidlig morgen på en banegård og ind-
bringes på båre til skadestuen råbende og skrigende. Efter den modtagende sygeplejerskes vurdering 
en typisk stofmisbruger, en ubehagelig type. Han slår både sygeplejerskens og lægens hænder væk i 
forbindelse med deres vask af hans sår. Han har en flænge, der skal ”strips” på. Efter endt behandling 
vil han ikke gå, men blive og sove! Han spærrer døren for sygeplejersken, truer med ”at smadre dine 
kønne øjne”, træder et skridt væk, så der bliver en åbning, sygeplejersken løber ud, og der kommer 
hjælp til.  Manden selv går også ud af rummet, og da han er kommet til skranken, fortsætter truslerne 
over for sygeplejersken der. Han råber: ”Hvis jeg havde min pistol, ville jeg skyde dig lige i panden.” 
Modtageren af den erklæring er imidlertid så rutineret, at hun ikke tager ordene for pålydende og er ret 
upåvirket. 
 
Sygeplejersken, der i første omgang tog sig af narkomanen, har været ansat ca. 5 måneder og har tid-
ligere arbejdet på medicinsk afdeling. Hun er mere berørt af situationen og græder. I et par måneder 
derefter tænker hun af og til på situationen og truslerne, når hun kører i byen på cykel – ved tanken om 
måske at møde ham. 
 
4. Slagsmålet, der fortsatte 
En arabisktalende yngre mand kommer til en skadestue sammen med andre arabisktalende ledsagere. 
Han har fået alvorlige tæsk. Under behandlingen taler patient og ledsagere sammen på arabisk. 
Pludselig farer patienten op og går i flæsket på en af ledsagerne. Sygeplejersken får i tumulten et drag 
over nakken, der dog ikke er tiltænkt hende. Derefter smider hun ledsageren ud! 
 
Hun får efterfølgende at vide af patienten, at det er mafiaen, der står bag, og at det ikke var venner, der 
fulgte med på skadestuen, men folk, der skulle sørge for, at han ikke snakkede om, hvad der reelt var 



 

20 
 

sket. Sygeplejersken havde et halvt års ansættelse på stedet og var rutineret fra tidligere ansættelse, 
også i muslimsk, verbal aggressivitet, fra visitationsafsnit. 
 
5. Anklagen 
En godt 30-årig mandlig beboer på et bosted for handicappede er tilsluttet et sondeapparat. Apparatet 
er – af ukendte grunde – slukket. Forældrene til beboeren, der er meget knyttede til sønnen og meget 
kritiske over for stedets behandling af ham, beskylder en midaldrende, kvindelig ansat for at have haft 
til hensigt at tage livet af beboeren ved at slukke for apparatet. Beskyldningen rammer hårdt og går 
dybt ind efter en uges tid. Den ansatte må gå til psykolog længe efter episoden. 
 
6. Det svære bad I 
En verbalt meget urolig, ca. 60-årig mandlig patient under rehabilitering for hjerneskade skal bades. 
Der deltager tre ansatte, og de har en klar strategi for processen. En kvindelig fysioterapeut står for 
dens gennemførelse. Under tørring af hans hår er han verbalt hårdere talende end normalt og slår 
pludselig fra liggende stilling ud og rammer fysioterapeuten i panden. Hun træder baglæns, patienten 
sætter sig op og prøver at komme efter hende, men en mandlig terapeut kommer til, og patienten 
beroliges. – Ingen eftervirkninger hos terapeuten, som er hos patienten igen dagen efter.  
 
7. Det svære bad II 
En 35-årig mand, lammet fra livet og nedefter og med hjerneskade, skal bades. Det vides, at det skal gå 
hurtigt, for at han ikke bliver frustreret. Han har ikke nogen sygdomserkendelse (som den, de ansatte 
har om hans tilstand!). Badet er der to ansatte om, en kvindelig ergoterapeut og en mandlig fysio-
terapeut, og en strategi er lagt. Under badet kaldes den mandlige fysioterapeut bort af et nødkald – og 
patienten får (i frustration?) i liggende stilling, som vides at kunne være smertelig for ham, fat i den 
kvindelige ergoterapeuts tommelfinger og vrider til. Den mandlige terapeut kommer tilbage, tiltrækker 
sig patientens opmærksomhed, som strategien tilsiger, og situationen afdramatiseres. Den kvindelige 
terapeut har en forstuvelse. – Ingen alvorlige følgevirkninger for den berørte terapeut. 
 
8. Juleaften på hospitalet 
En mandlig, midaldrende Parkinsonpatient indlægges juleaften på neurologisk afdeling på et hospital 
efter et fald dagen i forvejen. Han er under observation for, om der er noget galt med en indopereret 
stimulator. Han er urolig, ud og ind af sengen. Det forværrer sig: Han tager overtøj på, går til ele-
vatoren, men sygeplejersken griber ind og holder døren åben, så han ikke kan køre. Kører han, er han 
uden for personalets rækkevidde. En sosu-assistent kommer til og prøver at få patienten ud af eleva-
toren, patienten bliver aggressiv, en portør kommer til. Patienten slæbes til sengen. Sygeplejersken fø-
ler, han er truende. Portørerne overtager og anbringer patienten på en ellers lukket stue. De må holde 
ham. En af dem får en skade i skulderen. Kolleger fra tilstødende afdeling kommer til. Læge tilkaldes. 
Hun er ung og urutineret og ved ikke andet at gøre end at ringe til psykiatrisk hospital – hvilket der går 
lang tid med, mens situationen udvikler sig. Den udvikler sig samlet set over en time. Det beroligende 
middel, sygeplejersken anbefaler, er ikke til rådighed. Sygeplejersken ringer til bagvagt – som ikke 
synes, der er noget at komme efter. Så ringer sygeplejersken 112! Men patienten falder til ro, inden 
politiet kommer. Patienten indlægges derefter på røde papirer på psykiatrisk hospital. – Det var den 
juleaften. Det er yderst nærliggende at tro, at netop det har været med til at drive situationen: at man-
den ville hjem til juleaften; men det lader sig ikke rigtigt be- eller afkræfte. 
 
Forløbet giver anledning til en klage fra patientens hustru. Patienten siger efterfølgende, at han husker 
forløbet som voldsomt. 
 
Sygeplejersken har 10 års erfaring på området og ingen alvorlige eftervirkninger af situationen. 
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9. Ubesmykket indlæggelse 
Det ringer på døren og politiet står med en patient til indlæggelse på lukket psykiatrisk afdeling. Det er 
en mand på godt 40 år, stor, tyk og langhåret med store ringe på fingrene og et stort smykke i kæde om 
halsen. Han ser skræmmende ud for Sus og Helene, der tager imod i døren – og politiets bemærkning 
ved overleveringen er spørgsmålet, om det er to piger, der kan tage fat. Patienten har været urolig 
undervejs i transporten. Sus er 32 år gammel, sosu-assistent og har været på afdelingen i godt et års tid. 
Hun har 10 år i hjemmeplejen bag sig plus et års tid på ungekollektiv, et bosted for 18 til 30-årige. 
Helene er 26 og har været på arbejdspladsen godt et år efter nogle år på åben, psykiatrisk afdeling og 
afløser på lukket afdeling. 
 
Patienten er meget psykotisk, men bringes roligt til sit værelse og anbringes i en stol, afventende 
lægesamtale. Sus og Helene forbliver i lokalet under samtalen – der imidlertid ikke rigtigt lykkes. Pa-
tienten svarer ikke på spørgsmålene. Han mener ikke, der er nogen grund til, at han er indlagt. Måske 
er han mentalt retarderet. Han bor sammen med sin mor, har været voldsom over for hende, og er 
indlagt på gule papirer, altså tvangsindlagt som behandlingskrævende (og ikke på røde papirer: nu og 
her, fordi vedkommende er til fare for sig selv eller omgivelserne). 
 
Så skal hans medbragte ejendele gennemgås, og nogle af dem anbringes i lukket opbevaring i et skab 
på hans værelse. Det vil han ikke være med til. I hans halskæde hænger der ringe og et relativt stort, 
spidst smykke. Sus og Helen går udenfor og bliver enige om, at de ikke finder det forsvarligt, at han 
går med det på. Det samme gælder de store fingerringe, der jo i værste fald kan fungere som mini-
knojern. Den besked går de ind med, men han afviser at tage smykkerne af. De to går ud igen. På det 
tidspunkt er personalet, en 6-7 personer, begyndt at samle sig om stedet. Der er enighed om, at 
smykkerne skal lægges væk, og at det om fornødent må ske med magt. Der er kun kvinder til stede, så 
der tilkaldes portører, og der kommer tre af dem til stede. Indsatsen planlægges, de to af portørerne 
holder om fornødent manden, og den tredje tager smykkerne af.  
 
De går igen ind i værelset, portørerne forrest. Så forsvinder planen op i luften. Patienten tager fat i den 
portør, der går forrest, får taget et greb bagfra med armen rundt om struben på ham og får ham holdt 
ned mod sengen. Alle der kan komme til griber nu ind for at befri portøren. Undervejs trykkes der 
alarm. Da det lykkes at få grebet om portøren løsnet, udvikler der sig et almindeligt, rodet håndge-
mæng mellem patienten og alle dem, der kan være i rummet. Endelig bliver patienten trukket ud på 
gangen og holdt nede på gulvet. Der er mange mennesker om ham nu, og han kan så bringes ind på 
sengen og fikseres der.  
 
De ansatte på afdelingen er meget forskrækkede over situationens forløb. Sus ryster og sveder. Hun 
har først og fremmest været meget bange på den portørs vegne, der blev holdt, og som jo var truet af at 
blive kvalt. Derefter på egne vegne.  
 
Portørerne får tilbudt opfølgende samtale, men foretrækker at gå ”hjem” og få sig en kop kaffe. Det 
øvrige personale samles og taler om episoden, men det går lidt hurtigt, blot en slags runde, så tilbage 
til arbejdet. Spørgsmålet om, at Sus og Helene skulle afbryde arbejdet og gå hjem – eller have psyko-
loghjælp – bliver ikke rejst. De to mener selv, at der var en – uudtalt – forventning om, at arbejdet blev 
genoptaget. Den følelsesmæssige side af oplevelsen fortog sig lige så stille uden at efterlade sig ska-
delige spor, ifølge Sus. 
 
Derimod vedblev det spørgsmål at nage Sus og Helene, om det nu var berettiget at forlange smykkerne 
afleveret og gennemføre kravet med tvang. Der kom ingen vurdering fra ledelsen af spørgsmålet. De 
følte et stort ansvar for, at det gik, som det gik – ikke mindst over for portørerne og det øvrige per-
sonale. En ikke uvæsentlig del af det, der nagede, var tanken om, hvad personalet evt. sagde bag om 
ryggen på dem om spørgsmålet. Syntes de andre, at Sus og Helene ganske unødvendigt havde lavet en 
voldsepisode ud af situationen og bragt dem alle i fare? Tvivlen blev ved. 
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Både Sus og Helene synes, de har fået en god introduktion til arbejdet, inklusive til arbejdspladsens 
håndtering af voldsforebyggelse og magtanvendelse.  
 
4.3 Vurderende kommentarer til historierne 

1. ”Jeg vidste, jeg skulle klare det selv”: Indsats for viderekomne 
Historien her er den, vi har været mest ked af at korte ned – hvilket vi har gjort med stort set alle 
historierne for at komme ind til, hvad vi mener, er ”benet” i hver af dem. Det er, som der står i den, et 
24-timers forløb med masser af vigtige detaljer. Men der er i det mindste tre vigtige pointer i den: 

1. Pædagogen her skulle ikke have stået så alene, som han kom til. Man må enten sige, at han blev 
svigtet af det øvrige personale, eller at han blev ramt af manglen på et indøvet fællesskab i håndte-
ringen af krisesituationer. (Det vil sige en voldspolitik, men vel at mærke i den betydning, at det er 
politikkens faktiske udførelse, ikke bare dens eksistens på et stykke papir). 

2. Institutionens forhold til forældrene var så uafklarede, at det betød kaos i håndteringen af krise-
situationen. Faderen er i stand til at overtage styringen selv på hospitalet! 

3. Der er her tale om en meget udholdende – og robust – pædagog, der i beundringsværdig grad tager 
ansvar og viser ikke bare handlekraft i situationen, men også snarrådighed. – Det er mere, end man 
kan forvente som standard, så man skal ikke lægge sin forebyggelsesindsats an efter en forventning 
om, at ansatte bare vil kunne gøre sådan her! 

 
Er det ”Tarzan-adfærd”? Skulle pædagogen have sluppet tøjlerne på et tidligt tidspunkt og overladt 
situationen til fx politiet eller ladet hospitalet om at gøre det samme, hvis de ikke kunne styre faderen 
eller …? – Det er meget svært at svare på, så meget mere som det altså endte med at gå godt i den for-
stand, at der ikke kom større skade ud af det. – Igen her understreges den menneskelige forskellighed: 
Det her er for viderekomne – men de findes altså også. Problemet er selvsagt, om de viderekomne også 
har evnen til at kende deres egen begrænsning, og det er jo ikke nogen given sag. 
 
2. ”Men så en morgen … ” - Skal erfaringen her ophøjes til politik? 
Historien om den gravide sygeplejerske er en uhyre klar påmindelse om, at de ansattes hele psyke er i 
spil hele tiden. Og at det i sig selv er en risikofaktor, som det er meget svært at tage fuldt ud i be-
tragtning – netop fordi det ikke bare er, hvad personen er sig bevidst, men også er alt det, personen ik-
ke er sig bevidst. Her går sygeplejersken velfungerende og passer sit arbejde under graviditeten – og så 
er det først ved angrebet, at hele det kæmpemæssige følelsesberedskab omkring beskyttelse af barnet 
kommer ”til syne” med kolossal og undergravende kraft. Det er meget svært at forudsige – men måske 
lidt lettere nu, hvor historien er fortalt. Det er nærliggende at tro, at sygeplejersken ikke er den eneste, 
der vil reagere meget kraftigt på fare i gravid tilstand. Og det skal måske slet og ret føre til forhøjet 
beredskab på mange arbejdspladser omkring gravide i de her henseender. 
 
Det er jo også en historie om, hvor svært det er at tage højde for ”det hele” uanset al god bestræbelse. 
Alvoren i situationen her kommer så at sige skævt ind fra siden. Men som sagt: Måske er det en 
historie, der nu kan føre til principbeslutninger på mange arbejdspladser. 
 
3. "Den utilregnelige" og 4. "Slagsmålet, der fortsatte". - Den åbne dørs vilkår 
Skadestuens arbejdsvilkår er at måtte tage sig af, hvad der kommer ind ad døren. Punktum. Og det er 
ofte meget akut og meget alvorligt. Dertil er patienterne ofte opløst i eller forgiftet af alkohol eller 
narkotika. Det kan betyde alt fra, at de er søvnige til, at de er momentant sindssyge og opfører sig vildt 
og voldeligt. 
 
Det giver forebyggelse meget konkrete grænser: Den kan ikke nå uden for døren. Altså indskrænker 
den sig til evnen til at håndtere de svære situationer, når de opstår, indrette sig fysisk (lokalemæssigt) 
på, at de kan opstå, være uddannet til det, have et fællesskab om det, have bemanding til at kunne 
håndtere dem. 
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Det er en overordnet hospitalsledelsesopgave og en politisk opgave at vurdere, hvor rimeligt det er, at 
skadestuer bare må tage imod. Hvor groft skal det være, før de kan sige fra? – Det er ikke rimeligt at 
sige, at det bare ikke kommer på tale. Udviklingen går tydeligvis i den forkerte retning, i retning af fle-
re og mere aggressive patienter. Et forebyggelseshensyn til personalet kræver, at der tages stilling til 
spørgsmålet. 
 
5. "Anklagen". - Pårørende som risiko 
Historien her om anklagen for at have villet slå en beboer ihjel er overordentlig vigtig, fordi den er et – 
for mange overraskende – eksempel på, at det ikke bare kan være svært at håndtere samarbejdet med 
pårørende, men at de kan være farlige. Vi går i vores vurdering her ud fra – uden at vide det – at fejlen 
med sondeapparatet er netop det – en fejl. Det behøver ikke blive sagt, at det er en alvorlig fejl, men 
der er stadigvæk en afgrund derfra og til, at der skulle være tale om den bevidste handling at standse 
maskinen for at tage livet af patienten. 
 
I forebyggelsesperspektiv ser det ud til, at ledelsen har undervurderet faren for forældrenes skeptiske 
holdning til institutionen og personalet og har gjort for lidt for så at sige tage forældrene i ed som 
forpligtede på tillid til, at institutionen gør et ansvarligt stykke arbejde – eller hvis det ikke kan opnås, 
klargøre for personalet, at det ser sådan ud: Der er ingen tillid, og det må så tages med ind i alle 
beregninger. – Det kunne muligvis have taget noget af chokket ud af situationen. 
 
Episoden er jo yderst vanskelig, fordi det drejer sig om pårørende. Med hvilken ret og med hvilke 
midler kan arbejdspladsen påvirke dem i retning af samarbejde og fælles linjer? – Men uanset van-
skeligheden, så er det altså opgaven, der skal søges løst for at forebygge konflikter mellem personale 
og pårørende.  
 
Historie 3. "Den utilregnelige" - og 5. "Mennesker er forskellige". Det skal tages alvorligt 
Der er endnu to klare og vigtige pointer, hvad angår voldsepisoder, i historie nr. 5. Pointerne rummes 
også i historien (nr. 3) fra skadestuen om narkomanen, der ender med at true sygeplejersken med at 
ville skyde hende: 1. Forskellige mennesker reagerer forskelligt på voldsepisoder. 2. Deres reaktioner 
må tages alvorligt. 
 
Der kunne formentligt sagtens findes ansatte, der ville være ret uberørte af den anklage, der føres frem 
i historie nr. 5 om at have villet dræbe en beboer – dels i kraft af egen viden om uskyld (i det anklagen 
går ud på) dels i kraft af anklagens uhyrlighed. – Et bilag kommer fejlagtigt ikke med en rapport til 
NATO, og du beskyldes nu for på den måde at have forsøgt at få 3. verdenskrig til at bryde ud! – Well. 
På samme måde kunne en eller anden være aldeles uberørt af, at en narkoman, der ikke selv kan sanse, 
hvor han er, udspyer vilde trusler på livet mod en. Han ville næppe dagen efter kunne huske, hvad han 
selv havde sagt, han ville ikke kunne huske det ansigt, han truede med at skyde i – og hvis han i en ny 
rus blev aggressiv og voldelig, ville volden ramme et helt andet sted hen.  
 
Omgivelsernes reaktioner er selvsagt vigtige her: Hvis der lyder munter latter over anklagen om 
mordhensigten, vil det sikkert støtte de fleste i ikke at tage den alvorligt; hvis der derimod breder sig 
ængstelig tavshed, og den formodede misdæder føler betænkelige blikke rettet mod sig, så vil det nok 
for de fleste bidrage til nervøsiteten. Men her er altså et par ansatte, der bliver mere eller mindre al-
vorligt påvirkede af henholdsvis anklagen og truslen. Og så er den ikke længere. Det er en alvorlig 
ting, og det skulle ikke være sket. 
 
6. og 7. "Det svære bad". - Forebyggelse virker 
Lad os nu forudsætte, at udvalget af historier/episoder her er nogenlunde repræsentativt – hvilket det 
ikke er søgt lavet som, men alligevel rimeligt kan ses som. Lad os så lægge til, at 6 og 7 stammer fra 
en arbejdsplads, der i årevis har arbejdet systematisk med forebyggelse af vold, så fremstår der et klart 
billede: 6 og 7 er små episoder i sammenligning med fx 1, problemer forudses, der gås til værks efter 
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en strategi lagt på forhånd – en standardfremgangsmåde for den type arbejdssituation, bemandingen er 
tilstrækkelig – og begynder det alligevel at gå galt, inddæmmes problemet hurtigt. Skaderne er nær-
mest ikke-eksisterende, specielt de psykiske. Det er fx den vej, andre også skal, men så skal der også 
være ressourcer til det. 
 
8. "Juleaften på hospitalet". Fællesskab og selverkendelse 
Historien om manden, der bare ville hjem til juleaften – i denne tolkning af den! – er et tydeligt ek-
sempel på, hvor galt det kan gå, når der ikke er fælles fodslag i krisehåndteringen: Sygeplejersken, der 
har set hele situationen udvikle sig, trækker i en retning, en læge trækker i anden retning – tiden går, 
og situationen får lov at udvikle sig værre end nødvendigt. Her kommer de formelle over- og under-
ordningsforhold skadevoldende ind i billedet. Lægen får formentlig kun ”lov” af sygeplejersken til at 
være henholdende og inaktiv så længe, fordi det er en læge. 
 
Handlingstvang og selverkendelse 
Men sygeplejersken i dette tilfælde er altså langmodig med lægen. Alt for langmodig. Og det sætter 
projektøren på behovet for, at den enkelte ansat får lejlighed til at blive sig (mere) bevidst om sit be-
redskab eller manglende beredskab til at sætte sig igennem, når situationen er til det. Krisesituationer 
skal håndteres, såvel pænhed som høflig hensyntagen og formelle over- og underordningsforhold skal 
til tider tilsidesættes. Vurderingen af, hvornår en situation er sådan, at det skal ske, er selvsagt svær. 
Derfor hjælper det, at den enkelte har fået lejlighed til at prøve sin egen handlekraft af i krisesitua-
tioner eller noget, der ligner. Og det hjælper som sagt, at der er et forhåndstrænet fællesskab om nor-
mer og vurderinger, en accept af, hvem der kan og skal tage styringen. 
 
Historien blotlægger et behov at skabe klarhed – hvilket kan være svært – over, hvornår man befinder 
sig i en standardbehandlingssituation, hvor lægen har retten og pligten til at træffe beslutninger, og 
hvornår situationen er gået over til at være en risikosituation, der skal håndteres ifølge arbejdspladsens 
politik til forebyggelse af vold. 
 
4.4 Generelle kommentarer 

Årsagsforhold og forebyggelse 
Forebyggelse forudsætter antagelser om, hvorfor og hvordan ting sker, altså antagelser om år-
sagsforhold. Som alle ved, er årsagsforhold omkring en situations forløb som oftest komplekse og me-
get vanskelige at afklare. 
 
Der er stort set to veje til bedre forståelse: de daglige erfaringer fra praksis og så store, brede undersø-
gelser.  De to veje er indlysende flettet sammen: De store undersøgelser tager udgangspunkt i bl.a. de 
ideer, som dagligdagens erfaringer lægger op til, undersøgelsernes resultater søges indarbejdet i for-
bedrede former for praksis.  
 
Der er både ensartethed og individuel forskellighed at tage hensyn til i alle episoder. Et fællestræk ved 
senhjerneskadede vil være manglende sygdomserkendelse og dermed nedsat tolerancetærskel og for-
højet aggresssionsberedskab; alligevel reagerer patienter af den type meget forskelligt i samme type 
situation. Det gør historierne om episoder vigtige: De fortæller, at sådan her kan det gå. 
 
Kendte årsagsforhold slår ikke til 
Guiden til interviewene berørte en række mulige årsagsforhold eller baggrundsfaktorer kendte fra un-
dersøgelser, bl.a. personalets overbelastning, utilfredshed i personalet, konflikter i personalet, kon-
flikter med ledelsen, individuel træthed, tidspunkt på dagen, aften-og nattevagt m.m. Ingen af disse 
forhold blev fremhævet af de interviewede som vigtige årsagsforhold. Tre af de fire arbejdspladser bli-
ver af den interviewede fremhævet som overordentligt velfungerende samarbejdsmæssigt og ledelses-
mæssigt. Når de interviewede blev bedt om at anbringe kvaliteten på en simpel skala fra et til tre, 
insisterede de på en skala fra et til ti og gav så ni eller ti som karakteristik.  
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Det gennemgående billede er derimod, at det er ret uforudsigelige episoder med relativt utilregnelige 
patienter. Dertil kan selvfølgelig indvendes, at det er ret nemt at påpege risikoen for en episode med en 
påvirket narkoman på en skadestue, men skadestuer har den slags patienter inde hele tiden, og der er 
langt imellem voldstilfældene. Så hvilken konsekvens skal det have, at de repræsenterer en risiko? – 
Det er jo det svære spørgsmål at besvare. 
 
Nyansatte 
Det centrale spørgsmål om nyansatte fik heller ikke nogen besvarelse. Det har faktisk ikke været mu-
ligt at finde mange nyansatte frem til interview. Det er variationen, der præger billedet. Såvel nyansatte 
som rutinerede rammes af disse episoder. Efter et halvt års ansættelse, er man så nyansat? Det var, 
hvad sygeplejersken i historie 4 om slagsmålet, der fortsatte, havde bag sig. Hun havde styrken til for 
det første at blive i situationen, for det andet slet og ret smide den ledsagende mafiaslagsbroder ud! Og 
så i øvrigt ikke have nogen kvababbelser over den sag. 
 
Arbejdspladser, hvor vold er et sjældent fænomen 

En voldspolitik er ikke mindst vigtig, hvor der er mindst vold! 
 
På arbejdspladser, hvor voldsomme episoder (eller aggressivitet eller udadreagerende adfærd, eller 
hvad man nu kalder det) er dagligdag, bliver personalet rutineret i at håndtere situationerne.  (Det er ik-
ke det samme som, at personalet håndterer dem godt, eller at personalet ikke bliver påvirket af situa-
tionerne.) Hvor episoder derimod er sjældne, kan evnen til at håndtere dem være svækket eller helt 
forsvundet, fordi den ikke trænes eller holdes ved lige og glemmes. Her er det særligt vigtigt, at der 
findes et beredskab i baggrunden, der reelt er kendskab til stede til og evne til at sætte i værk, når epi-
soden uventet indtræffer.  
 
Alarmøvelser. Det kan fx indarbejdes gennem tilbagevendende (opfrisknings-)undervisning eller 
alarmøvelser på baggrund af en klargjort politik på området, som personalet kender (gennem undervis-
ning/instruktion). Det er klart, at alarmøvelse må gennemføres sådan, at øvelsen ikke i sig selv kom-
mer til at forskrække de ansatte så meget, at det giver samme psykiske skade, som en rigtig voldsepi-
sode kunne give. 
 
Forebyggelse til fare for sig selv 
Det er selvfølgelig godt, at der ikke er ret mange episoder, men det er ikke godt, at fordi der ikke har 
været ret mange episoder, kan en episode blive dårligt håndteret, når den så indtræffer.  
 
Sat på spidsen kan en vellykket forebyggelsesindsats gennem fravær af episoder bl.a. føre til svækket 
evne til håndtering af episoderne, når de så kommer. Det vil næppe være tilfældet, når forebyggelsen 
består i opretholdelsen af et stadigt beredskab over for eventualiteten af situationens udvikling, men 
det er (ressource)krævende beredskab at opretholde skærpet opmærksomhed over for tegn på en situa-
tions uheldige udvikling og tidlig indgriben i den. Det er en udfordring til samarbejdet såvel som til 
ledelse og personligt engagement. Det er kravet om at opretholde professionel kvalitet og ikke falde 
hen i en ”Det går jo fint”-holdning, hvor opmærksomheden og nogle af procedurerne droppes. 
  
Mere vold mod nyansatte? – Intet klart billede fra historierne 
En del af spørgsmålene i interviewguiden var beregnet på at belyse hypoteser om hovedproblem-
stillingen: Er nyansatte mere udsatte for vold end andre – og i givet fald hvorfor? Disse få, udvalgte 
episoder viser ikke hen til et bekræftende svar på første del af det spørgsmål og giver heller ikke nogen 
klar retning for en besvarelse af anden del af spørgsmålet. 
 
En hypotese, der stod til afprøvning her, var, at nyansatte i kraft af informelle magtforhold i perso-
nalegruppen skubbes mere frem i frontlinjen, hvor de svære situationer indtræffer, end ansatte, der er 
ældre i gårde, der så kan tage de lidt mere komfortable job. Det var et billede, der kun hos et par af de 
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interviewede førte til svar i retning af, at det kunne der måske nok være noget om; men ikke meget … 
Og til den anden side var der flere afgjorte afvisninger af, at det skulle foregå sådan på deres ar-
bejdsplads. 
 
Den oplagte hypotese – at den nyansatte går mindre rutineret til værks og derfor kommer til at gøre 
noget, der udløser en voldsepisode, som den mere rutinerede ville have set være på vej og undgået – 
denne hypotese finder heller ikke nogen særlig bekræftelse. Her er rutinerede ansatte, der rammes af 
helt uventede problemer. 

Hovedbilledet, der tegner sig, er det velkendte, at personalet på alle disse arbejdspladser har at gøre 
med mennesker, der af nærmest uforståelige årsager og med stor pludselighed kan reagere aggressivt 
eller voldeligt over for personalet. Det nytter ikke meget forebyggelsesmæssigt her at sige, at så ved 
man jo også, den slags kan ske, og så skulle man være forberedt. – Det er man. Alle er forberedt på 
det, men dagligdagen består slet og ret i at være tæt på kanten til episoder næsten hele tiden – så det 
lidt, der får et menneske til at gå over kanten, er ikke til at kende fra det, der er ”normalt” og klares, 
uden at nogen grænser overskrides. Pludselig er det der så. 
 
Om ”læsning af situationen” 
Det er let at sige, at personalet skal ”læse” situationerne. Det gør de ansatte hele tiden – og de fleste er 
gode til det. Men hvornår skal ”læsningen” føre til ekstraordinære forholdsregler? Hvis man her skruer 
forsigtigheden op i forebyggelsens navn, vil det kræve nogle ressourcer, der slet og ret ikke er der i si-
tuationen. Tag historie nr 2. ”Men så en morgen … ” om Parkinsonpatienten, der går løs på sygeplejer-
sken. Hun kunne jo godt ved konstateringen af hans mere end vanligt grove sprogbrug have sagt: ”Det 
er et faresignal. Der skal ikke være nogen herinde alene sammen med ham.” Men kunne hun også ha-
ve fundet den person mere, der skulle gå med hende hver gang? Og hvordan ville de selv og det øvrige 
personale have følt det, hvis denne forholdsregel havde haft sin ønskede forebyggende virkning i form 
af, at patienten ikke var blevet aggressiv? – Så var der jo netop ikke sket noget! Var det så virkelig 
nødvendigt? 
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5 – Inspiration. Hammel Neurocenter – den gennemarbejdede 
praksis 
  
Hvad angår et af projektets hovedformål, 

… at indsamle erfaringer med tidligere interventioner i forbindelse med forebyggelse 
af vold og udvikle anbefalinger til forebyggelse af vold og trusler på arbejdspladsen, 

så har tilknytningen af Hammel Neurocenter spillet en særlig rolle. Centret gik med i projektet bl.a. 
netop for at stille sine erfaringer og sit materiale til rådighed for andre. Derudover ønskede det at 
udvikle afdelingsledernes funktion i forebyggelsen. Centret har gennem en 10-årig periode systematisk 
indarbejdet håndteringen af vold og trusler som en del af det professionelle arbejde. 
 
Overblik over det følgende: 
5.1. Omtale og sammenfatning af dele af materialet 
5.1.1 De centrale elementer 
5.1.2 Professionalisering. – Neuropædagogik 
5.1.3 Selvbeskyttelsesinstruktører 
5.1.4 Værktøjskassen 
 
5.2. Direkte præsentation af skemaer, lister m.v. 
5.2.1 Generelt om forebyggelse 
5.2.2 Ideer til forebyggelse af vold 
5.2.3 Idékatalog til strategier for en udadreagerende patient 
5.2.4 Idéliste til afsnit med udadreagerende patienter 
5.2.5 Neuropædagogiske strategier 
5.2.6 Neuropædagogisk strategi i tværfaglig mappe 
5.2.7 To konkrete patienthistorier 
5.2.8 Døgnskema og PADL 
5.2.9 Observation og analyse af den udadreagerende adfærdsproces 
5.2.10 Skema til dokumentation af tvangsbehandling og magtanvendelse over for patienter 
5.2.11  Handleplan for hjælp til medarbejdere, som direkte udsættes for vold/overfald 
5.2.12  Instruks ved vold/overfald 
5.2.13  Skema for personale, der har været udsat for eller vidne til vold/overfald 
5.2.14  Psykologisk debriefing 
 
Regionshospital Hammel Neurocenter i Region Midtjylland arbejder med neurorehabilitering efter 
svær og moderat hjerneskade. Der var i projektperioden ca. 520 ansatte, heraf ca. 150 sygeplejer-
sker og 175 terapeuter. 
  
Materialet til beskrivelse af indsatserne foreligger i tre afdelinger, nyligt reviderede februar 2009: 
1. ”Politik for forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen. – Patientperspektivet”  
2. ”Politik for forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen. – Personaleperspektivet.”  
3. ”Værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabi-

literingen.”. Den rummer som navnet antyder de konkrete foranstaltninger.  
 
Der foreligger desværre ikke nogen systematisk registrering af voldsepisoder og deres håndtering i pe-
rioden forud for den gradvise gennemførelse af de nye initiativer til forebyggelse, der skal omtales her. 
Der kan derfor ikke på et sådant empirisk grundlag siges noget om indsatsens virkning. Vurderingen 
fra de ansatte på Hammel Neurocenter, der har ansvar for voldsforebyggelsen, er imidlertid, at den har 
haft en stor og god virkning. 
 
5.1.1 De centrale elementer 
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De centrale elementer i Hammel Neurocenters forebyggende indsatser – hvor de tre førstnævnte har 
højeste prioritet – er: 
• gode ydre rammer (lokaleindretning, overfaldsalarmer, kodelåste døre m.m.) 
• uddannelse (bl.a. i konflikthåndtering og af selvbeskyttelsesinstruktører; se senere)  
• fællesskab og åbenhed, fælles forståelse af patienten (mellem alle ansatte og mellem ledere/ledelse 

og andre ansatte; fælles forståelse af problemer og opgaver) 
• registrering af alle episoder 
• vidensudvikling (fordybet forståelse af den sygdomsmæssige baggrund for aggression, stadig 

nyttiggørelse af indhentede erfaringer og dermed stadig udbygning af begrebet om neurorehabili-
tering, særligt komplicerede og voldelige patientforløb sendes til audit) 

• handlingsberedskab, neuropædagogisk strategi, for hver enkelt patient 
• ledelsesopbakning på alle niveauer  
• grundig støttende opfølgning til personalet ved voldsepisoder. 
 
5.1.2 Professionalisering. - Neuropædagogik 
Hammel Neurocenter er langt på vej med noget, de ikke selv sætter navn på, som kan kaldes profes-
sionalisering af de forebyggende indsatser i den forstand, at forebyggelsen gøres til en obligatorisk del 
af fagområdet. Man kan også tale om professionsudvikling eller udvidelse af faglighed eller tvær-
faglighed i den forstand, at disse evner skal være fælles for alle faggrupper, der arbejder på området 
og skal være specifikke for området, altså rettet specielt til de patient- og opgavetyper, området 
rummer. (Emnet tages op her i det afsluttende afsnit 10.   
 
Hammel Neurocenter udvikler fagområdet neuropædagogik og som en væsentlig del af forebyggelsen 
neuropædagogiske strategier over for afgrænsede typer patienter/lidelser og over for den enkelte pa-
tient. Det svarer til andre arbejdspladsers stigende fokus på konkretisering og udbygning af handle-
planen for hver enkelt patient som afgørende led i forebyggelsen af vold. 
 
Uddybning af Hammel Neurocenters materiale 
I det følgende skal noget af Hammels materiale nærmere præsenteres. Det sker mest ved slet og ret at 
vise materialet frem. De følgende punktopstillinger og skemaer er således Hammel Neurocenters eget 
materiale. Først skal imidlertid et element omtales, der ikke direkte kan hentes i materialet. 
 
5.1.3 Selvbeskyttelsesinstruktører 
Det er uddannelsen og brugen af det, Hammel har kaldt selvbeskyttelsesinstruktører. Det kommer 
ikke rigtigt samlet til sin ret i dokumenterne. De har en uddannelse i såvel fysisk som psykisk kon-
flikthåndtering. 
 
Undervisningen i psykisk konflikthåndtering omfatter erfaring med konflikt, egne reaktionsmønstre 
(krop, tanke, følelse), afdelingens voldsforebyggelseskultur, det udtalte og det tavse i samarbejdet, 
nærvær i mødet, bevarelse af kontakten til sig selv, læsning af signalerne i mødet (hos sig selv og om-
verdenen), kommunikation, konfliktmodeller, krise, psykologi, psykisk første- og andenhjælp, Ham-
mels voldsberedskab. 
 
Det fysiske omfatter overordnede principper: fleksibilitet, minimal kraftindsats, beskyttelse, bevægelse 
og balance, øvelser i frigørelsesgreb, frigørelses- og forebyggelsesteknikker med repetition og nye va-
riationer og stillinger. 
 
Der er to selvbeskyttelsesinstruktører ansat på hver afdeling med patienter med svære hjerneskader. 
Øvrige afdelinger kan tilkalde dem. Der er i alt 12 selvbeskyttelsesinstruktører på centret. Hammel 
Neurocenter har opbygget sin egen interne uddannelse af disse instruktører, oprindeligt med in-
struktører udefra, de selv fandt. Nu er uddannelsen internt selvopretholdende.  



 

29 
 

Basis i forebyggelsen er foruden et introkursus et tredages kursus i selvbeskyttelse for alle ansatte, 
hvor instruktørerne underviser. Instruktør bliver man gennem en proces af gentagen deltagelse her, føl-
ordning og gentagen deltagelse på instruktørernes halvårlige temadage, hvor der dels drøftes konkrete 
sager, dels laves genopfriskende og ajourførende træning i konflikthåndtering. 
 
Disse instruktører spillede tidligere sammen med såkaldte nøglepersoner på afdelingerne. Nøgle-
personer fungerede som støtte for personale, der havde med patienter at gøre med stort indslag af psy-
kiske problemer. Det er centret nu gået fra. Hammel er i stedet ved at lægge vægten på et supervi-
sionsprojekt. Foreløbig (efteråret 2009) 3 ansatte er diplomuddannede i supervision, og Hammel har 
nu løbende 50 personer inde i et supervisionsforløb over et halvt år. 
 
Der er klar inspiration at hente her: Uddannelse af nogle af de ansatte til interne konsulenter eller 
instruktører i konflikthåndtering står helt centralt på så godt som alle arbejdspladsers dagsorden i 
denne henseende. 
 
Nyt uddannelsesforløb. Hammel Neurocenter vil i løbet af 2009 udvikle et nyt undervisningsforløb 
for alle kliniske medarbejdere. Det skal omfatte bl.a. psykologiske forsvarsmekanismer, copingstra-
tegier, relationsteorier, sorg-, krise- og stressreaktioner. 
 
Foruden uddannelse understreger Hammel Neurocenter som det andet afgørende element, at ”volden 
forebygges gennem en fælles forståelse for patienten”.  
 
5.1.4 Værktøjskassen 
Den såkaldte værktøjskasse er nok praktisk set det vigtigste dokument. Den er på 29 sider og rummer 
bl.a. følgende, som kan ses her nedenfor: 
• Redegørelse for typer af sygdom og sygdomsforløb med henblik på evt. udadreagerende adfærd fra 

patientens side. 
• Ideer til forebyggelse af vold og idéliste til afsnit med udadreagerende patienter. 
• En fremstilling af neuropædagogiske strategier, med to konkrete eksempler. 

 Disse to konkrete historier kan måske for mange ansatte i sundhedssektoren være det mest inspi-
rerende materiale. 

• Skemaer til registrering af PADL-aktiviteter, udadreagerende adfærd samt observations- og ana-
lyseskemaer. 

• Betragtninger om årsager til udadreagerende adfærd. 
• Instruks ved vold, handleplan for hjælp til voldsudsatte, nødkuvert for hver enkelt ansat. 
• Fremgangsmåde ved psykologisk debriefing. 
 
Der gives en kort redegørelse for det typiske forløb efter svær hjerneskade: konfusion, psykisk usta-
bilitet m.m. 
 
Derefter omtales 4 specialtilfælde: 
• Patienter med skader i frontallapperne, hvor udadreagerende adfærd kan fortsætte også efter at 

konfusionen er klinget af. 
• Patienter, der før hjerneskaden har haft en psykiatrisk diagnose eller misbrugsproblematik, kan have 

aggressive forsvarsmekanismer udviklet under de forhold. 
• Hos patienter, der før hjerneskaden har haft anden organisk betinget lidelse (såsom mental retarde-

ring, ADHD eller lidelser inden for det autistiske område), kan det være svært at skelne aktuel til-
stand fra tidligere problematik.  

• Patienter, hvis hjerneskade primært har forårsaget fysiske vanskeligheder, kan udvise kriseprægede 
reaktioner med grænseoverskridende adfærd over for personalet.  
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Derefter følger det grundigste idékatalog til forebyggelse af vold, vi har truffet i projektet: 
Hammel Neurocenters materialer. Fra politikken til voldsforebyggelse: 
 

 
NB. De små tekstdele i det følgende, der ikke er direkte taget fra materialet, er 
markeret med gråt som her. 
 

 
5.2.1 Fra Hammel Neurocenter. Generelle betragtninger om forebyggelse 
Forebyggelse 
Det overordnede formål med nærværende politik er forebyggelse af voldsepisoder.  
 
Volden forebygges gennem uddannelse af personalet ved: 
• At personalet får grundlæggende introduktion/undervisning i neuropædagogik og undgåelse og 

håndtering af konfliktsituationer, svarende til patientopgaven. 
• At der uddannes selvbeskyttelsesinstruktører, som ud over introduktion, deltager i undervisningen 

på selvbeskyttelseskurserne og varetager specifik vejledning og undervisning af team, som behand-
ler fysisk udadreagerende patienter.  

• At der i 2009 udarbejdes et undervisningsforløb for alle kliniske medarbejdere, om bl.a. psykolo-
giske forsvarsmekanismer, copingstrategier, relationsteorier og sorg/krise- og stressreaktioner. 
Formål: at de ansatte føler sig rustede til kritiske situationer med patienter og pårørende. Undervis-
ningsforløbet vil køre som et projekt under Region Midtjylland med støtte fra Forebyggelsesfonden. 

 
Volden forebygges gennem en fælles forståelse for patienten 
Patientens team og afsnitsledelsen sikrer, at den samlede medarbejdergruppe i afsnittet har en fælles 
forståelse for patienten i konkrete situationer, hvor det er vurderet, at patienten udviser udadreagerende 
eller anden fysisk såvel som psykisk belastende adfærd. 
 
Denne fælles forståelse og fælles retningslinjer for samvær, træning og aktiviteter med patienten 
beskrives af patientens team i en neuropædagogisk strategi, der er tilgængelig for alt personale i af-
snittet. Se værktøjskassen Neuropædagogisk strategi (bilag 5). 

Ydre rammer 
Der er installeret et overfaldsalarmsystem, således at hjælp hurtigt kan tilkaldes i en kritisk situation, 
uanset hvor på Hammel Neurocenter, situationen udspiller sig. Herudover findes der dørsensorer og 
andre overvågningssystemer. 
 
Med henblik på nedtrapning af konflikt mellem personale og patient er dørene til afsnittene for svær 
hjerneskadede låst med dørkode. (Se endvidere politik for forebyggelse af og tvangsanvendelse i neu-
rorehabiliteringen samt lov om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien § 
17a). 
 
Opfølgning  
Medarbejdere, der har været udsat for vold 
Der er udarbejdet en handleplan for hjælp til medarbejdere som direkte udsættes for vold/overfald (se 
bilag 9 i værktøjskassen). I denne handleplan er det detaljeret beskrevet, hvordan man som kollega 
skal forholde sig, når der har været en voldsepisode på afdelingen, bl.a. er rammerne for psykolog-
bistand beskrevet. 
 
Denne handleplan er sammenfattet i Instruks ved vold/overfald, som hænger synligt på hvert afsnit (se 
bilag 11 i værktøjskassen). 
Registrering  
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Alle episoder, hvor medarbejdere har været udsat for vold, registreres. Der registreres konkret hvem, 
der har været udsat, og hvilken type vold der er tale om. Der foretages kvartalsvis afrapportering til 
HN sikkerhedsorganisationen – afsnitsvis og for hele organisationen. Tages op i ledelsesregi og LMU 
en gang årligt. Beslutning om, hvorvidt voldsepisoden skal anmeldes til politiet sker i et samarbejde 
mellem medarbejderen, lederen og sikkerhedsrepræsentanten. 

Arbejdsskadeanmeldelse 
Her følges de normale procedurer for arbejdsskadeanmeldelse i samarbejde med sikkerhedsrepræsen-
tanten, LMU og centerledelsen. 
 
Opsamling 
Særligt komplicerede og voldelige patientforløb sendes til audit.  
 
Voldspolitikken revideres løbende og gennemgås grundigt i ulige år. Sikkerhedsgrupperne er ansvar-
lige for denne revidering og viderebehandling i ledelse og LMU regi. 
 
5.2.2 Fra Hammel Neurocenter. Ideer til forebyggelse af vold 
Ideer til forebyggelse af vold 
Kendskab: 
• Hav kendskab til patientens personlighed, reaktionsmønster samt tidligere liv. Er der erfaring for, at 

nogen særlige ting tricker vedkommende? 
• Hav kendskab til de strategier, der er lagt for tilgangen til patienten. 
• Støt dig til oplysninger fra de pårørende og dine kolleger. 
• Skab dig, om muligt, et tilsvarende billede af den/de pårørende. 
 
Samarbejde: 
• Mød patient og pårørende, hvor de er. 
• Afklar gensidige forventninger. 
• Udarbejd evt. en skriftlig samarbejdsaftale. 
 
Kommunikation: 
• Ligeværdig kommunikation mellem personale og patient/pårørende. 
• Lytte, rumme, undgå forsvar, vis empati. 
• Vær overbevisende. 
• Kend din begrænsning – giv kun de svar, du er helt sikker på! 
• Vær tydelig i dit udtryk. 
• Vær tryg i din faglighed. 
• Klar og tydelig tale. 
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Opmærksomhed: 
• Vær opmærksom på dine kolleger! - og på jeres gruppedynamik. 
• Enighed blandt kollegerne! 
• Fælles og åben prioritering! 
• Information til personalegruppen/vagter, – vær særlig opmærksom på at videregive relevant infor-

mation til serviceassistenter, laborant og andre tværgående kolleger. 
• Vær opmærksom på, om patient/pårørende laver splitting. 
• Udnævn en navngiven pårørende-kontaktperson. 
 
Under konflikten 
Undgå optrapning: 
• Ligeværdig dialog. 
• Vis rummelighed. 
• Undgå forsvar. 
• Lyt. 
• Vis empati. 
 
Afslut konflikten: 
• Vælg sceneskift. 
• Henvise til kontaktperson eller kolleger. 
• Inddrag tredje person. 
• Nå ”fælles forståelse” med patient/pårørende om, hvad I gør nu.  

I skal ikke nødvendigvis nå en fælles forståelse af problemet!  
Det kan ofte ikke lade sig gøre på dette tidspunkt. 

• Afbryd. 
 
Efter konflikten 
• Informer afsnitsledelse og kolleger i vagt om, at der har været en konflikt. 
• Definer årsag til konflikt. 
• Lav strategier med kollegerne for videre samarbejde med patient/pårørende. 
• Lav aftaler/handleplan med patient/pårørende for videre forløb. 
• Vær behjælpelig med at få evt. klager sendt det rigtige sted hen. 
• Skal der justeres på rammer/ressourcer? 
• Vær opmærksom på behovet for opfølgende refleksion, hos enkeltpersoner, i teamet/afsnittet.  
 
5.2.3 Fra Hammel Neurocenters materiale, fra værktøjskassen 
Idékatalog til strategier for en udadreagerende patient 
• Skærmning/tilpasning af af stimuli: 
o Analyser hvordan patienten reagerer på stimuli: 

- Ikke for mange stimuli/input. Ikke for mange og ikke for længe? 
- Bliver patienten urolig pga. understimulering/for meget skærmning? 
- Eventuelt holde patienten inde på stuen. 
- Eventuelt undgå kontakt med andre medpatienter, hvis patienten er uden for stuen. 

o Overvej antallet af besøgende samt varigheden af besøg. 
 
• Aktiviteter og træning 
o Sørg for at prioritere hvad der er vigtigst. 
o Sæt målene ”lavt”. Det giver mulighed for succes og øger motivationen for patienten. 
o Mange hvil/pauser, eventuelt dele aktiviteter op i mange enkeltdele. 
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• Vær opmærksom på patientens signaler, verbalt og nonverbalt: 
o Aflæs patientens kropssprog. 
o Lyt til hvad patienten siger. 
o Træk dig hvis patienten siger fra. 
o Vis at du respekterer patienten. 
o Giv eventuelt patienten en kort pause. 
o Vælg eventuelt personskift. 

 
• Kommunikation med patienten: 
o Overvej hvad du siger/hvad du vil med patienten. 
o Overvej dit eget kropssprog, patienten kan let aflæse dig. 
o Brug korte og konkrete beskeder/sætninger. 
o Analyser hvordan patienten reagerer på øjenkontakt. Nogle patienter bliver provokerede af øjen-

kontakt. 
o Undgå nær kropslig kontakt med patienten. 

 
• Stuens indretning: 
o Ikke for mange ting på stuen, som kan forvirre patienten. 
o Gerne kendte hjemlige ting, eksempelvis tæppe, billeder osv. 
o Patienten skal ligge der, hvor der er mest ro, både på afsnittet og på stuen. 
o Overvej hvilke hensyn der skal tages til pareser, synsudfald mv, i forhold til, hvordan patienten 

reagerer fysisk (fx hvis patienten slår med højre hånd og er slap paretisk i venstre side, kan det 
være en god idé at lægge ham med venstre side ud mod rummet). 

o Brug eventuelt engangsbestik og plasticservice, hvis der er fare for, at patienten kaster med 
tingene. 

o Indret stuen således, at personalet altid er nærmest døren og hurtigt kan komme ud. 
o Hav eventuelt et Ropoxbord, som du kan sætte mellem dig og patienten. 
o Overvej indretningen af nichen uden for stuen, fx med afskærmning, således at patienten ledes 

direkte fra stuen over til badeværelset. 
 
• Personalets påklædning: 
o Undgå at have smykker på. 
o Sæt langt hår op. 
o Overvej ekstra kittel, hvis patienten griber fat i tøj. 
o Overvej beskyttelse af hænder og arme, fx ekstra handsker, hvis patienten vil kradse. 
o Overvej at bruge hue og mundbind/visir, hvis patienten spytter. 

 
• Organisering og planlægning: 
o Overvej hvor mange personer der skal være på patienten ad gangen, skal der fx være to på stuen 

hele tiden, skal der stå en kollega uden for døren eller skal der være en ”på kald”? 
o Er der to personer, skal der aftales mål, tilgang, og hvem der gør hvad. 
o Overvej hvor længe man kan holde til at være sammen med denne patient, samt hvor mange gan-

ge i løbet af en dag? Somme tider er skift hver time nødvendigt.  
o Vær opmærksom på, at vi som mennesker har forskellige tærskler for, hvad vi kan holde til, og 

at det kan variere fra dag til dag. 
o En udadreagerende patient er hele afsnittets opgave. 

 
• Kald 
o Overvej hvilken type kald der skal anvendes: nødkald, armbåndskald, assistancekald. 
o Alle skal tage kald fra stuen alvorligt. Det gælder for hele afsnittet. 
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• Muligheder for hjælp og støtte til teamet og personalet: 
o Gennemgang af gårsdagens voldsregistreringer på morgenmødet for at skabe læring: Er der et 

mønster i, hvad der skaber konflikter? Er der bestemte tilgange, vi skal undgå? 
o Ugentlige strategimøder med klinisk udviklingsperson, selvbeskyttelsesinstruktør og teamet? 
o Afsnitsmøde hvor forløbet diskuteres/evalueres? 
o Opsamlingsmøde sidst på dagen, hvor dagens begivenheder vendes med særligt fokus på, hvad 

der har virket godt? 
o Behov for andre refleksionsmuligheder? 

 
• Gode råd: 
o Forbered dig mentalt, inden du går ind til patienten, overvej situationen, hvad der det værste, der 

kan ske? 
o Vis, at du har kontrol over situationen! 

 
• Ved langvarige forløb med en udadreagerende patient, kan det være en mulighed, at patienten flyt-

tes til et andet afsnit. Dette sker i tæt samarbejde mellem personale og afsnitsledelse. 
 
5.2.4 Fra Hammel Neurocenters materiale, fra værktøjskassen 
Idéliste til afsnit med udadreagerende patienter 
 
Listen bygger på konkrete erfaringer til sikring af optimale patientforløb og et godt arbejds-
miljø. 
 
Som udgangspunkt anvendes altid ”mindsteindgrebsprincippet”: 
• Sørg for at sætte målene for udadreagerende patienter ”lavt” i forhold til det, vi er vant til. Det giver 

succes for patienten og dermed tilgængelighed og motivation. 
• Overvej om daglige rutiner skal ændres og sørg også for at prioritere, hvad der er vigtigst, fx er det 

mere værdigt for patienten at vente med at dække basale behov, til han/hun er rolig. Et eksempel 
kan være at samle medicingivning til 2 gange i døgnet. 

• Overvej, hvor længe det er muligt at opretholde en professionel kontakt. Overvej, hvor hyppige 
skift i personalet der er hensigtsmæssige. Har vi haft skift hver time eller blokopdeling af dagen. 

• Vær opmærksom på, at de enkelte personalemedlemmer har forskellige tærskler i forhold til kon-
takten til patienten, og at disse kan være forskellige fra dag til dag. Dette i talesættes, og der plan-
lægges ud fra dette fra dag til dag. 

• For at skabe læring kan det være en fordel at gennemgå gårdagens voldshændelser ved morgen-
mødet: Er der et mønster i, hvad der skaber konflikter, er der bestemte tilgange, vi skal undgå etc. 

• Det kan være en fordel at have et skema, hvor patientens primære aktiviteter for daglig livsførelse 
PADL-aktiviteter afkrydses, når de er gennemført. Dette for at skabe overblik over patientens dag-
rytme og aktivitetsniveau og kan også være en hjælp for pårørende.  

• Overvej hvilken form for hjælp teamet og personalet har brug for: 
o Ugentlige teammøder/strategimøder med klinisk udviklingsperson i neurorehabilitering og tea-

met. 
o Møder mellem team og neuropsykolog med henblik på konstruktive og realistiske forslag til mål 

og metoder. 
o Afsnitsmøde hvor forløbet diskuteres og evalueres. 
o Opbakning til teamet fra resten af afsnittet og ledelsen og opmærksomhed på nederlagsfølelse, 

hvis det er svært at finde en neuropædagogisk tilgang, der virker. 
o Opsamlingsmøde sidst på dagen, hvor dagens begivenheder vendes med særligt fokus på, hvad 

der har virket godt. 
o Opsamlingsmøde med aften- og nattevagter. 
o Supervision. 
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• Det kan være en fordel for patienten og patientens rehabiliteringsproces at skifte team i afsnittet 
eller flytte til et andet afsnit. 

 
5.2.5 Fra Hammel Neurocenters materiale, fra værktøjskassen 
Neuropædagogiske strategier 
 
Neuropædagogiske strategier og metoder drejer sig om, hvordan vi som professionelle handler og 
kommunikerer sammen med patienten, som har fået en hjerneskade. Gennem individuelt tilrettelagte 
pædagogiske tiltag skabes et værdigt møde mellem patienten og den professionelle fagudøver, og pa-
tientens muligheder for at lære og udvikle sig bevares. 
 
Neuropædagogikken befinder sig i det tværfaglige praksisfelt, som anvender viden fra følgende om-
råder: 
• En viden om den enkelte patient og dennes hjerneskade. 
• Systematiserede praksiserfaringer. 
• Neuropsykologi. 
• Viden om læring. 
• Generel viden om hjernens opbygning og plasticitet. 
  
Vi anvender bl.a. Vygotskys læringsteori, som indeholder en forståelse af, at kun udfordringer, som 
ligger inden for patientens ”nærmeste udviklingszone”, skaber mulighed for læring og udvikling. Er 
udfordringen for lille, opstår kedsomhed og mangel på interesse. Er udfordringen for stor, giver man 
op eller kan udvikle stressreaktioner. 
At finde patientens aktuelle udviklingszoner kræver kontinuerlige, systematiske praksisobservationer, 
undersøgelser og analyser af patientens adfærd i dagligdagen. 
 
Det neuropædagogiske arbejde drejer sig bl.a. om: 
• At lede efter det, der fungerer godt, og forstærke det. 
• At tilpasse krav og stimuli i aktiviteter og omgivelser, så patienten oplever at kunne mestre situa-

tionen – fx succesfuldt at kunne udføre en aktivitet eller deltage i en samtale. 
• At skabe forudsigelige og trygge rammer for at opnå ro og minimere risikoen for udvikling af 

stress. 
• At tilpasse krav og stimuli i aktiviteter og omgivelser, så der arbejdes inden for patientens nærmeste 

udviklingszoner, og læring bliver mulig. 
• At tilpasse aktiviteter og omgivelser, så patienten oplever, at han deltager i sammenhænge, der gi-

ver mening for ham. 
 
Metoder og fremgangsmåder skal tilpasses hver enkelt patient og beskrives samlet i en neuropædago-
gisk strategi (se værktøjskasse), som bl.a. indeholder en beskrivelse af forståelsen af patienten, meto-
der og fremgangsmåder i pleje og behandling af patienten. Strategien udarbejdes af patientens team og 
dokumenteres i patientens tværfaglige mappe, som er tilgængelig for alle faggrupper. Man har som 
personale på Hammel Neurocenter pligt til at orientere sig i/om strategien, inden man går ind til pa-
tienten. 
 
Samtidig kræver arbejdet, at man som medarbejder er nærværende og empatisk i samværet med pa-
tienten og kan agere fleksibelt og graduere sin tilgang i forhold til patientens dagsform. 
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5.2.6  Fra Hammel Neurocenters materiale, fra værktøjskassen 
Neuropædagogisk strategi i tværfaglig mappe 
 
Strategien påbegyndes af patientens team på indlæggelsesdagen og revideres løbende i takt med, at 
teamets undersøgelser og analysearbejde skrider frem. Strategien indeholder derfor det til enhver tid 
bedste bud på forståelse af patienten og metoder og fremgangsmåder i behandlingen af patienten ba-
seret på teamets viden om og erfaringer med patienten. 
 
Strategien er tilgængelig for alt personale i afsnittet, og man har pligt til at orientere sig om aktuelt 
relevant information, inden man går ind til patienten. 
 
Strategien kan beskrive: 
1) Problemfelter 
Her beskrives de problemfelter, som strategien beskæftiger sig med, og som kan overføres fra pa-
tientens rehabiliteringsplan. 
 
2) Forståelse af patienten 
Her beskrives det, hvordan teamets forståelse af patientens problemfelter og ressourcer er lige nu.  
 
3) Mål 
De mål, der er relevante i forhold til strategien, overføres fra patientens rehabiliteringsplan. 
 
4) Metoder og fremgangsmåder 
Her beskrives, hvilke metoder og fremgangsmåder der anvendes overordnet og i aktiviteterne hos pa-
tienten. Fx hvilke aktiviteter kan anvendes, hvor længe kan patienten være i aktivitet, hvordan skal 
aktiviteterne tilrettelægges, hvordan kommunikerer man bedst med patienten, hvordan placerer man 
sig i rummet i forhold til patienten, skal man være to personer hos patienten, og hvilke roller har per-
sonerne. 
 
5) Hvordan evalueres interventionen? 
Hvilke individuelle positive og negative tegn viser patienten som respons på, om kravene i aktiviteter 
og omgivelser er tilpasset hans niveau? 
 
Overordnede metoder 
På Hammel Neurocenter anvender vi bl.a. følgende overordnede metoder i behandlingen af den udad-
reagerende patient, som gradueres og tilpasses den enkelte: 
• Tilpasning af krav og stimuli for patienten for at undgå over- eller understimulering (tilstræbe et 

optimalt niveau). Her overvejes bl.a.: 
o Hvilke fysiske rammer skal patienten færdes i – stuen, gå på gangen, dagligstuen, ture ud? 
o Hvilke aktiviteter – kompleksitet, varighed, kendt/ukendt, motiverende? 
o Tilgang i aktiviteterne – grad af struktur/hjælp, tydelige mål? 

 
• Påvirkninger/stimulation tilpasses den enkelte patients niveau: 
o Vekslen mellem aktivitet og hvile. 
o Hjælp til hvil? Aktiviteter, der giver ro? 

 
• Interventionen evalueres kontinuerligt i den enkelte aktivitet og over dagen/dage: 
o Stressreaktioner, autonome reaktioner, udadreagerende adfærd. 

 
• Orientere om dag, dato, sted, personnavne, hvad der er sket/skal ske: 
o Tilbyde information frem for at udspørge patienten. 
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• Tilstræbe at undgå konfrontationer, hvor patientens opfattelse af virkeligheden devalueres. Anvende 
afledning ved uhensigtsmæssig adfærd. 

 
5.2.7 Fra Hammel Neurocenters materiale, fra værktøjskassen: To konkrete patienthistorier 
 
Eksempel 1 
Patient med frontallapsskade 
Strategi hos Ib Jensen den x.x.2006  
 
Problemfelter: 
Ib siger ofte fra over for vores tilbud om pleje og behandling, selvom han gennem længere tid ikke har 
været i bad, fået børstet tænder eller har fået plejet sit sår på skinnebenet. Han ligger mange timer om 
dagen på ryggen i sin seng og er ved at udvikle et decubitus på os sacrum. 
 
Når vi fx prøver at overtale ham til at få skiftet sin ble, kan han blive meget vred, råbe og skælde os ud 
og kan slå ud efter os med højre hånd. Ib ved ikke, hvorfor han er indlagt på HN og taler ofte om, at 
hvis han bare havde sin bil her, ville han køre hjem til sig selv. Han giver udtryk for, at han savner 
social kontakt. 
 
Forståelse af patienten: 
Ib har en traumatisk hjerneskade. Han er ikke længere i PTA-fasen, men har pådraget sig omfattende 
skader i især frontallapperne og højre hemisfære. Dette giver ham – ud over en venstresidig hemi-
parese – bl.a. problemer med at: 
• udsætte sine behov 
• styre følelsesmæssige impulser 
• overskue konsekvenserne af sine valg 
• sætte sig ind i andres situation (empati) 
• planlægge og strukturere aktiviteter  
• holde koncentrationen i en opgave – afledes let. 
 
Ib har gode verbale ressourcer og er meget talende. Vi har erfaring med, at konfrontationer og forsøg 
på at overtale Ib kun resulterer i verbal modstand og udadreagerende adfærd. Ib er af og til motiveret 
for at spille computerspil og er motiveret i forbindelse med måltiderne og små madlavningsaktiviteter. 
Når man sidder og taler med Ib, får han af og til selv ideer til aktiviteter, men hvis behovet ikke op-
fyldes her og nu, glemmer han det igen eller vil ikke, når man har fundet tingene frem. 
 
Mål: 
• At undgå udadreagerende adfærd (råben, skælden ud, slåen). 
• At opnå en positiv kontakt med Ib, så han samarbejder (defineres p.t. som fravær af udadreagerende 

adfærd) om aktiviteter 3 x ½ time dagligt ud over måltiderne. 
• At det bliver muligt at pleje Ibs sår. 
• At Ib kommer i bad og får børstet tænder 2 x ugentligt. 
 
Metoder og fremgangsmåder: 
• Der er altid to personer hos Ib – 1-eren har kontakten, og 2-eren står i baggrunden og assisterer 1-

eren samt er klar, hvis der er behov for personaleskift. 
• Undgå konfrontationer med Ib, fx når han taler om at ville køre hjem i bil – glid af og foreslå i 

stedet en aktivitet (fx et mellemmåltid eller computerspil). 
• Når Ib giver lov til fx sårpleje eller bad: stå ved hans venstre side, da han kan komme til at slå ud 

efter os, hvis noget er ubehageligt. Giv ham korte verbale forklaringer på, hvad du gør, og hvad næ-
ste skridt er, men tal ellers ikke under aktivitet. 
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• Hav tingene klar til de aktiviteter, du tilbyder Ib, så han ikke skal vente. 
• Indled aktiviteten med at vise Ib den første relevante genstand og giv ham den i hånden – så går han 

ofte i gang af sig selv.   
• Under aktiviteterne – tilbyd Ib genstandene en ad gangen i relevant rækkefølge, da han ellers ikke 

kan strukturere og smider tingene fra sig. 
• Aktiviteter foregår p.t. på stuen, badeværelset eller i dagligstuen.  
• Dagen tilrettelægges, som Ibs dag så ud derhjemme, så tidligere rutiner efterlignes (se dagspro-

gram).  
• Hvis Ib er ved at køre op – skift med 2-eren eller afslut aktiviteten på en naturlig måde og giv ham 

en pause, hvor du forlader stuen. Fortæl Ib, hvornår du kommer igen. 
• Ib kan være med i dagligstuen ca. ½ time sammen med en medpatient, hvis han har en medarbejder 

med som strukturerer samtalen. 
• Ib skal ud over bad, sårpleje og tandbørstning også tilbydes aktiviteter, som han er motiveret for – 

se liste med aktivitetsforslag. 
 
Evaluering af interventionen – positive og negative tegn: 
De første tegn på, at Ib trænger til pause/kravene er for store, er: 
• At hans blik flakker. 
• At han taler højere og mere. 
• At han får svedperler på overlæben. 
 
Positive tegn: 
• Fravær af udadreagerende adfærd. 
• At Ib ikke taler under en aktivitet, men koncentrerer sig om opgaven. 
• Smil, afslappet ansigtsudtryk. 
 
Teamet: Sygeplejerske XX, Ergoterapeut YY, Fysioterapeut zz 
 
Eksempel 2 
Patient i konfusionstilstand 
Strategi hos Børge Nielsen den x.x.2006  
 
Problemfelter: 
• At Børge er rastløs og vandrer omkring på gangen, og at dette gør, at han ikke har ro til at spise og 

drikke nok i løbet af dagen. 
• At Børge, når han lades alene på stuen, begynder at pakke sine ting, konfabulerer om at skulle hjem 

og passe sine børn og ikke får hvilet nok. 
• At Børge under bleskift og vask ofte råber højt og slår ud efter personalet. 
• At Børge går søgende rundt på afsnittet og kan finde på at drikke håndsprit eller spise blomsterne. 
 
Forståelse af Børge: 
Børge har fået en stor hjerneblødning og er lige nu i en konfusionstilstand, som bl.a. betyder følgende:  
• Børge er ikke stabilt orienteret i tid, sted og egne data og har meget svært ved at selektere i indtryk 

fra omverdenen. Dette skaber en tilstand af stress og kaos, som gør, at Børge har svært ved at be-
vare fokus i aktiviteter og lære nyt. 

• Det er vores hypotese, at Børge, når han lades alene på stuen og overlades til sine egne tanker, 
kommer i kaos, da han ikke kan sortere i disse tanker. 

• Børges råben og motoriske uro, når han lades alene, tolkes som et tegn på angst og kaos og et råb 
om hjælp og støtte. 
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• Det, at Børge råber og af og slår ud efter personalet, tolkes som tegn på, at han ikke ved, hvad vi vil 
have ham til, at han ikke kender målet med aktiviteten. 

 
Mål: 
• At Børge ikke råber og slår efter personalet under vask og bleskift. 
• At skabe ro, så Børge kan være koncentreret i en aktivitet i 15 minutter 3 gange dagligt, fx under 

måltiderne. 
• At Børge sover 5 timer sammenhængende om natten og 1 time ved middagstid. 
• At Børge, med støtte til at se på tavlen på stuen, er orienteret i tid, sted og hvorfor han er her. 
 
Metoder og fremgangsmåder: 
• Der er indtil videre behov for kontinuerlig støtte fra en medarbejder, som skal sortere i stimuli for 

Børge og tilrettelægge, igangsætte og strukturere målrettet aktivitet. 
• Dagligdagen skal tilrettelægges, så den indeholder kendte aktiviteter og rutiner (se dagsprogram). 
• Aktiviteter skal foregå i rolige omgivelser (kun Børge og medarbejder til stede), hvor Børge har væ-

ret mange gange før, oftest på stuen eller i træningssalen. 
• Børge skal efter hver aktivitet (maks. ¾ time) have støtte til at finde ro på stuen. 
• Det er aftalt med pårørende, at deres besøg kun strækker sig over ¾ time ad gangen. Efter at Børge 

har hvilet sig, kan de komme tilbage. 
• Børges stue skal indrettes med genkendelige ting hjemmefra. 
• Der skal gives tydelige mål i aktiviteter ved hjælp af taktile og visuelle stimuli: 
o Irrelevante genstande fjernes som forberedelse til aktivitet. 
o Relevante genstande er fundet frem, så Børge ikke skal lede efter genstande, og så medar-

bejderen ikke skal forlade Børge under aktiviteten. 
o Medarbejderen støtter Børge i strukturen ved hele tiden at give ham næste relevante genstand i 

aktiviteten i hånden. 
• Aktiviteter skal ikke indledes med et spørgsmål eller et valg fx: ”Har du lyst til det eller det?”, men 

fortæl ham, hvad han skal og underbyg dette med at vise eller give ham en relevant genstand i 
hånden. 

• Aflede frem for at konfrontere – fx hvis Børge er begyndt at pakke og vil hjem, forsøg da at aflede 
ham med en aktivitet, i stedet for at sige: ”Nej, det skal du ikke!” 

• Informere frem for at konfrontere – start ikke med at udspørge Børge om dag og dato, eller hvad 
han har lavet, men fortæl ham det i stedet og lad ham supplere med det, han kan huske. 

 
Evaluering af interventionen – positive og negative tegn: 
Eksempler på tegn, der viser, at kravene er for store: 
• Børge siger fra over for aktiviteten; fx: ”Det kan du selv gøre!” 
• Børge taler mere usammenhængende/sort end normalt – konfabulerer. 
• Børge bliver tiltagende urolig og rastløs. 
• Børge har et panisk udtryk i øjnene. 
• Børge er bleg, rystende og sveder synligt. 
• Børge slår, kradser eller råber. 
 
Positive tegn – ud over fravær af ovenstående: 
• Børge arbejder stille og koncentreret. 
• Børge begynder at undre sig over, hvor han er og hvad der er sket med ham. 
• Børge husker, hvad I har lavet i træningssalen, da I kommer ned på stuen igen. 
 
Teamet: Sygeplejerske XX, Ergoterapeut YY, Fysioterapeut zz 
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5.2.8 Døgnskema og PADL 
Hammel Neurocenter bruger som andre arbejdspladser systematisk registrering som middel til at følge 
og vurdere patientforløbene. 
 
Døgnskema: Grøn – gul – rød 
Der registreres på særligt skema døgnet rundt hver halve time, om patienten er rolig (grøn farve) – 
rolig vågen (gul farve) – urolig vågen (rød farve) – eller andet. 
 
 
I et skema for PADL-aktiviteter registreres foruden ansattes initialer og tidspunkt to muligheder: 
Ting der er lykkedes. Ting der er forsøgt, men ikke lykkedes. 
Det sker for en række dagligdags aktiviteter: 
Bad – Øvre vask – Rengøring omkring sonden – Medicin morgen kl. 8 – Medicin aften, kl. 18 – 
Tandbørstning morgen – Tandbørstning efter aftensmaden – Nedre vask. Bleskift – Skylle sonde + 
give ekstra vand – Barbering – Andet. 
 
 
5.2.9 Den udadreagerende adfærd registreres og vurderes ved hjælp af følgende skema: 
Observation og analyse af den udadreagerende adfærdsproces 
 

 
 

 
Patient data (label) 
 
 
 
Dato: 

Initialer: 



 

41 
 

Aggressionsskala 

Alle relevante observationer scores (flere markeringer). 

Skemaet kan være en støtte til analyse af patientens adfærd, generelt. 

Observationer 

Verbalt aggressiv 
 

A 

Fysisk aggressiv mod 
sig selv 

B 

Fysisk aggressiv mod 
ting 
C 

Fysisk aggressiv mod 
andre personer 

D 
 
1  
laver høje lyde 
råber vredt 
 

 
1  
kniber, kradser sig, 
slår sig selv, river sig i 
håret (uden at skade 
sig selv nævneværdigt)

 
1  
smækker med døre, 
smider med tøjet, 
roder i tingene på 
stuen 
 

 
1  
truende adfærd, slår ud 
efter andre uden af 
ramme, river i tøjet 
 

 
2  
råber milde personlige 
fornærmelser (du er 
dum etc.) 
 

 
2  
slår hoved eller 
knytnæver imod ting, 
kaster sig på gulvet 
eller imod ting 
(pådrager sig lettere 
skader) 

 
2  
kaster med ting, 
sparker til 
møblementet uden at 
ødelægge det, laver 
mærker i væggene 

 
2  
slår, sparker, skubber 
og river i hår (uden at 
skade) 

 
3  
forbander, sværger i 
vrede moderate trusler 
mod selv eller andre 

 
3  
mindre rifter eller blå 
mærker, mindre 
forbrændinger 

 
3  
smadrer ting eller 
vinduer 

 
3  
angriber og forårsager 
mindre fysisk skade 
(forstuvning, blå 
mærker, strimer) 

 
4  
klare trusler om vold 
mod selv eller andre 
(jeg slår dig ihjel) eller 
kræver hjælp for at 
kontrollere sig selv 

 
4  
selvmutilerende, laver 
dybe rifter eller bid 
som bløder.  
Indre skader, frakturer, 
tab af bevidsthed eller 
tænder 

 
4  
antænder brande, 
kaster med faglige ting 
etc. 

 
4  
angriber og forvolder 
svær fysisk skade 
(brud, indre skader, 
åbne sår) 

 

Tolkning: 

Jo længere de afkrydsede udsagn bevæger sig nedad i skemaet, - og især hvis de bevæger sig under 
”trappen”, jo mere alvorligt skal situationen tages og jo hurtigere skal intervention iværksættes. 
 

5.2.10 Hammel Neurocenters materiale.  
Når der er sket magtanvendelse, registreres den således: 
 
Skema til dokumentation af tvangsbehandling og magtanvendelse overfor pt. 
 
Skemaet skal anvendes, når der over for en pt. udøves tvang, som ikke i forvejen er godkendt i 
journalen af lægen. 
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Anvendes hvis lægen ikke er til stede. Lægen skal efterfølgende godkende handlingen ved snarest 
muligt at skrive under. Skemaet ligger i journalen, under ”undersøgelser”. 
 

 
Pt.’s  adfærd som var årsag 

til  tvangsbehandlingen 

 
Tvangsbehandling/ 

tvangsforanstaltning 

 
Formål med 

tvangsbehandlingen 
 

1. a.Pt. var verbalt aggressiv. 
b. Pt. truede med vold. 
 
2. a. Pt. slog ud, sparkede. 
b. Pt. skubbede. 
c. Pt. rev i personalets hår/ 
tøj. 
 
3. a. Pt. smadrede ting. 
b.   Pt. kastede med ting. 
 
4.a.  Pt. havde en  truende 
   adfærd. 
b.   Pt. angreb andre. 
 
5.a.  Pt. Ville forlade 
afdelingen. 
b. Pt. Gik ind på andres 
stuer. 
 
6. a. Pt. kunne forsøge at 
rejse sig op og gå med risiko 
for at falde. 
 
7. a. Andet: 
______________________ 
______________________ 

 

 
1. a. Pt. blev fastholdt af 1-2 
personer. 
b. Pt. blev fastholdt af flere 
personer. 
 
2. a. Pt`s. hænder og arme blev 
 fastholdt. 
b. Pt`s. ben blev fastholdt. 
 
3. a.Pt. fik pn. Beroligende 
medicin. 
b. Pt. fik vanlig medicin uden  
pt .s viden og samtykke. 
 
4. a. Pt. skærmes fysisk med bord, 
pachskab og seng, så pt. ikke kan 
rejse sig. 
b. Pt. skærmes med pachsskab 
 omkring  seng. 
c. Pt. ligger på gulv på madras 
med pachsskabe, så han ikke kan 
kravle ud. 
 
5. a. Pt. tilbageholdes på stuen. 
 
6. a. Andet: 
____________________________ 
____________________________ 

 

 
1. Pt. skulle have hjælp til: 
a. Personlig hygiejne. 
b. Ernæring. 
c. Medicin 
d. Udskillelse 
 
2. a.at sikre at pt. ikke faldt 
og slog sig 
b. at sikre at pt. Ikke 
forvoldt skade på sig selv. 
c. at sikre at pt. ikke 
forvoldt skade på andre. 
 
3. a.at sikre at pt. ikke forlod 
afd.  idet han ikke er 
trafiksikker, og ikke kan 
orientere sig i nye 
omgivelser. 
 
4. a.Andet:   
 ___________________
 ___________________ 

_________________________  
_________________________ 

 

 
 
Dato   

 
Kl. 

 
Under-
skrift 
perso- 
nale 

 
Pt.`s  adfærd som 
var årsag til  
tvangsbehandlinge
n. 
  

 
Tvangsbehand- 
ling/ tvangsfor-
anstaltning. 

 
Formål med 
tvangs-
behand-
lingen. 

 
Lægens 
underskrift. 

01.04.07 10.05 Tanja 
Tim 1b + 2a(eksempel) 1a + 2b 1 d Niels Jensen 
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5.2.11  Hammel Neurocenters materiale. Der er fastlagte procedurer for såvel voldssituationer som 
opfølgningen på dem. 
(Den ’nødkuvert’, der omtales, indeholder oplysninger for hver enkelt ansat om, hvem i den private 
sfære, den ansatte ønsker skal kontaktes i tilfælde af vold): 
 
Handleplan for hjælp til medarbejdere som direkte udsættes for vold/overfald 
 

Generelle principper: 

Det er ikke den voldsramte, som skal afgøre, hvad der videre skal ske. Dette påhviler vagtkollegerne evt. i 
samråd med afsnitsledelsen. 
Det er individuelt, hvor krænket den enkelte føler sig ved vold. Ved vurderingen af behovet for hjælp er det 
den voldsramtes reaktioner frem for dine egne normer for, hvor groft overgrebet har været, der er afgø-
rende for, hvordan sagen takles. 
Det er den ansvarshavende sygeplejerske/vagtkollegerne, som har ansvaret for, at afsnittet fortsat fun-
gerer. 

 

Akutte opgaver: 
1) Det er vagtkollegerne, der iværksætter psykisk førstehjælp (krisehjælp): 
o Afsæt tid til at tale med den voldsramte, indkald eventuelt en kollega efter voldsramtes ønske (se 

bilag 11 nødkuvert). 
o Voldsramte bør ikke sendes hjem uden det sikres, at der er nogen hjemme, eller at den volds-

ramte kan få hjælp fra eget netværk. 
2) Orienter afsnitsledelsen. 
3) Afsnitsledelsen/vagtkollegerne tager stilling til behovet for akut lægeundersøgelse på skadestuen 

eller hos egen læge. Den vagthavende læge på Hammel Neurocenter rådspørges efter behov. 
o Den voldsramte tilbydes taxa med ledsagelse til skadestuen på Regionshospitalet Silkeborg og 

taxa retur til Hammel Neurocenter eller hjem. 
 

Inden for de første 24 timer: 
4) Det vurderes, om der er behov for, at: 
o den voldsramte lægeundersøges. Som minimum en detaljeret beskrivelse af skaderne eller bedst i 

form af politiattest 
o den voldsramte tilbydes psykologhjælp. Som hovedregel bør den voldsramte tage mindst en 

samtale inden for de første 72 timer efter hændelsen. Der henvises til retningslinjer for debriefing 
(se bilag 14) 

o debriefing/psykologisk debriefing (se bilag 14). 
 
Følgende afklares inden for 1-2 uger: 
5) Afsnitsledelsen vurderer – i samråd med centerledelsen – om der skal indgives politianmeldelse. 
6) Afsnitsledelsen har ansvaret for, at der holdes tæt kontakt med den voldsramte medarbejder i tiden 

efter episoden og træffer aftale om, hvordan den voldsramte kan/skal indgå i arbejdet på afsnittet. 
7) Medarbejderen skal sammen med sikkerhedsrepræsentanten indgive en arbejdsskadesanmeldelse. 
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Graden af information til pårørende og andre involverede parter jævnfør tavshedspligten 
 
Tavshedspligten: 
• De pårørende til patienten, som har begået overfaldet, har ikke noget umiddelbart krav på at få en 

orientering38 herom. Spørgsmålet, om de skal orienteres, afgøres af den vagthavende læge/afsnittes 
ansvarlige overlæge. 

• Kun hvis patienten selv er kommet til skade, tvangsindlægges eller der sker andre afgørende æn-
dringer i patientens status kan orientering af de pårørende finde sted, evt. pr. telefon.  Orienteringen 
skal holdes så neutral og saglig som mulig (uden dramatiske detaljer og uden at nævne evt. andre 
tilskadekommende). 

• Orientering til Hammel Neurocenters øvrige afsnit: må kun gives, hvis der har været en generel 
alarm, som har omfattet andre afsnit. Informationen skal være neutral og saglig, hverken patientens 
eller de involverede personalemedlemmers navne omtales. (Eks. Der har været generel alarm foran-
lediget af et overfald på afsnit XX. Situationen er nu under kontrol. Tak for velvillig assistance. 

 
5.2.12 Hammel Neurocenters materiale. Instruks ved vold/overfald 

                                                 
38 Kun hvis patienten ikke er myndig eller er i en sådan tilstand, at han/hun skønnes at opfylde betingelserne for 
værgebeskikkelse kan nærmeste pårørende orienteres, uden at patienten har givet sin udtrykkelige accept af, at 
orienteringen gives. I alle andre tilfælde skal patienten meddele sin accept. 
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Instruks ved vold/overfald 

TI
D

 

 

Hjælp til den voldsramte af 1. hjælperen (den 
person i kollegagruppen, der tager hånd om 
den voldsramte). 

 

Opgavefordeling i afsnittet. 
A

K
U

T 
FA

SE
 

 

Psykisk førstehjælpssamtale i enrum. 

Nødkuvert åbnes. 

Voldsramte følges hjem/på skadestue/til egen 
læge evt. med taxa. 

 

Aftal¸ hvem der er ansvarlig for hvilke 
patienter. 

Tilkald evt. hjælp fra andre. 

Kontakt evt. lægen. 

Underret afsnitsledelsen. 

Der sikres kontakt til 1. hjælperen. 

 

M
A

X 
1 

D
Ø

G
N

 

 

Information til afsnitsledelsen 

Registrering af episoden på skema 

 

Samtale mellem 1. hjælperen og 
afsnitsledelsen (evt. åbne nødkuvert). 

Personalegruppen samles til debriefing 

 

1-
7 

D
A

G
E 

 

Afsnitsledelsen kontakter den voldsramte 

Hvordan kommer den voldsramte på arbejde igen? 

Psykologhjælp? 

Afsnitsledelsen orienterer personalet på afsnittet om episoden 

Opfølgning på forløbet: 

Debriefing mellem de involverede parter 

Evt. debriefing i afsnittet 

Evt. afsnitssupervision  

Evt. individuel supervision 

 

 
 
5.2.13 Hammel Neurocenters materiale.  Voldsepisoden beskrives og registreres af de involverede 
gennem følgende omhyggelige skema: 
 

     Bilag 11 
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Skema for personale, der har været udsat for eller er vidne til vold/overfald 

Dette skema udfyldes af personale, der har været udsat for eller vidne til vold, defineret som ethvert tilfælde, 
hvor personale bliver krænket, truet eller overfaldet under udførelse af deres arbejde, og hvor der har været 
en bevidst eller ubevidst trussel mod deres sikkerhed, velbefindende eller helbred. Dette inkluderer også vid-
ner til vold mellem patienter. 

 
Navn:   Stillingsbetegnelse:                 Afsnit: 
  
Dato for episoden/episoderne: 
        
Du må gerne sætte flere krydser under hvert spørgsmål: 
Hvem var 
krænkende/ 
Truende/vol
delig: 
 
 patient 
 pårørende 
 andre – 
beskriv: 
 
 
Krænkelse/tru
ssel/ 
vold var rettet 
mod: 
 
 mig selv 
 mine 
kolleger 
 patient 
 mine 
pårørende 
 inventar 
 andet – 
beskriv: 
 
 
Var du 
direkte  
involveret?       
Var du 
vidne? 
 
Var du alene 
da episoden/ 
episoderne 
indtraf? 
 
 Ja 
 Nej 

Episoden 
fandt sted: 
 
 
 på 
patientens 
stue 
 
 
 
 i 
fællesarealer 
 
 
 
 andet sted 
– beskriv: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvornår 
startede 
episoden/ 
episoderne? 
 
Kl.________
______ 
 
 
Hvor længe 
varede episo-
den/episoder
ne? 
 

Hvad udløste 
episoden 
 
 
 hjælp med 
ADL 
 sonde-
ernæring 
 
medicinering 
 patient 
nægtes noget 
 
grænsesætnin
g 
 krav 
 skærmning 
 pårørende 
 anden 
patient 
 ingen 
kendt årsag 
 andre 
årsager, 
beskriv: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havde du på 
forhånd 
fornemmelse 
af, at noget 
ville ske? 
 

Form for 
vold 
 
 
Psykisk 
vold/chikane 
i form af: 
 
 
fornærmelser 
 nedladende 
tale 
 seksuelle 
tilnærmelser 
 aggressiv 
adfærd 
 truende 
adfærd 
 trusler på 
liv 
 andet – 
beskriv: 
 
 
 
Verbale 
trusler: 
 
 ansigt til 
ansigt 
 telefonisk 
 andet – 
beskriv: 

Form for 
vold 
 
Fysisk 
overgreb: 
 
 krads/riv 
 ”brækkede 
fingre” 
 spyt 
 slag 
 
knytnæveslag 
 spark 
 bid 
 skub 
 kasten med 
ting  
 fastholder 
eller klemmer 
 
overfaldsfors
øg 
 overfald 
 
kvælningsfor-
søg 
 andet – 
beskriv: 

Tiltag for at stoppe 
volden: 
 
 
 talt med patient 
 roligt ført patient 
bort 
 personalet trækker 
sig 
 nyt personale 
 afledning 
 skærmning 
 holdt patienten 
fast 
 fysisk tvang 
 tilkaldt hjælp 
 aktivere alarm 
 ingen 
 
Medicinering: 
 peroral 
 injektion 
 
tvangsmedicinering 
 
 andre tiltag – 
beskriv: 
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Du må gerne sætte flere krydser under hvert spørgsmål: 
Skete der noget 
usædvanligt 
den dag, 
episoden 
indtraf: 
 
 
 
underbemanding 
 
 
overbemanding 
 
 meget syge 
patienter 
 
 
afløsere/vikarer 
 
 andet – 
beskriv: 
 
 
 
  
 

Konsekvenser 
Fysiske mén 
 
 fysiske mén 
– beskriv: 
 
 
 
 
 ingen 
fysiske mén 
 
Fysiske 
reaktioner: 
 
 
hjertebanken 
 sved 
 rysten 
 hovedpine 
 mavepine 
 muskel 
spændinger 
 kvalme 
 andre 
fysiske 
reaktioner – 
beskriv: 
 
 
 
 
 smerter 
under 10 min. 
 smerter 
over 10 min. 
 ingen 
fysiske 
reaktioner 
 

Konsekvenser 
Følelsesmæssige 
reaktioner: 
 
 frygt 
 
 ydmygelse 
 
 vrede 
 
 irritation 
 
 hjælpeløshed 
 
 angst 
 
 skuffelse 
 
 følt sig truet 
 
 følt sig 
krænket 
 
 magtesløshed 
 
 følt sig utryg 
 
 andet – 
beskriv: 
 
 
 ingen 
reaktioner 
 
 

Tiltag for 
personale, 
umiddelbart 
efter episoden 
Havde du brug 
for 
lægebehandling?
 ja 
 ved ikke 
 nej 
Modtog du 
lægebehandling?
 ja 
 nej 
Havde du brug 
for støtte fra 
kolleger/leder? 
 ja 
 ved ikke 
 nej 
Modtog du 
denne støtte? 
 ja 
 nej 
Havde du brug 
for 
psykologhjælp? 
 ja 
 ved ikke 
 nej 
Modtog du 
psykologhjælp? 
 ja 
 nej 

Støtte i 
dagene/ugerne 
efter episoden 
For den 
skadelidte 
 debriefing 
 formel støtte 
fra kolleger 
 uformel 
støtte fra 
kolleger 
 formel støtte 
fra leder 
 uformel 
støtte fra leder 
 
psykologhjælp 
 ingen støtte 
 andet – 
beskriv: 
 
For det 
involverede 
personale: 
 debriefing 
 formel støtte 
fra kolleger 
 uformel 
støtte fra 
kolleger 
 formel støtte 
fra leder 
 uformel 
støtte fra leder 
 
psykologhjælp 
 ingen støtte 
 andet – 
beskriv 

Har du: 
 
Været 
sygemeldt 
siden 
episoden? 
 
 ja 
 nej 
 
Antal 
dage: 
 
 
Udfyldt 
en 
arbejdsska
de-
anmeldels
e? 
 
 ja 
 nej 
 
Indgivet 
politi-
anmeldels
e? 
 
 ja 
 nej 
 
 
Er der 
andet, du 
finder 
vigtigt – 
beskriv: 
 
 

Refleksioner efter hændelsen/hændelserne – ”Kunne noget have været gjort anderledes”? 

Beskriv: 

 

Dato for udfyldelse af skemaet: 
Indtil patientforløbet er afsluttet, opbevares dette skema i ”Voldsmappn” i afsnittet. Når patientfor-
løbet er afsluttet, sættes de forløbsrelaterede skemaer i ”Arkivmappe” i afsnittet. Registreringerne af-
rapporteres på RHN-SIO-møde en gang i kvartalet. Opbevares i afsnittet i 5 år.      
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5.2.14 Hammel Neurocenters materiale.  Det sidste element er retningslinjer for psykologisk debrie-
fing, der bl.a. skal forebygge alvorlige stressefterreaktioner: 
 
Psykologisk debriefring 
Hvad er psykologisk debriefing? 
Psykologisk debriefing iværksættes, når der har været en hændelse af ekstraodinær karakter, som 
personalet ud fra sin erfaring og uddannelsesmæssige baggrund ikke kan håndtere. 
 
Psykologisk debriefing er et gruppemøde, som arrangeres med henblik på detaljeret at gennemgå de 
indtryk og reaktioner, som opleves af personalet. 
 
Hensigten med den psykologiske debriefing er at forhindre unødige eftervirkninger – bl.a. i form af 
posttraumatisk stressreaktioner. Andre formål er at give mulighed for at sætte ord på indtryk og reak-
tioner. 
 
Hvornår i værksættes en psykologisk debriefing (tidspunkt)? 
Den psykologiske debriefing afholdes tidligst 24 timer og senest 72 timer efter hændelsen. 
 
Hvem skal deltage i en psykologisk debriefing? 
Psykologisk debriefing er udløst af en ekstraordinær hændelse og er obligatorisk for alt direkte berørt 
personale. Det er imod reglerne at blive fritaget, fordi man ikke mener at have behovet. 
 
Ledelsen deltager ikke i briefingen, medmindre den er direkte involveret. 
 
Den psykologiske debriefing varetages af en psykolog.  
 
Handleplan ved indtræf af ekstraordinær hændelse og indkald til psykologisk debriefing 
1. Umiddelbart efter hændelsen: 

- Medarbejdere hjælper og støtter hinanden. 
- Medarbejdere orienterer nærmeste leder og/eller afsnitledelsen om hændelsen. 

 
2. Afsnitsledelsen vurderer hændelsen og indkalder, ved en eller flere medarbejderes behov, til psyko-

logisk debriefing. 
 
2A. Indkald af psykolog 
  Tlf. klinik Tlf. privat 
 
1. valg 

 
 
xxxxxxx 
 

 
 
xxxxxxx 
 

 
 
xxxxx 

2. valg xxxxxxx 
 

xxxxxxx xxxxx 

3. valg xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 
 
Hvis det meget mod forventning ikke er muligt at indkalde ovenstående psykologer kontaktes hospi-
talsledelsen. Det pålægger så hospitalsledelsen at indkalde en psykolog, således at der kan afholdes 
psykologisk debriefing inden for den aftalte tidsramme. 
2B. Indkaldelse af alt berørt personale. 
 
3. Centerledelsen orienteres om hændelsen og den indkaldte psykologiske debriefing. 
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4. Den relevante afsnitsledelse modtager efter debriefingen tilbagemelding fra psykolog, såfremt 
debriefingen munder ud i behov for at videregive ledelsesrelevant information, bl.a. med sigte på 
vurdering af evt. ledelsesmæssige initiativer. 

 
6 – Andre arbejdspladser til inspiration 
 
Projektet har besøgt en række arbejdspladser, hvor der er taget inspirerende initiativer til volds-
forebyggelse. Der foreligger interview med indsatsledere på de pågældende steder.  
 
Oversigt:  
A. ”Undervisning og træning” Skadestuen i Horsens 
B. ”Samlet overblik – samlet indsats, ”Orion”, socialpsykiatri Hillerød  
C. ”Vi passer godt på de nye”, Psykiatrien i Nordjylland 
D.1 ”Tid til læring - sikrer tryghed”, Regionspsykiatrien Herning 
og 
D.2 ”Patientens mestring forebygger vold”, Regionspsykiatrien Herning 
E. ”Arbejdsmiljøet er en integreret og vigtig del af arbejdet i alle enheder i organisationen”, Psy-
kiatrien, Sct. Hans Hospital 
F. ”Relation og registrering”, Lunden, Brøndby Kommune 
 
A. Undervisning og træning. Horsens Skadestue: 
Interviewet med arbejdsmiljøkonsulent Henning Rasmussen og afdelingssygeplejerske Helle Rothau-
sen var foranlediget af et initiativ taget tilbage i 2003 på baggrund af nogle ubehagelige hændelser med 
vold over for personalet. 
 
Skadestuen hørte sammen med en generel modtageafdeling. Skadestuen havde ca. 20 ansatte og mod-
tog årligt ca. 19.000 patienter. De to forudgående år havde der været 20 registrerede voldsepisoder, 
men antagelsen var, at ikke alle episoder blev registreret. 
 
Initiativet blev taget af afdelingssygeplejersken (en anden end den nuværende), arbejdsmiljøkonsulent 
Henning Rasmussen samt nogle ”ildsjæle”. Formålet var dels at forebygge voldsepisoder, dels at sikre 
bedre støtte og hjælp til de, der involveres i episoderne. Indsatsen bestod bl.a. i uddannelse af medar-
bejderne i konflikthåndtering. Det var kun et ud af fire elementer i processen. De øvrige var udar-
bejdelse af en politik for voldsforebyggelse med procedurer for håndtering af episoder, en procedure i 
forhold til voldsramte og en procedure til registrering af episoder.  
 
Det var hensigten via personalemøder m.v. at skabe dialog og åbenhed om problemstillingen samt 
løbende drøftelse af handleplan såvel som voldspolitik, endvidere at sikre information og uddannelse 
til nyansatte medarbejdere. Der var samarbejde med amt og BST. En arbejdsgruppe med repræsen-
tanter fra sygehusets sikkerhedsudvalg foruden de nævnte parter styrede forløbet og evaluerede det 
sammen med afdelingsledelsen. 
 
Projektet fik økonomisk støtte fra ”Vold som udtryksform”. Pris ca. 270 000, heraf 98 000 udefra. Alle 
ansatte (bortset fra læger) kom på 3-dages kursus + en opfølgende dag. Kurset bestod i undervisning 
og træning (rollespil, ikke frigørelsesgreb), forestået af psykolog fra BST. 
 
Blandt andre resultater af indsatsen kan nævnes forbedring af venteværelset, fast bemanding af mod-
tageskranken med lægesekretær og opsætning af tavle med ajourført ventetid. Personalet havde i for-
vejen overfaldsalarmer. 
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Om Orion
Et socialpsykiatrisk servicetilbud til 
psykisk syge borgere. Organisationen 
rummer boliger, bostøtte, kulturhus, ho-
stel, akutteam samt rådgivnings- og ud-
dannelsesfunktion.  
Drives af Region Hovedstaden. 
Forstander 
Kirsten Braad 
Beboere 
Mennesker med sindslidelse og en 
anden diagnose – misbrug og/eller 
udadreagerende adfærd. 
Tilbud 
Hostel – 6 beboere, maks. ophold 1-2 år. 
Udredning af deres problemer med det 
mål at finde et permanent tilbud.  
Planetstien 1 – 12 beboere: 
Dobbeltdiagnose, sindslidende misbrug/-
udadreagerende adfærd, som har brug 
for meget støtte.  
Planetstien 2 – 16 beboere. 
Dobbeltdiagnose, sindslidende med 
misbrug og eller udadreagerende 
adfærd, som har brug for mindre støtte. 
Eget rækkehus med støttekontaktperson 
tilknyttet.  
Nivå – 4 boliger. Mennesker med 
indadvendt og selvskadelig adfærd. 
Flexboligerne – 4 boliger til 
sindslidende, som kan have en 
dobbeltdiagnose. Beboerne har ikke en 
udadreagerende adfærd, og det er ikke 
et døgndækket tilbud. 

Situationen i dag er, at alle kommer på kursus; der er mere fælles holdning til registrering og alvor-
lighed af episoder, skemaerne til anmeldelse bruges, tærskelen for, hvad man skal finde sig, i er sæn-
ket, der er mere åbenhed omkring spørgsmålene. Det kunne ifølge Henning Rasmussen være bedre 
med opfølgningen på episoder. Og der er ifølge Helle Rothausen sket den udvikling på kurserne, at op-
mærksomheden også rettes mod konflikter mellem ansatte.  
 
B. ”Samlet overblik – samlet indsats”: 
Interview med Torben Rank, sikkerhedsleder for alle team på 
Orion, et socialpsykiatrisk servicetilbud i Hillerød til psykisk 
syge borgere.  
Orion har opbygget en kultur med registrering og evaluering, 
som også beboere kan bruge, og har selv udformet registre-
ringsskemaer til både medarbejdere og brugere. Skemaerne er 
formuleret så nuanceret, at de kan udfyldes ved afkrydsning 
frem for meget udtømmende personlige beskrivelser af hæn-
delsesforløb. Der er et velfungerende internt beredskab og 
brug af både ”defusing” og ”debriefing”. 
Som led i introduktion af nye medarbejdere sendes disse på ro-
tation i institutionen.  
 
På Orion i Hillerød  
Samlet overblik – samlet indsats. 
På Orion i Hillerød virker arbejdet med forebyggelse af vold 
og trusler som en støtte for den faglige kompetenceudvikling. 
”Når medarbejderne er trygge og ved, hvordan de kan fo-
rebygge og håndtere kritiske situationer, så kan de bedre være i 
situationen. Konflikter og kaos er en del af vores hverdag, som 
vi hele tiden arbejder med og kigger på. Og vi er meget bevidst 
om, at beboerne og brugerne af Orion kun udøver vold og trus-
ler, fordi de kommer i situationer på grund af deres sinds-
lidelse, hvor de bliver pressede eller er bange”, siger Torben 
Rank, sikkerhedsleder for alle team på Orion.  
 
Kurven over både psykisk og fysisk vold og trusler har været 
støt faldende over en årrække på Orion. 
Kurven viser derfor, at den overordnede indsats for at fore-
bygge og nedbringe psykisk og fysisk vold og trusler lykkes. 
Den viser også, at der i perioder opstår situationer med vold og 
trusler – som et vilkår i indsatsen over for netop Orions bebo-
ere og brugere. 
 
Sikkerhedsarbejdet på Orion tager derfor afsæt i et fælles og konstant fokus på registrering og eva-
luering af det, der sker i situationerne med udvikling for øje: Hvordan kan situationerne undgås?  
Hvordan kan Orion blive endnu bedre til at opfange og forstå beboernes signaler? 
 
Alsidige situationer 
Torben Rank har været sikkerhedsleder for hele Orion i et år efter ansættelse som først sygepleje-
konsulent og siden som arbejdsmiljøkonsulent. 
Han er en ud af fire funktionsledere, der alle arbejder på tværs af organisationen med hver deres om-
råde: Uddannelse, beboere og netværk, sikkerhed og kultur. 
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Orion har erfaringer med alle former for vold og trusler. Beboerne er præget af angst og uro, som rent 
handlemæssigt kan komme til udtryk i form af vold. Også hærværk – fx på medarbejdernes biler fo-
rekommer. ”Der er behov for konstant udvikling og evaluering”, understreger Torben Rank. 
 
Mindre fysisk vold 
Ofte er den psykiske vold værst – og den type vold, der er mindst faldende. 
Målrettet arbejde med tilgangen i magtanvendelsessituationer med henblik på reducering af magtan-
vendelse er en af årsagerne til den faldende fysiske vold.  
Magtanvendelse er et redskab for medarbejderne – men et redskab, der søges erstattet i videst muligt 
omfang med klarhed og tydelighed i definitionen af grænser.  
De beboere, der er mest involverede i voldsomme situationer, er med i forskellige projekter. Fx ugent-
lig boksning med boksetræner, hvor vrede og frustrationer kan omsættes til fysisk energi. 
 
Uændret psykisk vold 
Nogle beboere er uden tilstrækkelig medicinsk behandling. Det kan vise sig hos disse beboere, som er 
nødt til at holde andre på afstand eller isolerer sig og har svært ved at udtrykke, hvad der sker. 
”Vi oplever konstant nye tilfælde og nye reaktionsmønstre, som vi forholder os til – blandt andet på 
fælles reflektionsmøder, hvor vi diskuterer, hvordan vi håndterer det, vi oplever”, siger Torben Rank.  
 
Typisk nye situationer opstår, når nye beboere, der måske kommer fra andre botilbud, hvor de har 
været svære at rumme på grund af deres adfærd, skal prøve Orions rammer af: ”Bliver jeg mon smidt 
ud, hvis jeg gør sådan – eller sådan?”. For hver ny beboer fordrer det ny indsigt hos medarbejderne, 
der skal opnå tillid og et bæredygtigt udviklingsrum med den pågældende. Det betyder indimellem, at 
der opstår konflikter – og behov for meget sparring med kolleger og ledelse. 
 
Situationer kan også opstå ved interne flytninger, hvor en beboer skal indgå i nye relationer.  
”Det er meget vigtigt, at medarbejderne føler sig trygge i deres faglighed. At de gennem konstant 
faglig udvikling får trænet evnen til at tage hånd om disse mennesker – og at de ved, at de kan – 
næsten – alt, uanset, hvad de bliver udsat for og kan se og arbejde med mulighederne”, understreger 
Torben Rank. 
 
Afkrydsningsskemaer – også for beboere 
For at blive klogere på de hændelser, der opstår, har Orion opbygget en kultur med registrering og 
evaluering. Orion har selv udformet registreringsskemaer til både medarbejdere og brugere. Skemaerne 
er formuleret så nuancerede, at de kan udfyldes ved afkrydsning frem for meget udtømmende per-
sonlige beskrivelser af hændelsesforløb. Med på afkrydsningsskemaet er fx mulighed for at krydse af 
på en 1-5 skala, hvor påvirket man har været i den registrerede situation. Er X’et sat i kategori 3 eller 
derover, henvender den nærmeste leder sig til medarbejderen og får en uddybende snak: Hvad skete 
der, hvor var du? – etc. 
 
De beboere, der er involverede i konflikter med hinanden eller med medarbejdere har præcis samme 
mulighed for at udfylde et særligt registreringsskema for beboere. 
”Vi betragter beboernes registreringer som en vigtig del af indsatsen. De er part i konflikterne og har 
også brug for at få situationerne vendt. Det er frivilligt, om de vil udfylde et skema, men vi gør konkret 
opmærksom på muligheden, og mange beboere benytter sig af det”, siger Torben Rank. 
 
Begge registreringsskemaer findes både elektronisk og i papirudgave. 
 
Nogle beboere bruger skemaerne meget, til fx at udtrykke deres frustrationer eller uretfærdighed, som 
også kan være en del af deres sygdom. Beboerne har i nogle tilfælde mindet hinanden om, at skema-
erne findes. Andre beboere reagerer anderledes ved, at de trækker sig fra det skete og ikke taler om det.  
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Sikkerhedsleder Torben Rank foretager en analyse af alle indberettede skemaer fra både medarbejdere 
og beboere. På hvert sikkerhedsmøde gennemgår sikkerhedsgruppen hændelser på både magtanven-
delser og vold og i den sammenhæng behovet for eventuelt nye tiltag. Sikkerhedsgruppen består af 
forstander, sikkerhedsleder, af den beboeransvarlige leder, personaleleder, af fire medarbejderrepræ-
sentanter fra hele Orion samt den ansvarshavende pedel. 
 
Velfungerende internt beredskab 
I forebyggelse af vold og trusler hører et velfungerende internt beredskab, som blandt andet består i: 
• Alle ledere har døgntelefon. 
• Sygeplejekonsulenterne, der er tilgængelige døgnet rundt. 
• Krisepsykologer via Falck Health Care. 
• Akutberedskab i form af psykisk førstehjælp. 
 
Defusing – finder sted umiddelbart efter en situation med de direkte involverede medarbejdere, hvor 
de faktuelle spørgsmål omkring episoden afklares: Hvad er der sket? Hvem var med? Over hvor lang 
tid foregik det? Hvor påvirkede er de involverede? 
Debriefing – er en række medarbejdere uddannede til at varetage. Her afdækkes situationen dybt-
gående og afdækker blandt andet: identifikation af: Hvilken følelse havde du, da det skete? Hvad har 
situationen gjort ved dig? Hvad skræmmer dig ved den situation, du har oplevet?  
”Vi skal have identificeret de følelser, som medarbejderne påvirkes af. Ved at identificere den kon-
krete følelse som angst, vrede, sårbarhed m.v. får vi også gjort den følelse brugbar. Man får gjort sine 
følelser i situationerne brugbare og kan derfor mærke, hvad der skal til for at komme videre”, 
understreger Torben Rank. 
 
Voldsforebyggelse – også med beboere 
Torben Rank understreger, at hele indsatsen omkring vold og trusler tager udgangspunkt i fore-
byggelse. I den sammenhæng har beboerne også en vigtig plads – for det er beboerne, der ved, hvad 
det handler om, når de reagerer voldsomt. 
Indtil nu, har Orion tilbudt et årligt kursus i voldsforebyggelse. Kurset over to dage tilbyder: 
• Fysisk træning – blandt andet i frigørelser. 
• Teori – i emner som konflikt som udviklingsmulighed, konflikthåndtering og bearbejdning, spro-

gets betydning i voldsforebyggelse. 
• Magtanvendelse. 
 
Beboerne er som noget nyt inviteret til at deltage i kurserne. Det har nogle få enkelte gange benyttet 
sig af. Ifølge Torben Rank er beboernes deltagelse positiv, fordi de: 
1. Har en anden tilgang til, hvad vold er – og hvorfor den opstår. 
2. Opnår en tæt relation til medarbejderne og dermed større tillid. 
 
Der har været efterspørgsel efter flere kurser og kortere intervaller mellem kurserne – derfor er Orion 
nu i gang med at få uddannet flere instruktører i frigørelse. Når instruktørerne er uddannede, kan kurset 
i forebyggelse af vold afholdes fire gange årligt – formentlig fra efteråret 2009.  
Torben Rank tilbyder i øvrigt opfølgning til alle team ved særligt behov. 
 
Instruktørerne får afprøvet instruktionen i praksis i et samarbejde med Socialpsykiatrien i Allerød, 
hvor Torben Rank og de kommende instruktører underviser i april, maj og juni.  
 
Nye medarbejdere og elever 
På Orion modtager man studerende og elever fra flere områder: 
• Sosu-uddannelsen – 2 elever ad gangen. 
• Pædagoguddannelsen – 1 studerende ad gangen. 



 

53 
 

• Sygeplejeskolen – 1 studerende ad gangen i et praktikforløb på 10 uger. 
• Ergoterapeutskolen – 5 studerende ad gangen – i et projektforløb/udviklingsprojekt på 9 uger. 
• Socialrådgiveruddannelsen – når der er søgning. 
 
Alle nye mennesker på Orion – uddannede såvel som studerende og elever – gennemgår et intropro-
gram. Det gælder fx også medarbejdere, der har været i en vikarstilling og medarbejdere, der vender 
tilbage fra orlov. Introprogrammet består af: 
• Orientering om alarmer, fx ved brand. 
• Kursus i voldsforebyggelse, kommunikation, magtanvendelse. 
• Synlighed af arbejdet med sikkerhed som en bærende del i organisationen. 
 
Nye og studerende er ikke oftere udsat for vold end andre på Orion, viser statistikkerne. I løbet af en 
femårs periode har to studerende været udsat for vold. 
 
Rotationsforløb 
Nye medarbejdere skal, i introprogrammet, gennem et 1-2 ugers rotationsforløb, som skal give et over-
blik over, hvad Orion er og tilbyder. Her får de prøvet alle områder og arbejdsformer – aftentjeneste, 
dagtjeneste – en halv dag med Torben Rank, en halv dag med køkkenet/cafeen, tid med uddannel-
sesleder osv., for at skabe et overblik over, hvordan Orion fungerer. Elever og studerende har i 
introperioden en personlig mulighed for at finde ud af, hvor i Orion man finder sig bedst til rette. Nye 
medarbejdere tilmeldes automatisk et første sikkerhedskursus. Derefter er der åbent tilbud om et op-
samlingskursus efter behov. 
 
Politi og nærmiljø 
Orion har et bevidst ønske om nært samarbejde med politiet. 
Før politireformen, der trådte i kraft i 1. januar 2008, var nærpolitiet i Hillerød meget aktive samar-
bejdspartnere. I dag er fast samarbejdspartner Forebyggelsesafdelingen ved Hillerød Politi samt volds-
gruppen, eller uropatruljen i daglig tale. ”Vi har en direkte kontakt og oplever stor interesse fra politiet. 
Vi har været to af sted for at undervise og fortælle nye politiaspiranter om sindslidelser og Orion”. 
 
I 2008 etablerede Orion også et nyt netværksforum med de lokale virksomheder og butikkerne – med 
det formål at udbrede kendskabet til beboernes særlige udfordringer. Hvad det fx vil sige at lide af ski-
zofreni. Orion afholder et nyt møde i maj måned med det fortsatte mål, at forretninger og andre i 
nærmiljøet, hvor beboerne kommer, får en større forståelse for deres sygdom og respekt for deres 
person. 
 
Fysiske rammer  
”På Orion arbejder vi hele tiden med de fysiske rammer med henblik på at forbedre disse og optimere 
deres funktion”.  
 
Netværk i regionen 
Region Hovedstaden har etableret et netværk for sikkerhedsledere – og sikkerhedsansvarlige i soci-
alpsykiatrien. Netværket mødes seks gange årligt for at drøfte blandt andet voldsforebyggelse og andre 
arbejdsmiljøforhold. 
 
Bedre trivsel, bedre boliger 
Målet for Orions fortsatte udvikling af arbejdsmiljøindsatsen er med Torben Ranks ord: ”Vi kan altid 
blive skarpere på alt”.  
 
Så der skal fortsat arbejdes målrettet med magtanvendelser, analyser og drøftelser af statistikker på 
sikkerhedsgruppemøder: Hvad sker der? Er bestemte medarbejdere involveret i situationer? Opstår 
situationer på bestemte tidspunkter? – og så videre. 



 

54 
 

Om organisationen 
Sikkerhedsleder Preben Vesti 
- på Aalborg Psykiatrisk Sygehus 
siden 1997 
Arbejdsmiljøgruppen består af 
ledere, medarbejdere og valgte SR- 
og TR-repræsentanter. 
Psykiatriske sygehuse og decentrale 
sengeafdelinger i Region Nord-
jylland: 
• Aalborg Psykiatriske Sygehus – 

Århus Universitetshospital  
• Brønderslev Psykiatriske 

Sygehus  
• Psykiatrisk afdeling -– Aalborg 

Øst  
• Psykiatrisk afdeling – 

Frederikshavn (inklusive 
distriktsteam, 150 medar-
bejdere) 

• Psykiatrisk afdeling - Thisted 
(døgnhus, sikret afsnit og team, 
50 medarbejdere). 

 
Desuden er der 10 psykiatriske 
boenheder i regionen, tidligere 
under amtet. 

”Jeg ser voldsforebyggelsen som en samlet indsats for såvel at bedre arbejdsmiljø for de, der arbejder 
her – og for et endnu bedre bomiljø for de, der bor her. Med sikkerhedsarbejdet er vi med til at skabe 
en endnu bedre ramme for medarbejdere og beboere”, siger Torben Rank.  
 
C.  ”Vi passer godt på de nye”: 
Interview med sikkerhedsleder Preben Vesti, Aalborg Psykiatriske 
Sygehus om den forebyggende indsats i Psykiatrien i Nordjylland:  
Der arbejdes bl.a. med Actioncard (en metode til vurdering af ri-
sikoniveau), samarbejde med politiet, beredskabsplaner og tvær-
regionalt samarbejde. Artiklen redegør for introkurser, undervis-
ning, organisatorisk basis, registrering m.v.   
Der foreligger kopi af tjekliste til vurdering af risiko for hver en-
kelt patient og kopi af skema til anmeldelse af arbejdsulykke til 
Arbejdstilsynet samt Skema til vurdering af det psykiske arbejds-
miljø (dynamisk APV – Psykosociale forhold). 
 
Psykiatrien Nordjylland: 
’Vi passer godt på de nye’ 
En professionel indsats omkring arbejdsmiljø har skabt et priori-
eret fokus på at nedbringe vold og trusler i hele organisationen. 
Nye medarbejdere tages der særligt hånd om, fortæller sikkerheds-
leder Preben Vesti fra Aalborg Psykiatriske Sygehus.  
 
Psykiatrien Nordjylland har vedtaget en ny HR-vision, som lyder: 
”Psykiatrien vil fastholde, tiltrække og engagere kompetente med-
arbejdere, der med en høj faglighed, personlig integritet og gen-
nem opgave- og kompetenceudvikling giver Psykiatriens patienter 
den rette udredning, behandling og pleje”. 
 
Patienterne er i centrum samtidig med, at medarbejderne klædes på til at tilbyde den rette pleje og 
støtte, også uden selv at komme til skade. Risikoen kan opstå i mødet med psykisk syge patienter. 
Arbejdsmiljøet er et stort fokuspunkt for Psykiatrien. 
 
Nye på arbejdet 
Nye medarbejdere får ved jobstart en central introduktion, da Psykiatrien i Aalborg er vidt spredt geo-
grafisk.  
 
Den centrale intro består af: 
Værdier og mål for organisationen – v. repræsentant fra psykiatriledelsen. Derefter introducerer re-
præsentanter fra sikkerhedsudvalget emnerne: 
• Arbejdsmiljø og samarbejde. 
• MED-udvalg/struktur. 
• Alle personalepolitikker, herunder arbejdsmiljø. 
• Handlingsplan over for vold på arbejdspladsen – grundlaget for det forebyggende arbejde. 2001-

2002-projekterfaringerne er indarbejdet i vores politik. 
 
Op til et halvt år efter jobstart deltager alle nye medarbejdere i et opfølgningskursus om den konkrete 
voldsforebyggende indsats. Medarbejderne tilmeldes automatisk af deres nærmeste leder.  
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Indholdet på opfølgningskurset består af: 
• 5 dages konflikthåndteringskursus, obligatorisk for plejepersonalet. 
• Konfliktspil ledet af Anne Jensen og Bjarne Vejlgaard. 
 
”Her bliver der sat præcis fokus på den del af arbejdsmiljøet, der handler om vold og trusler om vold. 
De nye medarbejdere giver selv udtryk for, at de virkelig lærer noget her og får nogle gode redskaber. 
De er virkelig tændte og optaget af det”, siger Preben Vesti. 
 
 
 
 
 
 
 
Rekruttering og fastholdelse 
Siden masterplanen om decentral psykiatri blev vedtaget, har det været svært at rekruttere læger. I dag 
har også Aalborg Psykiatriske Sygehus udenlandske læger fra blandt andet Polen og Letland. For at 
rekruttere og fastholde nye medarbejdere, har Psykiatrien i Aalborg etableret: 
• Fastholdelsesprogrammer. 
• Opsigelsesinterview. 
 
Disse tilbud målrettes de lukkede afsnit og afdelinger.  Arbejdsmiljøgruppen kører undervisningsrun-
der inden for forskellige temaer, indtil nye medarbejdere er godt rustede til at imødegå de situationer, 
de kan komme ud for: Hvilke patienttyper møder du? Hvilke risici kender vi? Hvad kan du risikere at 
møde? Der er blandt andet sidemandsoplæring og uddannelse af vedligeholdelsesinstruktører, som va-
retager det løbende fokus på voldsforebyggelse. Den første vedligeholdelsesinstruktør blev uddannet i 
1999. 
 
Uddannelsen foregår over fem dage uge med opfølgning to gange årligt. Der er blandt andet fokus på 
emner som kvalitet og jura, det psykiske arbejdsmiljø, APV og samarbejdet.  
 
Den løbende voldsforebyggelse for alle medarbejdere indeholder to gange årligt psykofysisk træning 
med elementære forebyggelsesgreb, baggrund for konflikters opståen og konflikthåndtering. 
 
Studerende ikke i front 
De studerende får en mindre omfattende introduktion. Studerende på Aalborg Psykiatriske Sygehus får 
intro og støtte gennem: 
• Den praktikansvarlige, som er kontaktperson under praktikken – i alle spørgsmål, som handler om 

praktikstedet. 
• Indføring i de konflikter, der kan opstå: Hvad handler konflikterne om? Hvad er det, man som 

studerende kan opleve? 
• Viden om alle systemer, fx alarmer. 
• Indføring i, hvordan det uddannede personale tager vare på dem, blandt andet gennem klart defi-

nerede roller i konflikter: Hvem tager sig af hvad? 
 
”Det betyder, at man som studerende ikke er i front ved konflikter. Den studerende får en grundig 
indføring i, hvordan konflikter kan udvikle sig. Vi passer godt på dem”, understreger Preben Vesti. 
 

’Jeg har virkelig lært noget nyt. Det er meget godt at have arbejdet med området og have 
fået lidt føling med, hvad arbejdet egentlig handler om, og hvad man kan komme ud for.’  

Deltager i kursus 
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Skadeniveau ud fra statistik 

Antal skader i forhold til medarbejdere: 
1999: 0,52 pr. ansat. 
2007: 0,22 i dag pr. ansat. 
I 1999 var der risiko for, at man som medar-
bejder blev udsat for en skade inden for 2 år. 
I 2007 var risikoen formindsket. Nu går der 
statistisk mere end 4 år mellem skaderne for 
hver medarbejder. 

Registrerede episoder med vold og trusler

1999: 600 indberetninger tilfælde fra hele 
området, inklusive socialpsykiatrien. 500 
(80% )var trusler om vold. 
2007: 200 indberetninger. Heraf er 160 
trusler om vold, fx – fald kanylestik, fald mv. 
Af indberetningerne udgjorde de 
anmeldelsespligtige i 
1999: Ca. 40-50 tilfælde. 
2007: Ca. 30 tilfælde. 

Krisehjælp 
De generelle tal fra Region Nordjylland for Aalborg Psykiatriske Sygehus viser, at studerende og nye 
medarbejdere ikke skiller sig ud i statistikker over arbejdsrelaterede skader og voldsstatistikker. Men 
krisehjælp er fuldt integreret i hele organisationen og består blandt andet af: 
• Introduktion til krisehjælp og metoder – gennem brochure, let adgang til informationer rundt på 

samtlige afsnit + net. 
• Kollegial krisehjælp. 
• Psykologisk krisehjælp.  
• Klar definition af lederens rolle. 
• Debriefing, som prioriteres højt: Efterbehandling af en voldsom episode er meget vigtig.  Afde-

lingssygeplejersker står for kurser i debriefing.  
 
CVU Nordjylland har indført et modul på de sundhedsfaglige uddannelser specielt om psykiatri. 
 
Registrering kan forebygge 
Mindre episoder registreres ikke. Skader registreres, når skaden har medført psykologhjælp – men 
uden sygefravær. 
”Vi vil gerne have de faglige ting beskrevet, så vi ikke kommer ud i den situation igen. Analysear-
bejdet og den faglige snak om situationen, det er grundpiller i arbejdet med at forebygge vold”, siger 
Preben Vesti. 
 
Fremgangsmåden ved skader er beskrevet meget præcist:  
• Den medarbejder, der er udsat for en skade, skriver, hvad der er sket i en wordfil.  
• Lederen registrerer nu skaden i et internt elektronisk registreringsark og sender filen elektronisk til 

A-skadesystemet, som opsamler alle skader i regionen. 
• Anmeldelser overføres til EASY-systemet: Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets elektroniske 

system til anmeldelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.  
”Det er den enkelte medarbejder, der vurderer, hvad der 
skal anmeldes. Med andre ord: Hvornår oplever medar-
bejderen, at han/hun har oplevet en grænseoverskridende 
trusselssituation, som kunne have udviklet sig helt galt? 
Det sker meget sjældent, men vi vil gerne have alle 
informationer, så vi kan yde en endnu bedre voldsfore-
byggende indsats”, understreger Preben Vesti. 
 
På baggrund af ledernes interne anmeldelser, udformer 
Preben Vesti en statistik til hver afdeling. Efterhånden 
som skaderne tastes ind, kan han trække tallene ud. Fx få 
et overblik over: 
• hele puljen af skader i det seneste kvartal og sortere 

de skader fra, der er uden for rammen for vold og 
trusler.  

• forekomsten af skader i hver enkelt afdeling 
• de involverede personalegrupper i skaden, et skade-

nummer og nøjere beskrivelser af hver enkelt skade.  
 
Derefter samler Preben Vesti samler de relevante data i 
en wordfil, som afdelingen får tilsendt. Opgørelsen kan 
nu diskuteres og bruges til at sammenligne sit skadesmønster med i forhold til andre afdelingers.  
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Opfølgning over for medarbejdere 
Efter sygefravær begynder den sygemeldte medarbejder igen – og arbejder i eget tempo. For nogle vil 
en blid opstart et par timers arbejde om dagen være realistisk i en periode, før man igen er klar til en 
fuld arbejdsdag. For andre er det vigtigt at komme på fuld tid hurtigst muligt, afhængig af skadens om-
fang og karakter.   
 
Forløbet aftales i hvert enkelt tilfælde med nærmeste leder, som også sørger for de nødvendige sam-
taler, ændring af rutiner og andre redskaber, der kan fastholde medarbejderen i jobbet. 
 
Ingen patientregistrering 
Preben Vesti indhenter uddybende informationer fra de afdelinger, der er særligt repræsenteret i sta-
tistikken. Hvordan har de selv oplevet det? Hvilke skader optræder særligt? Er enkelte patienter skyld i 
mange skader? Den opgørelse samles og distribueres til Sektor-MED-udvalg – lokale MED-afdelinger, 
som består af 6-8 afsnit. Tallene varierer meget – og nogle år er der grund til særlig opmærksomhed. I 
2008 fx blev der registreret flere sygefrafald end gennemsnitligt. På den baggrund har Sektor MED 
nedsat en arbejdsgruppe, der skal gennemføre en analyse af, hvordan det forebyggende arbejde kan 
blive endnu bedre. Arbejdsgruppen består af 2 repræsentanter fra psykiatriledelsen, 2 arbejdsmiljø-
konsulenter og Preben Vesti. 
 
Risíkovurdering med Actioncard 
Psykiatrien i Aalborg arbejder ved modtagelsen af patienterne med et såkaldt Actioncard, som er en 
enkel metode til at foretage en risikovurdering. Hvert område får et Actioncard, som følger patienten 
fra indlæggelse eller skadestue og klart markerer, om patienten vurderes at være i risikozone grøn, gul 
eller rød. Rødt felt er tilkaldelse af politi. Risikovurderingen tager afsæt i patientens tilstand, i den 
aktuelle situation med indlæggelse. Har der været politi ind over? Har patienten været involveret i 
utilsigtede hændelser, foreligger der særlige omstændigheder ifølge bl.a. vagtlæge? Med Actioncard er 
trusselsniveauet blevet mere tydeligt i en hverdag, hvor 1/3 af hændelser er trusler om vold. Resten – 
er trusler og voldssituationer.  
 
Samarbejde med politi 
Psykiatrien har indgået et nært samarbejde om bl.a. fælles beredskabsplan. Formelt for at sætte ’stem-
pel’ på samarbejdet. Samarbejdet er aftalt til at foregå på to niveauer: 
• Et strategisk niveau med den lokale politiledelse, psykiatriledelse, cheflæge og sikkerhedsleder 

Preben Vesti. 
• Et operationelt niveau med afdelingsledelse, ledende overlæge, vicepolitikommissær og sikkerheds-

leder Preben Vesti. 
 
Beredskabsplan 
Psykiatriens beredskabsplan tager bl.a. afsæt i et klart alarmeringssystem i fire niveauer: 
• Niveau 1: Telefonalarmering af kollega. 
• Niveau 2: Eget personale, flere kolleger. 
• Niveau 3: Tilkald af forstærkning fra andre afdelinger.  
• Niveau 4: Tilkald af politiet med direkte telefonnummer.  
 
Tværregionalt samarbejde 
BST, Bedrifts Sundheds Tjenesten blev nedlagt i forbindelse med strukturreformen i 2007. Psykiatrien 
i Nordjylland har efterfølgende været med til at organisere den nuværende struktur for det regionale 
arbejdsmiljøkontor. Det regionale arbejdsmiljøkontor består i dag af tidligere BST-folk og af HR-folk, 
som indgår i et formaliseret samarbejde med regionens 8-9 sikkerhedsledere. Regionen finansierer 
kontoret fuldt ud. En gang om måneden mødes denne tværregionale arbejdsmiljøgruppe og diskuterer 
fælles politikker, fx rammerne for en fælles voldspolitik. Men det er også et forum, hvor ideer og be-
hov for samarbejde kommer på bordet. ”Vi støtter hinanden og bruger hinanden til afklaring. Vi rykker 
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ud til hinanden, hvis det er nødvendigt. De spørgsmål, der lander på dette bord, bliver besvaret på mail 
til alle efterfølgende. Vi bliver klædt fagligt på og styrker hinanden gensidigt”. 
 
D.1 ”Tid til læring - sikrer tryghed” og 
D.2 ”Patientens mestring forebygger vold”: 
To interview med sikkerhedsleder og ledende oversygeplejerske Kirsten Krogh og Helle Høgild, 
sikkerhedsrepræsentant og uddannet instruktør i KOV, Konflikt og Voldsforebyggelse, begge 
Regionspsykiatrien Herning: Redegørelse for introforløb, mentorordning, obligatorisk tværfagligt 
grundkursus og kollegial oplæring/sidemandsoplæring.  
 
Arbejdspladsen har medvirket i Projekt PARIS under ”Vold som Udtryksform” i Socialt Ud-
viklingscenter SUS. Artiklen indeholder bl.a. en grundig fremstilling af intro til nyansatte.  
 
Regionspsykiatrien Herning 
Tid til læring – sikrer tryghed  
”Jeg skal vise, at jeg er dygtig nok”. Sådan er den typiske indstilling ofte hos den nyansatte og måske 
nyuddannede medarbejder i Regionspsykiatrien Herning. ”Nye medarbejdere er i en læringssituation, 
men også i en stresssituation, som kan betyde, at den nyansatte ikke så let beder om hjælp. Vi skal 
derfor være tydelige i introduktionen og fortælle, hvordan vi tænker om at lære nyt og om at blive en 
del af et team”, siger sikkerhedsleder og ledende oversygeplejerske Kirsten Krogh, Regionspsykiatrien 
Herning. 
 
”Nye på jobbet skal lære patienterne og arbejdsområdet at kende. Også for at forebygge vold eller 
trusler om vold fra patienter, der kan befinde sig i alvorlig livskrise. At være ’god nok’ er ikke målbart. 
Men vi konkretiserer forventningerne i forhold til den enkeltes faglighed og udvikling”, tilføjer Kirsten 
Krogh. 
 
Systematiseret læring 
Introduktionsforløb og andre initiativer sikrer, at nye medarbejdere finder sig til rette i miljøet – og 
bliver afklarede med den risiko, der ved at arbejde med alvorligt psykisk syge patienter. 
 
Patienter bliver ikke voldelige uden grund: Måske føler patienten sig misforstået, mangler information, 
overblik eller ro i en ekstremt presset livssituation. I den situation kan der opstå farlige episoder. Epi-
soder, som nye medarbejdere skal føle sig fortrolige med – og vide, hvordan de kan ændre. Nye med-
arbejdere får støtte til den faglige læring gennem: 
• Introforløb med konflikthåndtering, miljøterapi, relationsbehandling, forebyggelse af vold og kom-

munikation, herunder kropssprog. Et forløb, som planlægges efter tre måneders ansættelse. 
• Mentorordning for alle nye medarbejdere, som får tilknyttet en erfaren kollega som mentor. 

Mentoren hjælper med alle svære ting – store og små. Mentorperioden aftales individuelt ud fra be-
hov. 

• Obligatorisk tværfagligt grundkursus om lovgivning, udvidet kommunikation, psykoseforståelse, 
brug af greb og bælter – og rollespil.  

• Kollegial/sidemandsoplæring. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Om rollespil og læring 
’Hele forløbet blev optaget på video og bagefter diskuterede holdet, hvad der skete – og ikke mindst: 
Hvad oplevede vi hver især? Helt konkret blev vi opmærksomme på de skader, vi kunne påføre 
patienterne ved fastholdelse. Det var faktisk flovt – og en utroligt berigende læringssituation.’ 

 
Deltager i rollespil under Gennembrudsprojektet 
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Regionspsykiatrien i Herning

Regionspsykiatrien Herning modtager 
patienter fra Ikast-Brande, Ringkøbing-
Skjern og Herning Kommuner. Fra 1. 
januar 2009 også de tidligere Aulum-
Haderup og Trehøje Kommuner. 
180 medarbejdere: Læger, sygeplejer-
sker, social- og sundhedsassistenter, 
ergoterapeuter, fysioterapeuter, 
socialrådgivere, psykologer, sekretærer, 
servicemedarbejdere og administrative 
medarbejdere. 

Kapacitet: 
54 senge – 5 sengeafsnit: 
• tre almenpsykiatriske døgnafsnit E1, 

E2 og E3 med i alt 36 senge 
• et gerontopsykiatrisk døgnafsnit E6 

med 6 senge 
• et akutmodtageafsnit E4 med 12 

senge.  
De ambulante enheder består af de 
distriktspsykiatriske team, gerontopsy-
kiatrisk ambulatorium samt et psykiatrisk 
mobilteam.  
Desuden af en Opus-klinik med opføl-
gende psykoseteam over for unge med 
skizofreni. 
 

Fokus hjælper 
”Vi har meget godt styr på volden. I vores APV-målinger angives vold ikke som et problem. Det hæn-
ger sammen med det fokus, vi har på forebyggelse af vold og trusler i hverdagen”, siger sygeplejerske 
Helle Høgild, sikkerhedsrepræsentant og KOV-instruktør, Regionspsykiatrien Herning.  

Regionspsykiatrien i Herning: 
Patientens mestring forebygger vold. ”Det er i orden ikke at 
vide alt. Du er her for at blive klogere”. Sådan er holdningen 
til nye medarbejdere i Regionspsykiatrien i Herning. Enhver 
ny medarbejder er i en individuel læringsfase, også når det 
gælder håndtering af konflikter og mulige trusler om vold fra 
patienterne. Patienternes mestring af egen situation er om-
drejningspunkt for Regionspsykiatrien i Herning. Også i 
forebyggelse af vold. 
 
”Vi oplever vold og trusler. Men vold angives ikke som et 
problem i vores APV-målinger. Senest i 2007-målingen”, 
siger Kirsten Krogh, ledende oversygeplejerske og sikker-
hedsleder, Regionspsykiatrien Herning. 
Vold kan være et vilkår på en arbejdsplads, hvor patienter 
befinder sig i akutte livskriser. Vold og trusler om vold kan 
minimeres gennem bl.a. struktur, systematik, ordentlig kom-
munikation og tid til refleksion og læring. 
 
Vold er ikke accepteret, men der er fokus på forebyggelse i 
hverdagen. Det kan mærkes og ses i statistikkerne i Regions-
psykiatrien Herning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionspsykiatrien Herning modtager også nye medarbejdere med tilgangen, at det er i orden at være i 
en læringssituation. Refleksion fra nye medarbejdere kan også sætte nyt fokus: ”Hvorfor gør I egentlig 
sådan…?” Nyansatte og nyuddannede er et specielt område, for de er særligt udsatte, viser undersø-
gelser om vold på jobbet. Det er erfaringerne i Regionspsykiatrien Herning, at det ofte handler om at 
aflæse kropssprog. Alle nye studerende får en dag i fælles intro og så en dag på den afdeling, de er 
tilknyttet: Hvad er psykiatrien? Hvilke patienter møder de? ”De får en logbog, hvor de noterer alt – og 
de er aldrig alene med patienterne, men har en kollega med. Oplever de noget voldsomt, så hiver vi fat 
i dem med det samme og tilbyder omgående supervision”, fortæller Helle Høgild. 
 
”Mange nye kommer med indstillingen: ’Jeg synes, at jeg skal vise, at jeg er dygtig nok.’ Derfor er det 
vigtigt for os at understrege, at den første tid er en læringssituation, og at vurderingen hvornår den 
enkelte er ’god nok’ ikke er direkte målbar. Det handler om at konkretisere forventningerne i forhold 
til den enkeltes faglighed og udvikling. Vi arbejder på et sted, hvor vi via faglige skøn skal vurdere, 
om en indsats er god nok. Det skøn er personligt, men foregår naturligvis i samarbejde med andre”, 

Antal patienter årligt: 500 -600 + 
Antal indberettede voldsepisoder pr år: 
2008 – 68  
2007 – 137(1)(2) 
2006 – 88 
2005 – 92 
2004 – 68 

(1) Største gruppe er de, der har været ansat i 10 år og 
derover. 

(2) 1 sosu-elev og 1 ergoterapeutstuderende. 
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siger Kirsten Krogh. Helle Høgild supplerer: ”Det handler også om din egen autoritet, om hvad du selv 
kommer med”. 
 
Regionspsykiatrien Herning medvirkede i Projekt PARIS under Vold Som Udtryksform i Socialt Ud-
viklingscenter SUS. 
 
Efterfølgende er det aftalt med sygeplejeskolen, at undervisning i konflikthåndtering og voldsforebyg-
gelse er deres ansvar.  Sosu-skolen er holdt op med at undervise eleverne, før de kommer ud i praksis, 
så derfor underviser Regionspsykiatrien Herning de elever, som kommer her.   
 
Målrettet undervisning i psykiatrien 
Nye medarbejdere i Regionspsykiatrien Herning introduceres først til det sengeafsnit, hvor de er ansat. 
De følger et bestemt program i afsnittes introduktionsmappe, bl.a.: 
• To årlige undervisningsforløb i KOV, Konflikthåndtering og Voldsforebyggelse, herunder kommu-

nikation. Første forløb tilbydes efter 3 måneders ansættelse. Desuden tilknyttes alle nyansatte en 
mentor i form af en erfaren kollega, som hjælper med de svære ting, stort og småt. Hvor længe 
mentorperioden varer, aftales af de to involverede. I løbet af det første års ansættelse gennemfører 
alle nyansatte et obligatorisk tværfagligt grundkursus, som bl.a. består af: 

• Hvad siger loven, udvidet kommunikation, samarbejdet med pårørende. 
• Miljøterapi, psykoseforståelse. 
• Greb, bælter, hvordan kommer jeg fri? Foregår med uddannede instruktører. I undervisningsforløbet 

indgår også rollespil, som gør det meget synligt, hvor der kan opstå situationer, der kan udvikle sig 
voldeligt. I rollespillet gennemspiller medarbejderne en situation, hvor de relevante medarbejdere 
indgår – portører, læger, sygeplejersker m.fl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Det kan være i forhold til nye patienter, man slet ikke kender og nye situationer, man ikke har stået i 
før. Her er det vigtigt at erkende, at ’jeg har det skidt med den her patient’, så man kan få hjælp i situa-
tionen – og få talt åbent om det efterfølgende”, siger Helle Høgild.  
 
Uddannet til at forebygge vold 
Forebyggelse af vold foregår på mange niveauer. Overordnet varetages opgaven i et samarbejde 
mellem afdelingens sikkerhedsgruppe og uddannelsesgruppe. I praksis varetages undervisningen af 
KOV-instruktørerne.   
 
Helle Høgild er sikkerhedsrepræsentant for afsnit E1, E2 og E3 og med i sikkerhedsudvalget. Desuden 
er hun uddannet instruktør i KOV, Konflikt og Voldsforebyggelse. Alle KOV-instruktører gennemgår 
et systematisk uddannelsesforløb på tværs af sektorer i Regionspsykiatrien i Herning. Overordnet er 
det Regionpsykiatriens Styregruppe, der peger på nye indsatsområder.  
 
Mere information, mindre brug af bælte 
Regionspsykiatrien i Herning deltog i 2004 og 2006 i gennembrudsprojektet ’Mindre tvang i psykia-
trien’. Projektet betød bl.a.: 

Om rollespil og læring 
’Hele forløbet blev optaget på video og bagefter diskuterede holdet, hvad der skete – og ikke 
mindst: Hvad oplevede vi hver især? Helt konkret blev vi opmærksomme på de skader, vi 
kunne påføre patienterne ved fastholdelse. Det var faktisk flovt – og en utroligt berigende læ-
ringssituation.’ 

Deltager i rollespil i forbindelse med Gennembrudsprojektet 
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• 50 % reduktion i antallet af bæltefiksering og markant reduktion i varigheden af hver bælte-
fiksering. 

• Udformning af en lang række guidelines, bl.a. indsats i forhold til patienten, det voldsforebyggende 
aspekt og defusing. 

 Medarbejdere får forskellige håndbøger udleveret til lån under deres ansættelse her. Håndbøgerne 
indeholder oversigt over relations- og mestringsmetoder – samt vejledning i konflikthåndtering til 
brug i samarbejdet med patienterne om behandlingen. Medvirken i gennembrudsprojektet har be-
tydet forandringer i strukturen og tilgangen til forebyggelse af vold på tre områder: 
• Forebyggelse 
o Hvad er patientens tidligere erfaringer med tvangsbehandling? 
o I indlæggelsesforløbet udpeger patienten løbende, hvad der kan hjælpe til at bevare selvkon-

trollen og mestre svære situationer. 
o Konflikthåndtering drøftes på alle afdelingskonferencer. 
o Målrettede aktiviteter tilbydes patienterne, bl.a. som led i aggressionsforvaltning. 
o Skærmningsbehov vurderes og tilpasses. 

• Tvangsfiksering 
o Omsorgsgiver beskriver procedure for alarmsituationer. 
o Patientens tilstand og behov for pleje og behandling vurderes hver time af plejepersonalet og 

hver fjerde time af læge. 
• Bearbejdning 
o Alarmsituationer afsluttes med defusing ud fra beskrevet procedure. 
o Dagen efter afslutning af bæltefikseringsforløb tilbydes patienten en eftersamtale ud fra en 

dialogguide. 
 
Mestring – en del af værktøjskassen 
At uddanne personale til at tale med patienterne om selvkontrolforebyggelse af vold er en metode fra 
værktøjskassen, også i forebyggelse af vold. 
”Mestring handler om selvkontrol, også under voldsomme episoder. Det kommer an på situationen, 
hvad mestringen handler om. Når patienter har fat på den grundlæggende mestring, så kan vi se på, 
hvilken mestring vi så skal øve. Skal patienten lære at begå sig i verden igen? Vi bruger forskellige 
mestringsstrategier. Nogle gange vælger vi at lade patienten mestre en ad hoc-situation for at undgå at 
situationen udvikler sig til det endnu værre – at patienten tager livet af sig. Så kan vi begynde at tale 
om, at det at skade sig selv ikke er smart i den lange horisont. Kognitivt vurderer vi, om der er andre 
metoder”, siger Kirsten Krogh. 
 
For patienten handler mestring om at bevare håbet, at have noget at leve for. For personalet er mestring 
en faglig metode på linje med andre værktøjer. Og de opnår en tilgang til mestring gennem supervision 
og debrifing efter voldsomme episoder. Ifølge de registrerede hændelser er mange af hændelserne også 
psykologiske, for medarbejdere kan også opleve psykologisk angst. 
 
Mestringsprojektet blev sat i gang af ergoterapaueterne sideløbende med gennembrudsprojektet. Af 
samme grund af der i dag også uddannet MV-ressourcepersoner, Mestring og Vold. Ud over under-
visningsdage foregår der kollegial/sidemandsoplæring. 
 
Registrering og læring 
Alle episoder registreres i EASY – og det er også et kollegialt ansvar, at registreringen bliver gjort. 
Den enkelte har måske en opfattelse, der lyder: ’Nej, ikke lige nu’ eller ’Nej, det var ikke noget’ eller 
’Det var mig selv’. Grundholdningen er imidlertid, at episoder registreres. Både fordi registreringen er 
med til at synliggøre, at der er en risiko i arbejdet, og fordi registrering befordrer refleksion. 
 
I øjeblikket skriver medarbejderen sin rapport på papir. Så går rapporten videre til den ansvarshavende 
sygeplejerske på afdelingen, som vurderer alle rapporter: ”Så læser jeg den, og hvis jeg studser over 
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noget, der kræver uddybning, går jeg tilbage som nærmeste leder og får flere ord på”, siger Kirsten 
Krogh. 
 
På baggrund af egne episoder har Distriktspsykiatrien Herning siden 2007 udformer en rapport over 
egen praksis og egne episoder, indført i en lokal database med hjælp af projektsekretærens ind-
tastninger. 
 
I sikkerhedsudvalget og ledergruppen gennemgås rapporten ud fra et ønske om forebyggelse og for-
bedring af praksis. Fokus kan bl.a. være: 
• Hvad kan vi udlede af episoderne? 
• Er en bestemt faggruppe særligt udsat for episoder? 
• Forskelle fra år til år – hvad er grunden? 
• Studerende, afløsere, nyansatte – har vi fået flere? 
 
Skadeanmeldelser opgøres fra måned til måned og kigges primært igennem af sikkerhedslederen, der 
ud fra månedsopgørelserne danner sig et aktuelt billede over bl.a.:  
• Hvor er det sket? 
• Hvem er udsat? 
• Patientdata. 
• Sammenhæng i billedet: 

Hvis øjebliksbilledet viser et mønster, så tages problemet typisk op på afdelingskonferencen. I 
andre situationer kan man tage en snak med lederen. Fx hvis en bestemt medarbejder er involveret i 
mange episoder. Der kan være behov for en kollegial snak om, hvad der sker – og måske behov for 
konkret hjælp til en bestemt patient. På den baggrund kan en ændret adfærd eller kommunikation 
være med til at forebygge flere episoder mellem netop de to. Det samlede billede er, at medar-
bejderen bliver klædt fagligt på, og at patienten bliver hjulpet. 

 
Den fortsatte udvikling 
”Hvis I skulle blive endnu bedre til forebyggelse af vold – hvad skulle der ske?”: 

Helle Høgild: ”Hos os er de grundlæggende forhold for patienterne i ord. De har egen stue og eget bad. 
Det vi fortsat skal fokusere på er at bruge hinanden og hinandens erfaringer. Trække på hinanden også 
i de svære situationer”. 

Kirsten Krogh: ”Personalesammensætningen har noget at sige. Rekrutteringsproblemer kan medføre 
mere vold. Vi modtager patienter, der er opkørte og psykisk ustabile – ofte med manglende selvkon-
trol. Med en velfungerende stab kan vi yde den optimale faglige indsats, for vi har hurtigt fingeren på 
pulsen: Sådan gør vi lige her og nu. Situationen er en anden, hvis den faste stab skrumper, og vagterne 
’fyldes op’ med vikarer og afløsere. Det er et problem. Samarbejdet er en kæmpe ressource. Så vi skal 
fortsat udvikle den faglighed, og vi skal dokumentere, hvad det er, vi gør. For vi kan påvise, at det vir-
ker”. 
 
E. Psykiatrien Sct. Hans Hospital: 
Arbejdsmiljøet er en integreret og vigtig del af arbejdet i alle enheder i organisationen. 
Arbejdsmiljøorganisationen på Psykiatrisk Center Sct. Hans består af 31 arbejdsmiljøgrupper fordelt 
på 3 områder: 
• Pleje og behandling. 
• Drift og forsyning. 
• Administration. 

Centret har en arbejdsmiljøkonsulent, som er knyttet til udviklingsafdelingen. Arbejdsmiljøkonsu-
lenten formidler viden om arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed og støtter processerne omkring ud-
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Lunden i Brøndby Kommune
Botilbud efter § 108 opført i 2002 
Forstander: Thorkil Skov 
Beboere: 
Personer med sindslidelse – og andre 
lidelser, fx misbrug. Kan udvise en 
grænseoverskridende adfærd i socialt 
samvær med andre. 
Normering: 24 pladser. 
Bebos af 22 mænd, 2 kvinder. Yngste 
beboer 24 år, ældste er 62 år. 
Mange af beboerne har været i konflikt 
med straffeloven og har modtaget en 
behandlingsdom. 
Arbejdsmiljøarbejdet foregår i 
sikkerhedsgruppen, som består af Thorkil 
Skov og af botilbuddets to sikkerheds-
repræsentanter. Sikkerhedsgruppen er 
også repræsentanter i MED-udvalget. 
 

vikling af arbejdsmiljøet. Dette gøres i samarbejde med medarbejderne i arbejdsmiljøgrupperne med 
klare valg fra ledelserne. 
 
APV 
I følge lov om arbejdsmiljø skal centret gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) hvert 3. år. Dette 
foregår elektronisk ved, at hver ansat modtager en e-mail, som indeholder et personligt link til APV-
undersøgelsen og spørgeskemaet. Ud fra besvarelserne udarbejdes handleplaner for de konkrete pro-
blemer i de enkelte områder. 
 
Sussan Balleby, arbejdsmiljøkonsulent på Psykiatrisk Center Sct. Hans, peger på, at den ny elektro-
niske APV med indbygget læring er såvel tidsbesparende, kvalitetssikrende og motiverende.   
 
APV-systemet har inspireret flere andre sygehuse, og i april 2009 fik Psykiatrisk Center Sct. Hans Den 
Europæiske Arbejdsmiljøpris for god praksis inden for APV. 
 
Det nyskabende er bl.a., at APV’en er skræddersyet til den enkelte arbejdsfunktion i stedet for som før 
at være generel for alle medarbejdere. Nu er der 52 forskellige APV’er til de cirka 1.000 medarbejdere, 
som dækker de præcise og aktuelle arbejdsfunktioner, så de ansatte ikke skal bruge tid på irrelevante 
spørgsmål. Patientaggressioner og tæt-på-episoder er centrale elementer i kortlægningen. 
 
Den nyeste viden om arbejdsmiljø er også indbygget i det netbaserede APV-system og popper op, så 
medarbejderen samtidig med udfyldelsen af spørgeskemaet reflekterer og lærer om, hvad de skal være 
opmærksom på, og hvordan de kan forebygge problemer i deres daglige arbejdsmiljø.  
 
Der er stor deltagelse i brugen af det nye system. Besvarelsesprocenten ved APV’en er på mellem 80 
og 100 %. Ud fra kortlægningen kan der hurtigt stilles en ’diagnose’, og inden for seks timer kan man 
få en rapport ud og gå i gang med en handleplan.  
 
Pjece om Arbejdsmiljø og Arbejdspladsvurdering, udgivet af Sct Hans Hospital (2006) kan hentes på 
www.susweb.dk. 
 
F. Lunden i Brøndby Kommune: 
Relation og registrering 
Optakt til vold eller trusler kan opstå på fem sekunder – el-
ler kan udvikle sig over en uge på botilbuddet Lunden i 
Brøndby. Alle episoder bliver skrevet ind elektronisk til 
fælles vidensdeling. Nye medarbejdere får en blød start. 
 
Grænsen for, hvad medarbejderne skal anmelde som vold 
eller trusler trækkes der, hvor adfærden fra beboerne har 
været grænseoverskridende i en bestemt situation – for den 
enkelte medarbejder.  
Lunden fik i 2008 et påbud fra Arbejdstilsynet om at udar-
bejde tids- og handleplaner, også som led i det voldsfore-
byggende arbejde. 
 
”Vi har siden etableringen i 2002 haft fokus på at forebygge 
fysisk og psykisk vold. Selvom bygningerne er nye, så har 
vi nogle udfordringer, fx de lange snævre gange uden und-
vigemuligheder. Når man som beboer stikker hovedet ud ad 
sin dør, ja, så er man med – og midt – i det hele. Fællesarea-
lerne er præget af, at man er tæt på hinanden – og det kan 
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forårsage episoder. Vi opfordrer til, at medarbejderne registrerer alle episoder”, siger Thorkil Skov, 
forstander på Lunden.  
 
Individuel registrering 
På Lundens krasseskemaer noterer medarbejderne alt, hvad de oplever som belastende – eller som 
andre har oplevet, uden at være direkte involveret. Krasseskemaerne er udformet efter Arbejdstilsynets 
model, men tilpasset lokale forhold på Lunden. 
 
”Grænsen går ved reaktionerne fra beboerne – har der været tale om en grænseoverskridende reaktion 
fra beboerne?”, siger Helle Gammelgaard, den ene af Lundens to sikkerhedsrepræsentanter og ansvar-
lig for EKJ-registreringen. EKJ står for Elektronisk Klient Journal og er en journal, som samler alle 
oplysninger om den enkelte klient på det sociale område. Helle er desuden it-ansvarlig. 

Helle Gammelgaard understreger: 
”Vi bruger udelukkende elektronisk registrering af vold og trusler. Vi har årligt 60-70 registrerede epi-
soder, men kun en håndfuld er egentlige anmeldelser. Registreringerne er udgangspunkt for fælles vur-
deringer i sikkerhedsgruppen. Vi kigger registreringerne igennem en gang om måneden og vurderer 
her, om der er episoder, vi skal have uddybet nærmere”. 
 
Det vil altid være en personlig opfattelse, hvad der registreres, for det sker med udgangspunkt i den 
enkelte medarbejders oplevelse. Sikkerhedsgruppen er opmærksom på, at der er variabler, og at regi-
streringerne måske ikke er fuldt dækkende. Alle skemaer om vold og trusler gennemgås i sikkerheds-
gruppen med fokus på mønstre, gentagne episoder – og måske en supplerende snak med den enkelte 
og med teamlederen: Er der forhold, vi skal have kigget på?  
 
På Lunden er der et tæt samarbejde med politiet, og der er et ønske om at mødes et par gange om året 
for at fortælle om forventninger: Hvornår kan Lunden forvente assistance – og hvilke informationer 
kan politiet hente om de borgere, som bor på Lunden? 
 
”Som udgangspunkt ved politiet ikke noget om sindslidelser. Det er derfor vigtigt, at vi har en or-
dentlig dialog, før de rykker ud. Det har politiet stor forståelse for, og vores oplevelse er, at de altid 
rykker ud, når vi beder om det. Vi gør det ikke særligt ofte, men når vi tilkalder dem, så er det også 
nødvendigt. Der er ting, som vi ikke selv skal gå ind i – som er en oplagt politimæssig opgave. Det er 
der stor forståelse for”, siger Thorkil Skov. 
 
Struktureret indsats  
På Lunden fylder den psykiske vold mest – i form af trusler om vold, voldsomme verbale udfald, må-
ske kast med genstande. Selvskadende adfærd blandt beboerne forekommer ikke. Derimod opstår der 
konflikter beboerne imellem. Enkelte episoder kan udløse indtil flere krasseskemaer til den videre regi-
strering: Fra den enkelte medarbejder, der er tættest på episoden, og fra en eller flere kolleger. Voldens 
karakter og omstændighederne beskrives grundigt – er det fysisk vold, psykiske trusler, voldsomme 
ukvemsord? Krasseskemaet udfyldes elektronisk og ender i nærmeste teamleders mailboks. Teamle-
deren læser registreringen og tager kontakt til medarbejderen: Hvad skete der? Hvordan har du det? 
Skal jeg gøre noget, som ikke er gjort? 
 
De typiske episoder på Lunden vedrører enkelte beboere. Omkring 10 beboere er gengangere i regi-
streringerne. Det viser de elektroniske registreringer meget tydeligt. ”Regler skal kunne overholdes. 
Normale regler og aftaler for socialt samvær i det sociale rum, adfærdsnormer – men ikke regler om: 
’Det må du ikke, for..’. Vi er et botilbud, ikke en behandlingsinstitution”, siger forstander Thorkil 
Skov. 
 
Den enkelte medarbejder vurderer i den konkrete situation, hvad der er brug for. Måske er en snak med 
nærmeste leder nok, måske psykologhjælp til at ’få tømt hovedet’. Lunden har aftale med Falcks 
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Krisehjælp og benytter sig af den uden tøven – for som Thorkil Skov siger: ”Hellere en gang for meget 
end en for lidt”.  
 
’Vidensdeling – gør os bedre’ 
Nogle borgere på Lunden udviser måske en gentagen grænseoverskridende adfærd så alvorlig, at det er 
nødvendigt med uddybende sundheds- og socialfaglig udredning for at kunne tilbyde borgeren den 
rigtige støtte – og for at undgå de mange voldsomme episoder. 
 
Eksempel: 
En hjerneskadet hæmatoritisk (med blodsamling i hjernen på grund af hjerneskade, red.) mand gen-
tager sit voldsomme mønster og lærer ikke af de enkelte episoder, trods forskellige tiltag. Hans tale-
sprog er kompliceret, og han bliver sendt til neuropsykolog for en nærmere VISO-udredning. På 
baggrund af den udredning ændrer Lunden sin struktur over for ham: Han får tilknyttet fast personale, 
hans verden minimeres ved fx tilbud om ophold for sig selv under spisning m.v. 
 
”Vi taler med beboerne: Hvad sker der, når du bliver gal? Alene det at tale om, hvad der gør dig gal og 
frustreret er en proces, som mange af beboerne skal lære. Men det lykkes med de fleste. En er fx nu 
selv begyndt at henvende sig, når han begynder at få det skidt. Så kan vi forebygge gennem samtaler 
og tæt opfølgning. Det kan ikke blive konsekvent på grund af omfattende misbrug, men det er en me-
tode, vi kan arbejde med”, fortæller Thorkil Skov. 
 
Derfor er de enkelte medarbejderes observationer også vigtige for alle i personalegruppen. Vidensde-
ling understøttes i meget høj grad. Nogle gange indgår vidensdeling i den faste supervision, som en op-
lagt mulighed i den forebyggende indsats. Også selvom supervision ikke altid kun handler om vold. 
 
Alle medarbejdere mødes til personalemøde hver fjerde uge, hvor den forebyggende indsats om vold 
og trusler er på den faste dagsorden. 
 
Intropakke – på to ben 
Alle nye medarbejdere får ved deres ansættelse en todelt intro: 
En sundhedsfaglig intro til beboerne og deres særlige problemer og en intro til forebyggelse af vold og 
trusler m.v. To indfaldsvinkler som ifølge Thorkil Skov hænger uløseligt sammen. Den sundheds-
faglige intro til beboerne består af en generel introduktion til de psykiske lidelser, beboerne har, og den 
adfærd, de derfor udviser. 
 
”Folk der ikke ved, hvad det er, kan opleve det som et voldsomt miljø – og vi kan ikke tage hånd om 
alt. Jeg oplever også nye medarbejdere, der finder ud af, at det her kan de ’ikke være i’. Det er helt i 
orden. På mig virker det mere alarmerende, hvis en ny medarbejder er skåsikker, kender alt og har svar 
på alt. Det kan gå galt, for mennesker er forskellige og reagerer forskelligt, så det er vigtigt at lære ved 
at være her. Ved at iagttage og dele observationer med andre”, siger Thorkil Skov. 
 
I forbindelse med ansættelsen får alle nye medarbejdere – også elever – udleveret og gennemgået en 
pakke med Lundens materiale til forebyggelse af vold. Pakken indeholder bl.a. voldspolitik, gen-
nemgang af et kriseforløb, aftaler om krisehjælp og debriefing. Den nye medarbejder får en uges tid til 
at læse materialet igennem før en individuel gennemgang med sikkerhedsrepræsentanten. 
 
”Vi følger en helt fast procedure i gennemgangen med grundig introduktion af skemaer, den konkrete 
placering af brandudstyr, flugtveje og så videre”, fortæller Helle Gammelgaard.   
 
Primært sosu-elever kommer til Lunden. De er tilknyttet en praktikvejleder og er aldrig alene med 
beboerne. De får samme intro som andre nye medarbejdere og følges altid af en vejleder. Nye 
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Heather McDonald  
Psykolog og leder af Focus on Recovery-
United, USA. 
Focus on Recovery-United er en bruger-
drevet organisation, som uddanner og coacher 
personale i psykiatrien og voksne brugere af 
det psykiatriske system; desuden yder 
organisationen rådgivning til familier. Alle 
medarbejdere er aktuelle eller tidligere brugere 
af det psykiatriske system.   
Organisationen træner sine brugere i at skabe 
og gennemføre WRAP, Wellness Recovery 
Action Plan gennem ligeværdig støtte. Ved 
hjælp af ’velvære-recovery-handlingsplanen’, 
kan brugeren identificere egne redskaber til at 
få en god hverdag og til at komme i kontakt 
med egne drømme og mål i tilværelsen.  
Heather McDonald’s filosofi er, at det, der kan 
hjælpe et menneske ind i en recovery-proces, 
er at fokusere på fremtid – ikke på personens 
fortid, diagnose og sygdomssymptomer. Man 
skal fokusere på ’wellness’ frem for ’illness’.  

medarbejdere er også ’føl’ i begyndelsen og følges med en erfaren kollega, indtil de har fået så meget 
føling med beboerne, at de er trygge. 
 
For Thorkil Skov handler det om nærvær, om at være til stede, og han har et godt råd til alle nye med-
arbejdere: ”Kig på kollegaen og lur, hvordan beboerne ser ud i øjnene. Fornem, hvor de er – og lær af 
dine observationer”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refresh – nyt initiativ 
Et nyere initiativ fra Helle Gammelgaard er en ’refresh’-samtale en gang om året. Refresh er en sam-
tale på en til halvanden times varighed med alle medarbejdere. 
 
Samtalen er ofte forskellig fra person til person, da den handler om netop den enkelte medarbejders 
tilgang til forebyggelse. Samtalen tager fx udgangspunkt i spørgsmål som: Hvordan håndterer du sådan 
en situation? Hvad forstår du ved trusler? Hvordan opfatter du den generelle sikkerhed? Mangler vi 
noget grundlæggende i vores sikkerhedsarbejde? Hvor er du selv henne? 
 
Nyt på Lunden 
Nye tiltag i sikkerhedsarbejdet på Lunden er: 
• Udarbejdelse af APV, arbejdspladsvurderinger, i 

forhold til enkeltpersoners problemer. 
• Udformning af interviewguides til samtalerne 

med beboeren: Hvad gør livet særligt svært for 
dig i perioder? Hvad kan du selv arbejde videre 
med? Hvilke særlige hensyn til dig kan vi tage? 
Interview ud fra teorierne i Heather McDonald 
Wellnessteori (se note om Heather McDonald). 

• Udvidet relationsarbejde gennem udvikling af re-
lationskompetencer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En typisk episode på Lunden  
En beboer vil trods gentagne opfordringer om at gå ind til sig selv og ryge ikke forlade fællesarealet. Bliver 
mere og mere provokerende. 
Medarbejderen bliver ved med at presse, indtil beboerens grænse er overskredet – og han farer i flint. 
En læring er, at ved at trække sig som medarbejder får beboeren ’hold på sig selv’. Medarbejderen kan gå 
og komme tilbage et par gange og genoptage samtalen – og den gode relation. Til sidst lykkes det at få 
aftalt med beboeren, at han går ind til sig selv og ryger færdig. En god relation er også at kunne være i 
affekt sammen – og at vide, hvor grænsen går. 
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7 – Det skal I bruge:  
Arbejdspladsens grundudstyr til voldsforebyggelse 
 
Inden de enkelte elementer i grundudstyret gennemgås, gives her en skitse til retningslinjer, der fast-
lægger arbejdspladsens generelle holdning og fælles udgangspunkt for den voldsforebyggende indsats:  
 
Retningslinjerne til forebyggelse af vold i arbejdet forpligter såvel ledere som medarbejdere: 

Generelle holdninger og fælles udgangspunkt til vold og trusler i arbejdet 
• Fysisk og psykisk vold er en uacceptabel udtryksform, men kan finde sted, og derfor vil 

arbejdsplads XXX målrettet og bevidst forebygge og mindske dens omfang. Det sikres bedst 
ved samarbejde, gensidig respekt og uddannelse. 

• Enhver bruger af arbejdsstedet kan forvente af stedet, at personalet vil gøre sig overvejelser 
med hensyn til at forstå brugerens forskellige udtryksformer. 

Ledelsen forpligter sig til: 
• At fremme en kultur, hvor man kan sige fra og til samt give udtryk for følelser, og hvad man 

ikke kan magte. 
• At personalet tilbydes fortløbende uddannelse ift. håndtering af vold. 
• At formulere retningslinjer for personer i forbindelse med vold. 
• At vie nyansatte/nye i arbejdet særlig opmærksomhed. 
• At foretage de nødvendige justeringer i særligt belastede perioder/situationer. 
• At kortlægge og indkredse risikoforhold op institutionen. 

Medarbejderne forpligter sig til: 
• At fremme samarbejdet og den indbyrdes tryghed og åbenhed på arbejdspladsen. 
• At fremme en kultur, hvor man vedgår egne stærke sider og begrænsninger. 
• At fremme en kultur, hvor man i fællesskab reflekterer over handlemuligheder ift. udfor-

drende og aggressive patienter/brugere. 
• At komme en kollega i nød til undsætning 

 
Hvad hører til et godt voldsforebyggende ”udstyr” på arbejdspladsen?  
Nedenstående liste er lavet på baggrund af samtaler med ledere og ansatte på flere arbejdspladser end 
dem, der er med i projektet, materiale fra arbejdspladserne og interview i projektet med ansatte, der har 
været udsat for voldsepisoder. Der opsummeres forskellige typer initiativer, som har vist sig at have 
positiv effekt i det voldsforebyggende arbejde. 
 
Tjeklisten: 
A. Politik for voldsforebyggelse 
B. Fællesskab, samarbejde og åbenhed 
C. Viden 
D. Uddannelse, undervisning og instruktion 
E. Ledelse, organisering 
F. Støtte og opfølgning ved voldsepisoder 
 
De 6 overskriftsområder dækker ind over hinanden.  
Arbejdspladser, deres opgaver og situationer er forskellige. Her søges det evt. fælles formuleret. 
 
A. Politik for voldsforebyggelse for arbejdspladsen 
Det er selvsagt vigtigt, at en sådan politik ikke bare bliver erklæringer, men omsættes i konkret hand-
ling. Den skal omfatte de følgende hovedpunkter B-F. 
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Det afgørende perspektiv er her, at forebyggelse af vold ses og håndteres som en side af arbejdsplad-
sens kerneydelse – altså ikke bare som en lille lomme ude ved siden, men en indarbejdet del af den 
tværfaglige professionalisme på arbejdspladsen. – Det kan siges at være projektets hovedsigte, at ar-
bejdspladserne når frem til denne situation.  
 
Den er klart nok mere nærliggende for de arbejdspladser, hvor vold er et ofte forekommende fænomen, 
end dem, hvor vold er et sjældent fænomen. I bedste fald kan arbejdspladsen udarbejde en håndbog i 
eller et materiale om specifikke procedurer (introduktion, uddannelse, organisering, opfølgning, ajour-
føring …) for den konkrete arbejdsplads. 
 
B. Fællesskab, samarbejde, åbenhed på arbejdspladsen 
Fællesskab om, hvad der forstås ved vold (arter og grader af vold; trusler; aggression; …). Fællesskab 
om, hvad der er af vold på arbejdspladsen. Punktet er på sin vis det samme som punktet under 
”Viden”: Konkret viden om omfang og karakter af vold på egen arbejdsplads. 
 
Registrering. Det er her, projekt ”Ny og udsat” har tilbudt en simpel metode, der har vist sig virksom 
tidligere: at arbejdspladsen over en periode registrerer alle episoder. Periodens længde må afpasses 
efter den enkelte arbejdsplads. 2-4 uger vil typisk være nok, såfremt vold forekommer mere ”tæt”. 
Efter opgørelse af resultatet besluttes eventuelle forebyggende foranstaltninger, og registreringen 
gentages. Processen kan evt. gå i flere omgange. 
 
Processen skaber – og forudsætter – fællesskab allerede ved starten: Alle skal være parat til at 
registrere alt. Der skal typisk gå grundige overvejelser i personalet af konkrete eksempler, specielt på 
bagatelniveau, forud, for at alle er med på samme niveau. Dernæst kommer det afgørende: Det sam-
menfattede resultat præsenteres for personalegruppen – der dernæst kan lade indsigterne få de prak-
tiske konsekvenser, de nu finder passende. 
 
De individuelle forskelle mellem ansatte.  Der er paradoksalt nok brug for, at der er fællesskab om, 
at de ansatte er forskellige! Arbejdspladsen må kunne håndtere det vanskelige forhold, at noget er 
bagateller for nogle, mens det er alvorligt for andre. Og: Nogle synes, de skal se ud som om, de kan 
klare noget som bagateller, mens de (på langt sigt) måske ikke kan. Det er her, behovet for åbenhed 
viser sig stærkest; ærlighed omkring, hvad volden gør ved hver enkelt. 
 
Det er mere oplagt, at der skal være fællesskab om anmeldelsesniveau både til politi og som ar-
bejdsskade. 
 
Der er brug for fællesskab ikke bare mellem ansatte på samme niveau, men også mellem ledelse og 
øvrige ansatte om alvoren, alvorsgrader og håndtering af vold. Der er brug for opbakning til personalet 
i selve det at tage voldsrisikoen alvorligt. 
 
Behovet for fællesskab indebærer, at der er behov for et godt kollegialt og tværfagligt samarbejde om 
opgaven. Det betyder igen, at der er behov for et generelt godt psykisk arbejdsmiljø, hvori det fornødne 
samarbejde kan fungere. 
 
Det er oplagt at etablere fællesskab med andre arbejdspladser om erfaringsudveksling. Der er ingen 
grund til at genopfinde den dybe tallerken. 
 
C. Viden 
Der er som omtalt under pkt. B i forbindelse med metoden registrering behov for konkret viden om 
omfanget og karakteren af vold på egen arbejdsplads. Foruden at give fællesskab giver den også i sig 
selv handlingsgrundlag. 
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Denne viden kan siges at være om tre ting: 1. den konkrete patient i voldshenseende, 2. den faglige 
forståelse af patient og situation og 3. de generelle mønstre i voldsforekomst og arbejdsmiljø. 
 
Ad 1. Som man kan se hos Hammel Neurocenter konkretiseres risikovurderingen i forhold til hver 
enkelt patient, og der udarbejdes en specifik strategi for vedkommende patient. Det samme kan gælde 
patientkategorier. nyansatte, arbejdspladsens rammer m.m. 
Ad 2. Der er brug for stadig faglig belysning af voldsadfærdens eventuelle baggrund i sygdom. Det må 
være en stadig bestræbelse hos specielt det højtuddannede personale at fordybe personalets forståelse 
af patienternes situation og af reaktioner hos personalet. (Se også under uddannelse.) 
Ad 3. Kendskab til mere generelle undersøgelser må helst være til stede på arbejdspladsen eller stå til 
rådighed for den via sikkerhedsorganisation o.l. 
 
De generelle undersøgelsesresultater bruges så til konkret belysning af eller evt. ændring på arbejds-
pladsen. 
 
D. Uddannelse, undervisning, instruktion 
Uddannelse er nok det, der for tiden efterspørges mest i forbindelse med voldsforebyggelse: kurser i 
konflikthåndtering. Det er fuldt berettiget og klart nyttigt. 
• Der er brug for kurser i kommunikation og psykologi.  
• Der er brug for stadig opfølgning og træning, fysisk såvel som psykisk. 
• Modellen fra Hammel Neurocenter omfatter særligt uddannede interne instruktører, der kan træde 

ind som støtter, hvor der er brug for det. Den vil formentligt være velegnet mange steder. 
• I personalegruppen, i praksis, kan evnen til at ”læse” tidlige signaler på problemer i retning af vold 

fra patientside trænes. Dermed opbygges også fællesskab om denne viden (og så vidt muligt 
evnerne). 

• Der er brug for grundige introduktionsprogrammer til nye medarbejdere, med godt materiale, både 
specifikt for egen arbejdsplads og generelt. Den traditionelle modtagelse med en præsentations-
rundtur overbebyrdet af oplysninger går ikke. 

• Der er brug for god introduktion til nye medarbejdere fra kolleger. Og så er der i denne forbindelse 
brug for, at det lederne siger, svarer til det, personalet gør. Ellers får den nyankomne to forskellige 
instruktioner – og problemerne i det er til at tage og føle på. 

• Der er brug for stadig faglig belysning af voldsadfærdens eventuelle baggrund i sygdom. Det må 
være en stadig bestræbelse hos specielt det højtuddannede personale at fordybe personalets for-
ståelse af patienternes situation og af reaktioner hos personalet. 

 
E. Ledelse, organisering 
Ledelsen på alle niveauer skal højprioritere opgaven. Der skal være en klar ledelsestilkendegivelse af, 
at det tages alvorligt, og voldshåndteringen skal søges indarbejdet i den almindelige professionalisme 
(se pkt. 1). 
 
Der skal være en kompetent organisation til at ”bære” forebyggelsesindsatsen. Der er således brug for 
aktive og kompetente sikkerhedsledere, sikkerhedsrepræsentanter og MED-udvalg. 
 
Indsatser, politik og evt. regler må regelmæssigt og jævnligt ajourføres. De må ikke støve til. I forlæn-
gelse heraf kræves der et ledelsesberedskab til ændringer af arbejdsprocedurer og organisation af hen-
syn til voldsforebyggelse. 
 
Der er med andre ord tale om et behov for læring i systemet: en gennemarbejdning af almindelige ar-
bejdsprocedurer og teknikker (tid, ressourcer, organisering, arbejdspladsens ramme) ud fra hensynet til 
voldsforebyggelse.  
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Samarbejdning af to hidtil ret adskilte aspekter af arbejdspladsen: personaleledelse og arbejdsmiljø, er 
af stor betydning for en god forebyggelse og vil formentligt blive af stigende betydning fremover. 
 
F. Støtte og opfølgning ved voldsepisoder 
Punktet er ikke særligt udarbejdet her, eftersom det er forebyggelse, der står i centrum. Opfølgningen 
har (i hvert fald) to forebyggende funktioner: brugen af indhøstede erfaringer og betryggelsen af 
personalet ved at se, at der gives forsvarlig opfølgning og støtte. Eksempel på en samlet handleplan når 
vold er en realitet og skaden er sket er vist i tekstboksen nedenfor. 
 
De arbejdspladser, der har været tilknyttet projektet, udmærker sig alle ved at være i stand til at give en 
god støtte til ofre ved indtrufne voldsepisoder. I den forbindelse skal der ske en aktiv brug af erfaringer 
fra episoder til evt. korrektioner af procedurer, uddannelse m. v. 
 
Forebyggelse og opfølgning: På alle arbejdspladser tilknyttet projektet har vi set opfølgningen på 
voldsepisoder taget meget alvorligt. Det er selvsagt fuldt berettiget, men det er en overvejelse værd, 
hvor vigtigt det er for netop forebyggelsen. Den forebyggende virkning af god opfølgning ligger i to 
ting, for det første trygheden for personalet i at vide, at der vil blive taget grundigt hånd om problemer-
ne, hvis man skulle blive udsat for en episode. Den kan få de ansatte til at agere roligere i tilspidsede 
situationer, end de måske ellers ville gøre, og dermed eventuelt bidrage til situationernes afdra-
matisering. For det andet erfaringsindhøstningen – for så vidt erfaringerne bringes forebyggende i an-
vendelse. 
 
Dernæst kan ansatte, der har været udsat for voldsepisoder, komme mindre ”sårede” igennem forløbet 
og dermed komme tidligere tilbage i arbejde – evt. overhovedet komme tilbage i arbejde! – end de 
måske ellers ville gøre. De vil i større grad kunne drage konstruktiv nytte af deres erfaringer frem for 
at lade oplevelserne sætte sig som angst for nye truende situationer. De vil i bedste fald kunne være in-
struktions- eller støttemæssigt til nytte for kolleger i forebyggende henseende.  
 
Det må imidlertid fastholdes, at det afgørende forebyggende perspektiv ligger i at undgå episodernes 
opståen. Det er nærliggende også at tolke den store vægt på opfølgning som udtryk for vanskelighe-
derne ved primær forebyggelse. Den er altid svær og kan virke abstrakt, fordi den skal tage hensyn til 
en bred vifte af muligheder, inden de er blevet til virkelighed. Opfølgningen derimod har en konkret 
begivenhed og konkrete personer til genstand og er derfor langt mere oplagt at gå til.  
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Når skaden er sket. Rutiner og handleplan. 

1. Kollegial psykisk førstehjælp umiddelbart efter hændelsen 
• Til tilskadekomne og evt. øvrige involverede (fx vidner). 
• Ledsagelse til skadestue, såfremt det er påkrævet. 
• Orientering til pårørende. 
• Ledsagelse til hjemmet efter behov. 
• Sikre at skadelidte ikke lades alene på arbejdspladsen eller i hjemmet. 
 
2. Orientering til sikkerhedsrepræsentant (SR) og ledelse 
•  Nærmeste leder og sikkerhedsrepræsentant orienteres hurtigst muligt efter episoden. 
•  Ledelsen i samråd med ofret tager stilling til nødvendigheden af professionel krisehjælp. 
 
3. Anmeldelse 
• Anmeldelse til Arbejdstilsynet efter gældende regler - arbejdsgiverens forpligtelse. 
• Evt. indberetning af magtanvendelse. 
• Evt. anmeldelse til politi. 
• Evt. anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen. 
• Anmeldelse tilskadelidtes forsikringsselskab såfremt forsikringen dækker. 
 
4. Orientering på arbejdspladsen 
• Kollegerne orienteres om hændelsen. 
• Såfremt skadelidte er indforstået orienteres om pågældendes tilstand. 
 
5. Sikkerhedsorganisationens opgaver 
• Sikkerhedsorganisationen gennemgår hændelsen mhp. læring, undgåelse af gentagelse og fore-

byggelse i øvrigt.  
• Der indhentes evt. råd og vejledning fra forvaltning, fagforening, Arbejdstilsynet, arbejdsmedicinsk af-

deling, mv.  
 
6. Opfølgning 
• Hold jævnligt kontakt med skadelidte under evt. sygemelding. 
• Støt en hurtig, evt. gradvis tilbagevenden til arbejdet. 
• Giv efter behov mulighed for en vis aflastning i arbejdet over en periode. 
• Giv mulighed for et møde mellem skadelidte og evt. andre implicerede i episoden. 
• Hold kontakt med skadelidte ca. tre måneder efter hændelsen for at afklare, om der fortsat resterer 

vanskeligheder eller behov for yderligere hjælp og støtte. 
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8 – Metoder til registrering af vold og aggression 
Registrering og synliggørelse af arbejdsrelateret vold 
 
Der kan være forskellige veje til at få indblik i og få synliggjort forekomst af vold på arbejdspladsen. I 
projektet er der indsamlet forskellige erfaringer med brug af kortlægningsmetoder. Nogle er beskrevet 
i det tidligere (se fx Hammel Neurocenter  afsnit 5.2.13); andre omtales i det følgende.  
 
1. Registrering af patientvold 
På en psykiatrisk afdeling anvendte personalet i projektperioden et registreringsskema til kortlægning 
af patientvold. Skemaet var udviklet af konsulenterne og den endelige, tilrettede udformning skete i 
dialog med personalet (se skema nedenfor). Personalet blev inden start informeret om aktiviteten, og 
personalet udtrykte bred tilslutning hertil. Vold blev defineret subjektivt dvs. personens egen oplevelse 
af at være udsat for en grænseoverskridende aggression, trussel, fysisk overlast o.l. fra patienterne.  
 
Alle skulle umiddelbart efter at de havde været udsat for et voldstilfælde udfylde registreringsskemaet, 
enten når de selv direkte havde været udsat, eller hvor de havde været involveret i en hændelse. Regi-
streringen forløb over en måned (december 2008). 72 episoder blev registreret i perioden. Konsulen-
terne sammenfattede registreringerne, der blev præsenteret og diskuteret på et ½-dags møde for hele 
personalet. 
 
Eksempler på brug af registreringsskemaets informationer 
En stor del af hændelserne var knyttet til et begrænset antal af patienterne, og for disse patienter kunne 
der tegnes et omrids af særlige karakteristika, som varierede betydeligt patienterne i mellem:  
• Person A: Alle registrerede voldsepisoder (aggressioner) var mellem kl 18 og 2.30 og forekom 

typisk ved tilfældigt møde med personale på gangen, hvor patienten var kravsættende.  
• Person B: Alle episoder (aggression, trusler, spyt, forsøg på spark) var i dagtimerne, udløst i til-

knytning til undersøgelse, medicinering eller krav fra patienten, og årsagen vurderes til at være 
utryghed, at patienten følte sig krænket eller fik afslag på et ønske.   

• Patient C: Hændelserne skete enten i morgentimerne eller i de tidlig aftentimer; episoderne indtraf 
især ved tilfældigt møde/passage på gang; udtryksformerne var især slag, spark og var sandsynligvis 
udløst af indre kaos og utryghed. 

 
De konkrete beskrivelser var et meget egnet grundlag for refleksion og overvejelse i personalegruppen 
om, hvad der kunne gøres – og gøres anderledes målrettet til de respektive patienter. 
 
Registreringen viste en overhyppighed af episoder om mandagen. Mulige årsager blev skitseret: Pa-
tienterne forventer svar på mange spørgsmål såsom udgang, behandling osv., som der ikke er taget 
stilling til i weekenden, og/eller som personalet har ’lovet’ patienten vil ske om mandagen. (Beslut-
ning: Der gives ikke løfter eller skabes forventninger om løsning mandag). Endvidere få læger på afde-
lingen om mandagen; mandagen mere hektisk; der skal skaffes pladser til patienterne m.v. (Beslutning: 
skærpet opmærksomhed på, hvordan mandage kan organiseres anderledes). 
 
På aftenvagten var der også en overhyppighed af episoder, og nyansatte (som i afdelingen forstås som 
alle med mindre end 2 år i afdelingen) var ligeledes overrepræsenteret.  
 
Registreringerne viste samlet, at afdelingen er god til indlæggelse (ingen episoder her), samt at man er 
god til at passe på hinanden og støtte og hjælpe hinanden, når der er behov. Alle, der havde været udsat 
for en voldsepisode, fik god hjælp og støtte fra kolleger. Ingen blev efterladt alene.  
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Følgende konkrete tiltag blev skitseret: 
• I eksisterende mentorordning for nyansatte skal konflikthåndtering, kommunikation, erfaringsud-

veksling have en stærkere placering. 
• Arbejde med ikke at være alene på gangen, ved samtale mv. 
• Blive bedre til at sige til kolleger, hvor man går hen. 
• Vagtplan – nye og erfarne på vagt sammen, specielt i weekenden. 
• Personale fra weekenden på arbejde mandag. 
• Spotning af svære/udadreagerende patienter – bedre plejeplaner. 
• Opmærksomhed på tæt-på-episoder, som er løst uden konflikt – lære af det positive. 
• Visitation, foregribende førsamtaler og eftersamtaler, fx spørgsmål til patienten: ” Hvordan reagerer 

du, når du bliver vred? Hvordan hjælper vi dig bedst, når du bliver vred og får lyst til at slå?”, 
”Hvad bør vi gøre, hvis du bliver indlagt igen?”. 

• Flere ansatte ud i miljøet. Dele personalet i et miljøhold og stuegang/kontorhold og skifte efter fire 
timer. 

• Vagskifte – bedre udnyttelse af tiden. På aftenvagter der møder kl 15 – giv rapport. Overlapning af 
vagterne. 

• Hvis vi har udadreagerende patienter kunne det være relevant at foretage en tæt registrering i flere 
dage med henblik på forebyggelse. 

• Fornyet samlet registrering evt. kvartalsvis – lære for at lære.  
 
Registreringen gav altså et systematisk og detaljeret grundlag og indblik, der var velegnet til reflek-
sion, indkredsning af problemstillinger og ideer til løsninger. Selve processen var desuden i sig selv en 
læreproces, og udfyldelsen af skemaet var en god anledning til overvejelse om, hvad der skete, hvorfor 
og om det kunne være anderledes. Processen bidrog endvidere til fælles fokusering på et problem af 
betydning for såvel den enkelte som fællesskabet, en fokusering til gavn for patienterne.  
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Registrering af patientvold mod personalet 

Udfyldt af: 
Navn:________________  
Stilling: _____________________ 
Er du: 

 Fastansat  Elev/studerende  Vikar 
 
Ansættelsestid i afd.: (ca. antal): år_____ mdr._____ 
Patientens (for-navn:_____________________________ 
Tidspunkt for episoden: 
______dag, ___ /___-___ dato, mdr.)  
Klokken (0-24) ________ 
Episodens varighed ca._______ minutter 

Arbejdssituationen, da episoden indtraf: 
Belægningsprocent på afdelingen (sæt kryds): 
<90 %____90 %-100 %_____>100%_____ 
      Personale på vagt den dag: Antal (ca.): ________ 

 Jeg var alene om voldsepisoden 
 Jeg fik hjælp fra anden person ved voldsepisoden 
 Jeg havde behov for hjælp, men havde ikke mulighed for at 
tilkalde andre 

Voldens karakter (midler anvendt af patienten): 
 Aggression (verbalt eller adfærdsmæssigt) 
 Trusler om vold 

  … om nu-og-her-handling 
  … om senere handling 
  … på livet 

 Spyttet på 
 Bid/krads/riven i håret 
 Forsøg på slag/spark 
 Slag/spark 
 Forsøg på strangulering 
 Brug af genstande, inventar, bestik o.l. 

Patienten var formentlig provokeret af: 
(sæt evt. flere kryds): 

 (Oplevet) krænkelse 
 (Oplevet) urimelighed, afslag på ønske 
 (Oplevet) frustration over personalets indsats 
 Krav til patienten/adfærdskorrektion 
 Ikke-forstået kommunikation 
 Utryghed/angst overfor, hvad der sker/skal ske 
 Medpatienter/uro på afdelingen 
 Andet (skriv): 

____________________________________ 
 Der var ingen forståelig provokation 

Voldsepisoden indtraf i forbindelse med:  
 Indlæggelse (ankomst) 
 Udskrivelse 
 Medicinering 
 Tvangsmedicinering 
 Samtale 
 Spisesituation 
 Fast vagt/skærmning 
 Ophævelse af fixering 
 Tilfældigt møde/passage på gangen 
 Konflikt mellem flere patienter 
 Andet 

(skriv):_____________________________________ 

 
 
Håndteringen af situationen 
(forsøg på at stoppe den aggressive adfærd): 

 Situationen løste sig af sig selv 
 Jeg/vi fik patienten talt til ro 
 Patienten fastholdt med magt 

     Ekstra personale tilkaldt: 
  “blød” alarm 
  “hård” alarm 

 Pt. medicineret 
 Pt. bæltefixeret 
 Politiet tilkaldt 
 Andet 

(skriv):______________________________________ 

Skadens art (dine gener efter episoden): 
 Mærker på kroppen (uden sår) 
 Sårskade 
 Forstuvning/forvridning o.l. 
 Knogleskade 
 Tingskade, fx briller, tøj 
 Psykisk (din umiddelbare reaktion). Marker på skalaen 

 
 
 

      
6 5 4 3 2 1 

 
 Anden skade 

(angiv):_______________________________ 
 

 Episoden var efter min vurdering ubetydelig 
 
EFTER EPISODEN: 
Havde du behov for hjælp til dig selv – og fik du den?: 
Ja, havde behov for Ja, og har fået:  
Debriefing:  Debriefing :  
Kollegial støtte:    Kollegial støtte:  
Lederstøtte:    Lederstøtte:  
Psykologbistand:     Psykologbistand: 
  
 

 Andet 
(angiv):______________________________________ 

 Nej, havde ikke behov 

Fravær på grund af voldsepisoden: 
 Nej, arbejdet blev straks fortsat 
 Måtte holde en pause 
 Måtte gå hjem efter episoden 

Opfølgning på voldsepisoden: 
 Ja, har givet sagen videre til sikkerhedsrepr./TR/leder 
 Anmeldt til Arbejdstilsynet 
 Anmeldt til politiet 
 Lægelig eller anden professionel behandling  

 (angiv hvor): 
________________________________________ 
 
Når du tænker tilbage: Hvad mener du, der kunne have 
bidraget til, at voldsepisoden kunne være undgået?: 
 
Skriv evt. videre på bagsiden 

 Det kunne efter min opfattelse ikke være undgået 
 Ved ikke 

Meget stærkt 
chokeret

Næsten ikke  
påvirket 
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2. Miljøregistreringsskema 
Psykiatrisk afdeling, ”Fjorden, Roskilde”, Region Sjælland. 
 
 
Skemaet besvares dagligt. Teamet i henholdsvis dag-, aften- og nattevagt drøfter, gør status og ud-
fylder i fællesskab skemaets respektive punkter ved vagtens udløb. Det udfyldte skema bruges aktivt af 
næste vagt, og giver dem et overblik over, hvad der er hændt i vagten før.  
 
Der laves fortløbende en samlet oversigt, der drøftes på afdelingens personalemøde. 
 
3. Dynamisk APV 
I Region Nordjylland har man udviklet et anvendelsesorienteret registreringsskema ”Dynamisk APV”. 
Skemaet anvendes til kortlægning og vurdering af det psykiske arbejdsmiljø med særlig vægt på volds-
risiko og psykosociale påvirkninger. Se uddybning kapitel 6 ”Psykiatrien i Nordjylland”. 
 
 
 
4. Oversigtsskema – ulykker fysisk og psykisk vold 
Region Sjælland. Indberetninger til den arbejdsmiljøansvarlige, centralt. 
 
Hospitalerne i regionen indberetter voldsepisoder til den centrale arbejdsmiljøkonsulent. Oversigten 
anvendes i HovedMED-sammenhæng, og opgørelserne kan indkredse områder eller afdelinger, hvor 
fokuseret indsats synes påkrævet. 
 
Eksempler på sager 

Sygehus Enhed Stilling 
Skade- 

dato 
Fraværs- 

dage Tekst 
NN Intern 

medicin 
Sosu ass. xx-xx-xx 5 Under nattevagt blev skadelidte fastholdt, 

spyttet på og udsat for grov og utilstedelig 
adfærd fra patient (der var til afrusning). Det 
lykkedes først at få skadelidte fri, da der var 
kommet 6 kolleger til stede, som ved fælles 
hjælp fik overmandet patienten. 

NN Ortopæd. 
Senge-
afsnit 

Sosu ass. xx-xx-xx 0 Skadelidte blev verbalt voldsomt angrebet 
af patientens aggressive og utilfredse 
hustru. 

NN Intern 
medicin 

Sygepl. xx-xx-xx 1 Overværede at kollega blev overfaldet af 
psykotisk patient. Skadelidte forsøgte at 
komme kollega til undsætning – undsæt-
ningen lykkedes først, da der var ankommet 
5-6 personer på stuen. 

 
Oversigten over voldsepisoder for et kalenderår viser, at de fleste registreringer er fra interne medi-
cinske afdelinger, herefter følger ortopæd. kirurgisk sengeafsnit, skadestue og neurologi. Endvidere 
enkelte voldsregistreringer fra anæstesi, urologi, portør og serviceassistent. 
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9 – Nyansatte. Gode råd 
Nye på arbejdspladsen (dvs. nyansatte (erfarne), nyuddannede, vikarer, elever og praktikanter) 
tyder på at være mere i risiko for udsættelse for vold. Derfor bør disse grupper af ansatte vies 
ekstra opmærksomhed.  
 

Jo mere den forebyggende indsats over for vold er præget af åbenhed og fællesskab, jo nemmere vil det 
være for arbejdspladsen at give den nyansatte en god introduktion og start – og jo nemmere vil det være 
for den nyansatte at arbejde sig ind i de gode procedurer og normer. 

 
Nyansatte og udsættelse for vold  
Blandt nyansatte er der en betragtelig overhyppighed af arbejdsulykker. I perioden 2003-2006 var der 
en betydelig stigning på 32 % i antallet af anmeldte arbejdsulykker blandt nyansatte. Det viser Ar-
bejdstilsynets tal39. Manglende videnserfaring og manglende oplæring og instruktion synes at være 
særlige årsager til ulykkerne. 
 
Forskellige undersøgelser har også afdækket, at nyansatte og nyuddannede ser ud til at være udsat for 
mere vold end ansatte med større anciennitet på arbejdspladsen. Det må indgå i vurderingen af dette 
forhold, at nyansatte kan være mere tilbøjelige til at anse noget for et overgreb. Nogle af de rutinerede 
har vænnet sig til, at der nogle gange sker det og det ubehagelige – som så i øvrigt ikke gør dem stort 
og som de ikke længere synes, det er værd at registrere som overgreb. Og de kan komme ud for flere 
episoder, fordi de håndterer nogle situationer mindre rutineret i henseende til konfliktnedtrapning m.v. 
 
Gennemførte registreringer på en psykiatrisk afdeling tydede på, at nye hyppigere end erfarne med-
arbejdere var udsat for vold, men i projektet som sådant er der imidlertid ikke nogen sikker kvantitativ 
præcisering af, at nyansatte reelt er mere udsat for vold – og det har ikke været projektets opgave eller 
mulighed at skaffe sådan én til veje. I projektet er vi blot gang på gang blevet præsenteret for ar-
bejdspladsernes egne overvejelser om og opmærksomhed på forholdet. 
 
Forskellige typer forholdsregler er iværksat. Det kan være: Grundigt introkursus for de nyansatte, 
vagtplanstilrettelæggelse, hvor ny og erfaren møder samtidigt, så der kan etableres en form for side-
mandsoplæring. Det kan også være etablering af en mentorordning, hvor den nyansatte kan hente 
hjælp og støtte og blive superviseret. Andre eksempler er ansvarsfordeling ift. patienterne, hvor nyan-
satte i en startperiode ’skånes’ for kontakt med allerede kendte udadreagerende patienter, eller ved-
kommende patient kontaktes altid af ny og erfaren samtidigt, så selve kontakten også kan være et po-
tentiel læringsrum for den nyansatte. 
 
Gode råd  
Andre gode råd som arbejdspladserne anbefaler: 
• Lederne skal prioritere trivsel og konfliktløsning på arbejdspladsen højt, så samarbejdskulturen 

understøttes, og et godt psykisk arbejdsmiljø, hvori det kan fungere, fremmes. 
o Sørg for at have åbenhed om problemstillingen. 
o Sørg for at have fællesskab om problemstillingen. Nyansatte medarbejdere kan have vanske-

ligere ved at tale om vold med ældre kolleger eller ledere. De nye kan opleve det som et svag-
hedstegn eller føle, at de fagligt ikke slår til. Det er her i særligt grad vigtigt, at arbejdspladsen 
har en åben kultur, hvor volden ikke er tabuiseret, og hvor volden er et fælles ansvar, og hvor det 
er tilladt, og der gives plads til at sætte ord på det, der opleves som vanskeligt. 

o Fællesskab om: 
-  hvad der forstås ved vold  
-  bagatelniveau – noget er bagateller for nogle, som er alvorlige for andre. Og: nogle synes, de 

skal se ud som om, de kan klare bagateller, som de måske på langt sigt ikke kan. 
                                                 
39 Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø. Nyheder 10.10.2009. 
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- håndtering af patienter – nogle medarbejdere har evner og færdigheder over for visse typer 
patienter, hvor andre har svagheder i håndteringen. 

• Skaf den nødvendige konkrete viden om voldsforekomsten på arbejdspladsen til veje – der også 
giver viden om nye, vikarer, elever og praktikanters grad af udsathed for vold. 

• Fjern en evt. kløft mellem, hvad der erklæres, og hvad der gøres. Hvis en politik til voldsforebyg-
gelse stort set kun er ord på papir eller erklæringer fra ledelsen, vil den nyansatte efter at være ble-
vet præsenteret for dem, skulle lære sig de faktiske normer. Det kan så ske enten ved kollegaop-
læring, hvor der sandsynligvis vil være forskellige holdninger og forskellig praksis fra ansat til 
ansat – eller i værste fald ved at gøre sine egne, måske bitre erfaringer. 

• Skab faglig sparring og socialt netværk på arbejdspladsen, så vanskelige situationer bliver 
diskuteret. Modtag den nyankomne grundigt, dvs. med god og lang introduktion og oplæring i 
arbejdsopgaver, procedurer og patient/klientkategori på de enkelte arbejdspladser. Det kan tage år, 
før den nye er en del af den erfarne gruppe. Mentor- eller følsystem for nyansatte er erfaringsmæs-
sigt værdifulde ordninger.  

• Fokuser på årsagerne til vold på arbejdspladsen, herunder opmærksomhed på vagtbemanding og 
personalets kendskab til patienterne. Vagtplan – både nye og erfarne på vagt sammen.  

• Gør emnet voldsforebyggelse til en central del af arbejdspladsens kvalitet. Vold i arbejdet har også 
sammenhæng med arbejdspladskulturen, kvaliteten i omsorg og behandling og menneskesynet. Nye 
medarbejdere kan ofte være et ’frisk pust udefra’ og inspirationskilde, når nævnte forhold fort-
løbende sendes til eftersyn i afdelingen.  

• Giv voldsindsatsen en stærk organisatorisk basis. Skab klarhed om, hvem der gør hvad og hvornår, 
så ingen er i tvivl, når/hvis skaden sker. Procedurer skal konstant genopfriskes (især hvis volden 
sker mere sporadisk) og nye skal introduceres heri.    

• Uddan interne ansatte til at være særligt kvalificerede supervisorer eller støtter i fx kommunika-
tions- og konflikthåndtering, selvbeskyttelse, stresshåndtering. 

• Stil uddannelse i konflikthåndtering til rådighed for personalet. 
• Skab en kultur, hvor der er stor social støtte til den voldsramte sygeplejerske fra kolleger og ledere.  
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10 – Når vi ser fremad 
Baggrund  
 
Der gør sig to store udviklingstendenser gældende: Stigende vold og stærkere forebyggelse. 
 
1. Fra så godt som alle sider peges der på forøgede problemer med vold mod ansatte. – Måske er der 

for en dels vedkommende tale om stigende bevidsthed om en vold, der hele tiden har været der. I så 
fald er det jo kun godt, at der bliver klarhed om den. 

2. Samtidig gøres der store indsatser for at forebygge volden. Danmark og de øvrige nordiske lande 
synes at være foregangslande internationalt på området. Der bygges her videre på en stærk tradition 
for, at mennesker skal have ordentlige arbejdsmiljøer.  

 
10.1 Professionalisering: Voldsforebyggelse er en kerneydelse  
Der melder sig en del spørgsmål, når bestræbelserne på bedre forebyggelse sætter ind: Skal hvert 
enkelt fag også rumme forebyggelse? I så fald: Hvor i uddannelserne skal det element placeres? – Eller 
skal forebyggelse være et særligt fag? Skal opgaven varetages af regionerne frem for de enkelte afde-
linger? Bliver indsatsen så bureaukratiseret? 
 
Når man ser på hele arbejdspladsen, bliver det nemmere at få øje på en vigtig sammenhæng: Volds-
forebyggelsen hænger sammen med den generelle kvalitet af arbejdspladsens ydelse, hvad enten det nu 
er behandling eller omsorg. Det skal nok siges lidt mere udførligt: Håndteringen af vold og aggression 
hænger nøje sammen med, hvordan arbejdspladsens samarbejdsklima er (fællesskab og åbenhed som 
led i et udbygget begreb om professionalisme) og med kvaliteten af arbejdspladsens primære ydelse 
(”kerneydelse”).  
 
Det samme gør sig selvsagt gældende for det tværfaglige samarbejde for så vidt, det er fornødent for at 
yde høj kvalitet i primærydelsen (kerneydelsen). 
 
Denne sammenhæng åbner for meget konkret handling – og for klare interesser i forbedring. Volds-
forebyggelse såvel som tværfagligt samarbejde er nu ikke længere noget ude i periferien, man også 
skal tage vare på. Det er del af det allermest centrale, man har arbejdspladsen for: at hjælpe patienter 
effektivt og godt. Dermed er det et centralt ledelsesanliggende. Samtidig er det i det øvrige personales 
klare interesse at have en god voldsforebyggelse. Det er en vigtig pointe her, at det kan personalet kun 
få, hvis det aktivt bidrager til det, først og fremmest gennem fællesskab og åbenhed. 
 
Vi har derfor i projektet hele tiden holdt arbejdspladsen i fokus og søgt at få et billede af den ud-
rustning, der skal være på en arbejdsplads, for at den kan håndtere vold og aggression godt og få det 
bygget ind i sin – tværfaglige – professionalisme. 
 
Hammel Neurocenter og neurorehabiliteringen kan igen tjene som det gode eksempel: Måden at be-
tragte området har her været den ligefremme, at episoder med vold og aggression ikke kan helt fjernes 
fra arbejdsområdet, for de hører ofte til sygdomsforløbene. Derfor er håndteringen af dem del af om-
rådets såkaldte kerneydelse eller primærydelse (behandling, pleje,) og må gøres professionel, altså 
opkvalificeres, gøres fælles og obligatorisk. Indarbejdelsen af voldsforebyggelsen i professionalismen 
sker via en mere og mere konkret hensyntagen til den enkelte patients eller beboers særlige situation 
og reaktionsmåde. 
 
Projektet har været rettet mod, hvad man kunne kalde forebyggelse med interne kræfter. Forebyggelse 
kan også foretages med eksterne kræfter, hvor primært eksterne konsulenter fra region eller private fir-
maer udformer procedurerne.  
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Internt eller eksternt? - Den vigtige pointe her er den, at den interne tilgang medfører en forbedring 
af kvaliteten af områdets kerneydelse. Det skyldes, at forebyggelsen består i en fornyet gennemgang 
og omlægning af arbejdsprocedurer m.v. med henblik på at undgå de situationer, den frustration m.v., 
der er med til at forårsage vold og aggression. Forebyggelsen aflejres så at sige i personalets evner, 
samarbejde, ledelse m.v. 
 
Den eksterne tilgang derimod giver ikke nødvendigvis på samme direkte måde forhøjet kvalitet. Det 
afhænger af konsulentindsatsens karakter og af, i hvilket omfang nye kompetencer aflejres hos per-
sonalet eller hos konsulenterne. Men tilgangen giver muligvis indirekte forhøjet kvalitet ved at give 
personalet mere tryghed og dermed ro til bedre arbejde.  
 
Arbejdsmiljø eller kvalitet? – Man kan således også formulere sagen som spørgsmålet: Retter den fo-
rebyggende indsats sig (kun) mod at forebygge arbejdsskader eller mod at forebygge de situationer, 
den frustration, den adfærd, som er med til at forårsage arbejdsskaderne? 
 
I første tilfælde har vi arbejdsmiljøindsats i traditionel form; i det andet tilfælde viser indsatsen sig at 
være uløseligt knyttet til kerneydelsen som en kvalitetsforbedring. Med andre ord: Arbejdsmiljøspørgs-
mål ændrer sig fra at være på sidelinjen til at være helt centrale; indsatserne ændrer sig fra at være 
ressourcebelastende til at være forbedrende og evt. besparende. Der er ikke tale om et enten/eller. Et 
spørgsmål er: Hvordan skal balancen (på den enkelte arbejdsplads) være mellem disse to former for 
indsats? 
 
Robusthed. Forøget professionalisering må også antages at medføre stigende robusthed i personalet 
over for at håndtere episoder med vold eller aggression, uden at det medfører skader. (Det må ikke på 
nogen måde opfattes som accept af et pres på den enkelte til at tåle mere end vedkommende reelt kan 
tåle.) 
 
Professionalisering: også et vist niveau af robusthed 
Det er klart, at en arbejdsplads, et fagområde, ikke alene kan gå ind i vurderinger af, hvad man skal 
kunne klare uden at blive anfægtet af det; det er del af selve den faglige uddannelse og af det praktiske 
arbejde at oparbejde, hvad man kunne kalde et vist niveau af robusthed eller en professionalitet over 
for bestemte typer opgaver. Dommere må have robustheden til at sende mennesker i fængsel, læger til 
at se blod og politifolk til at håndtere aggressivitet.  
 
At tage dette emne op må på ingen måde opfattes som accept af et pres på den enkelte til at tåle mere, 
end vedkommende reelt kan tåle. Men forholder en arbejdsplads sig ikke til sagen i åbenhed, vil der 
blot i stilhed dannes normer for, hvad der ligger under et bagatelniveau. Normerne vil da formentligt 
være forskellige fra individ til individ, fra gruppe til gruppe, og der vil så være rigeligt grundlag for 
tavst gruppepres. 
 

Introduktion og professionalisme 
Jo mere arbejdspladsen på forhånd har en høj kvalitet af voldsforebyggelse, jo mere vil det være standard 
at give den nyansatte en god introduktion. En høj kvalitet udmøntes i de elementer, der er beskrevet i 
tjeklisten. De danner grundlager. For den nyansatte er det vigtigste så introduktionsuddannelse, dernæst 
fællesskab og åbenhed. 
Med det sprogbrug, der er udviklet i dette projekt, kan det siges sådan, at introduktionen af nyansatte til 
voldsforebyggelse skal være en obligatorisk del af professionaliseringen af denne voldsforebyggelse. 

 
Metoder og begreber. Et sted mellem emnerne ’professionalisering’ og ’uddannelse’ melder der sig et 
emne, vi ikke har trukket frem, men som nok vil melde sig under alle omstændigheder: Hvilke metoder 
skal der bruges i voldsforebyggelse, specielt af eksterne konsulenter? Traditionelt er der med stort ud-
bytte brugt undersøgelser, der kortlægger volden og knytter den til arbejdsforhold og patientkategorier 
m.v. – Er der alternativer? Hvilke er de? 
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Traditionelt er hele feltet blevet opfattet som forebyggelse. Er det begreb uegnet uden for en snæver 
lægefaglig sammenhæng? – Er der alternative måder at opfatte opgaven på? Hvilke? 
 
10.2 Uddannelse 
Der efterspørges for tiden med fuld ret uddannelse i forhold til forebyggelse af vold. Typisk drejer det 
sig om kurser i konflikthåndtering på den ene side og kurser i de specifikke sygdomsrelaterede årsager 
bag voldelighed på den anden side. Hvilken uddannelse er der brug for? Hvor meget? Hvor og hvornår 
skal den gives? Af hvem? Interne eller eksterne instruktører? 
 
Vi har i projektet fået stærke udtryk fra arbejdspladserne for, at det er vigtigt for dem, at der i volds-
forebyggelsen tages udgangspunkt i deres særlige problemstillinger. Psykiatrien har andre problemstil-
linger end neurohabiliteringen, som igen har andre end bostederne for psykisk handicappede – som 
igen er meget anderledes end skadestuerne – osv. Denne side af sagen må givetvis tages alvorligt. Det 
gælder ikke blot spørgsmålet om, hvilke uddannelser, der menes at være behov for på den enkelte ar-
bejdsplads. 
 
Der er imidlertid en anden side af sagen, nemlig at de kurser i konflikthåndtering, som er så efter-
spurgte nu, har en meget stor andel fælles grundindhold. Dette sidste forhold betyder, at efterhånden 
som uddannelsen i forbindelse med voldsforebyggelse udbygges på flere og flere arbejdspladser, vil 
det blive nemmere at være den type nyansat, som flytter arbejdsplads efter nogle år. Igen med projek-
tets sprogbrug: at være grunduddannet i konflikthåndtering vil høre til professionalismen for en sti-
gende andel af de ansatte – fordi det har hørt til professionalismen på de arbejdspladser, de har været 
på. 
 
Individuel læring: 
• Udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer til at forebygge vold eller mindske dens kon-

sekvenser: fx undervisning og coaching af den enkelte i spotning/aflæsning af svære/udadreageren-
de patienter eller situationer, der kan indeholde risiko for voldelige hændelser. 

• Konflikthåndtering og konfliktnedtrapning. 
• Anvendelse af aggressionsforvaltning. 
• Empatisk kommunikation og anerkendende tilgang til patient/bruger. 
• Sørge for at skabe gode rammer, der ikke stresser patienten. 
• Lytte til patientens behov. 

 
Teambaseret læring, fx fokus på: 
• Samarbejde og kollegastøtte, herunder hvordan samarbejdsrelationer og planlægning fx i tilknyt-

ning til pleje og omsorg for patient har betydning for forebyggelsen. 
• Roller og rollefordeling, gensidige forventninger. 
• Indblik i/ forståelse for de individuelle styrker og svagheder i teamet. 
• Faglig udvikling og udvikling af kvalitet i arbejdet. 
• Krisehjælp. 

 
Supervision 
Individuelt eller i grupper, gerne med ekstern supervisor. 
Reflekterende team. 
 
Marte Meo-metoden  
Marte Meo betyder ’ved egen kraft’. Metoden har bl.a. været anvendt i undervisningen og træningen 
på Skadestuen, Horsens (se: ”Forebyggelse af vold på arbejdspladsen” – materialesamling 
www.etsundtarbejdsliv.dk/samlet _tekstversion.pdf.pdf. Bar SoSu, nov. 2007 
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Undervisning og refleksion: Fx anvendelse af videooptagelser af dagligt arbejde som grundlag for 
drøftelse i kollegagruppen ud fra principper om udviklingsstøttende kommunikation. Det kan være op-
tagelser af såvel god som dårlig håndtering af en svær situation. Ved at diskutere praksis ud fra video-
optagelser kan der knyttes bånd mellem mere abstrakte værdier og det meget konkrete, som fx kom-
munikation, øjenkontakt, kropssprog m.m.  
 
10.3 Organisering 
Organisatorisk styrkelse. Hvor ligger opgaven med forebyggelse? – Hvor er den på vej hen? Der sker 
for tiden en meget velkommen styrkelse i regionerne af bevidstheden om behovet for forebyggelse af 
vold og af det organisatoriske beredskab til voldsforebyggelsen. Det rejser spørgsmålet: Hvilke op-
gaver skal regionen løse, og hvilke opgaver løser den enkelte arbejdsplads på afdelingsniveau bedst 
selv? Hvordan bliver samspillet og balancen mellem region og afdeling? Hvordan ønsker de ansatte, at 
det skal være? Hvor megen organisatorisk basis kræves der? 
 
Retningslinjer for forebyggelse af vold skal på plads   
Ved overenskomstaftalen 2008 mellem arbejdsmarkedets parter i regioner og kommuner blev det af-
talt, at HovedMED-udvalgene senest 1. april 2010 skal have formuleret og godkendt de overordnede 
retningslinjer for arbejdet med forebyggelse af bl.a. fysisk og psykisk vold og trusler på arbejdsplad-
serne.  
 
HovedMED skal beskrive de overordnede mål for indsatsen og har overordnet ansvar for at sikre: 
• At retningslinjer for forebyggelse af vold, trusler og chikane udarbejdes overordnet for de enkelte 

arbejdsområder i regioner og kommuner 
• At opgavefordelingen mellem fx MED, ledelse, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter er beskrevet 
• At arbejdet med trivselsaftalerne følges op af HovedMED – fx i form af registreringer og sta-

tistikker over udviklingen på området. 
 
Der er udarbejdet forskellige materialer, der kan hjælpe regioner og kommuner på vej med indsatsen. 
Se fx vejledningerne til HovedMED-udvalgene ”Undgå vold, mobning og chikane” (målrettet kom-
munerne) ”Vold, mobning og chikane – Identifikation, forebyggelse og håndtering” (målrettet regi-
onerne). Begge pjecer kan hentes på www.personaleweb.dk. Der kan endvidere henvises til Branchear-
bejdsmiljøråd Social og Sundhed, hvor der er oprettet en hjemmeside, der ligeledes vejleder og giver 
gode råd. Se www.etsundtarbejdsliv.dk og søg under fanebladet ”Trusler og vold”.  
 
10.4 Samfundsudvikling – kulturudvikling 
Fra borger til kunde 
En del vold på arbejdspladserne må have samfundsudviklingen med som baggrundsfaktor: svækket 
fællesskabsfølelse og styrket individualisme. 
 
Tidsrummet, det er sket i, kan sættes til anden halvdel af 20. århundrede. For før det var bevidstheden 
stærk om, at hospitaler og hjælpeinstitutioner var noget, der med møje og besvær var etableret af sam-
fundet. Påskønnelsen af hjælpen var relativ stor. I dag dominerer det perspektiv, at institutionerne er 
der – som en selvfølge, og borgeren har ret til at kræve deres gode funktion og en god hjælp fra dem. 
Borgeren er i et vist omfang blevet forbruger af serviceydelser, for en dels vedkommende krævende 
forbrugere – uden megen forståelse for den historiske baggrund for eksistensen af institutionen eller et 
alternativ, der skulle hedde ingen hjælp. Man vil kunne se tendensen nærmere beskrevet og kritisk vur-
deret af docent Verner C. Petersen, leder af CREDO, Center for Research in Ethics and Decision-
making in Organizations, Handelshøjskolen, Århus Universitet i bogen Vildveje i velfærdsstaten, 2008. 
 
Der bliver her tale om et sammenstød mellem to kulturer. I et ekspertsystem som det traditionelle 
hospital har eksperten altid ret. I et servicesystem har kunden altid ret. Det skal slå gnister. Det kom-
mer måske tydeligst til udtryk på skadestuerne. 
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Nu betyder et ønske om at blive betjent som kunde selvsagt ikke, at alle bliver aggressive eller volde-
lige over for personalet. Men udviklingen danner baggrund for, at flere og flere bliver det. Med frem-
komsten af Internettet er det blevet nemmere at få fat på en ansats kontaktoplysninger. De kan så bru-
ges til fremsættelse af trusler eller til seksuel krænkelse eller lignende overgreb. Personalets umid-
delbare reaktion er typisk at skjule deres (efter)navne på arbejdstøjet. Dermed påføres den personlige 
kontakt mellem personale og borgere altså en generel forringelse. 
 
Det er ikke forventeligt, at den enkelte arbejdsplads skal kunne gøre meget ved denne udvikling, der 
for en dels vedkommende er kulturelt forankret, dels i hjemlig dansk bøllekultur, dels i en hævdelses- 
og magtkampkultur, der er kendt i fx de arabiske og muslimske lande. Det er derfor en opgave dels for 
ledere på højt niveau, dels for politikere at tage sig af problemet. 
 



 

83 
 

11 – Nyttige LINK 
 
 
www.at.dk 
bl.a. At-meddelelse nr. 4.08.4 Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Februar 1997 (opdate-
ret Meddelelse forventes udgivet om kortere tid).  
 
Vejledninger og andre materialer fra BAR, branchearbejdsmiljørådene 
Vold og trusler på sygehuse. BAR Social & Sundhed 
Vold – en faglig udfordring. BAR Social & Sundhed 
Ovenstående og andre vejledninger findes som pdf-udgaver på: www.arbejdsmiljoweb.dk 
 
Et sundt arbejdsliv er en hjemmeside fra BAR Social & Sundhed: Her er vold et aktuelt tema på siden: 
www.etsundtarbejdsliv.dk/trusler_vold.aspx  
 
www.godtarbejde – Arbejdsmiljørådets hjemmeside. Her er et af temaerne vold og trusler. 
 
www.arbejdsmiljoviden.dk Hjemmeside for Videncenter for Arbejdsmiljø – bl.a. om vold, mobning, 
chikane og konflikter. 
 
www.sundhed.dk – er det offentlige sundhedsvæsen på internettet. Søg på artikler om vold på ar-
bejdspladsen. 
 
www.voldsomudtryksform.dk – en national indsats koordineret af Socialt Udviklingscenter SUS – 
mange artikler og litteraturhenvisninger. 
 
www.susweb.dk – Partssamarbejdet på sygehusene. Søg bl.a. under fanebladet”Vold”.  
 
Vold mod nyansatte 
Danske Fysioterapeuters Arbejdsmiljøudvalg: Introduktion til nyansatte om arbejdsmiljø (November 
1999): http://www.fysio.dk/graphics/PDF/Arbejdsmiljoe/Introduktion.pdf 
 
Dansk Socialrådgiverforening. Anbefalinger vedr. voldsforebyggelse. Herunder for nyansatte: 
http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=583 
 
Diverse. Primært om vold mod studerende 
Voldspolitik, Region Nordjylland (herunder nyansatte) 
http://www.psykiatri.rn.dk/ForPersonale/Arbejdsmiljoe/Politikker/Psykiatrienshandlingsplanoverforvo
ldpaaarbejdspladsen.htm#phBodyIndex_TOC_10 
 
Ca. 40 artikler om vold mod studerende, bragt i magasinerne Vold som Udtryksform: 
http://vold-som-udtryksform.dk/voldsmagasinet/emne_3.html 
 
Temamagasin fra Vold som Udtryksform, oktober 2007: 
Vold mod studerende og nye på arbejde 
http://vsu.kunde.siteloom.dk/file.php?name=/files/Tildownload/TemaStuderendeogNye.pdf 
Vold på skoleskemaet. 

SUS har for BAR Social & Sundhed produceret en række materialer, som kan været med til at sætte 
vold på dagsordenen på uddannelsessteder inden for social- og sundhedsområdet. Materialerne er mål-
rettet undervisere og praktikvejledere/koordinatorer og giver nem adgang til at introducere studerende 
og elever for voldsproblemet på arbejdspladser – og for hvordan et voldsforebyggende arbejde kan 
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tilrettelægges.  
Du kan hente tekst, dias, diskussionsspørgsmål samt en pjece til studerende og elever på 
www.etsundtarbejdsliv.dk – Vold på skoleskemaet. 

Pjece til studerende: Vold en faglig udfordring 
SUS har produceret pjecen for BAR Social & Sundhed. Den sætter fokus på vold som studerende og 
elever og giver gode råd om forebyggelse af vold på arbejdspladsen. 
Hent pjecen her www.etsundtarbejdsliv.dk – Vold på skoleskemaet. 
 
Undersøgelsen Vold mod studerende i praktik. 2000. Vold som Udtryksform 
Kan hentes på www.voldsomudtryksform.dk 
 


