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Frederikshavn Kommune
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 Systematisk arbejdsmiljøarbejde – Styr På Arbejdsmiljø

 Håndbog, politikker, procedurer, instrukser og 

arbejdsskemaer

 Arbejdsmiljøorganisation

 AMR, AMG, CenterMED, HovedMED

 Plejecenter & Hjemmesygepleje

 90% af arbejdsmiljøet foregår ”ude”

 100% afhængig af tilbagemeldinger fra personalet!
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En voldsepisode

En episode i en LeveBo-enhed…......

 Psykisk førstehjælp

 Arbejdsskadesanmeldes

 Politianmeldes

 Omsorg for medarbejderen



Konflikt- og voldsforebyggende politik

 Den første udgave er fra 2009

 Den sidst reviderede udgave fra marts 2016 

”At skabe og vedligeholde en tryg og sikker arbejdsplads for medarbejderne i Center 

for Sundhed & Pleje ved at forbygge, at medarbejdere udsættes for vold, trusler 

eller chikane.” 

 Vi anerkender ikke, at vold, trusler eller chikane skal være en del af det daglige 

arbejde i Center for Sundhed & Pleje. 

 Vi definere vold, trusler og chikane som enhver fysisk eller psykisk kontakt eller 

handling som den enkelte oplever, krænker hans eller hendes fysiske eller 

psykiske grænser

 Alle situationer skal håndteres!

 når vi får kendskab til dem!!!
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Arbejdsskadestal
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Alle Med fravær Uden 
fravær

Vold, trusler, 
chikane

Forflytning Fysisk uheld

2015

1. kvartal 40 9 31 16 5 14

2. kvartal 18 7 20 2 3 10

3. kvartal 42 8 29 11 15 12

4. kvartal 44 7 37 23 7 8

2015 i alt 144 31 117 52 30 44

2014

1. kvartal 2014 41 13 28 14 5 20

2. kvartal 2014 33 7 26 7 11 11

3. kvartal 2014 38 10 28 11 13 11

4. kvartal 2014 45 11 34 21 6 11

2014 i alt 157 41 116 53 35 53

2013 i alt 138 34 104 42 28 42

2012 i alt 213 55 158 77 42 60

2011 i alt 222 65 157 70 59 65

2010 i alt 217 77 140 73 31 72



Voldsskader 2013
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DSR Analyse, oktober 2012:

”Hver tredje sygeplejerske (32%) har været udsat for trusler om vold 

indenfor det seneste år, hvilket svarer til at 20.000 sygeplejersker årligt 

udsættes for trusler under arbejdet.”!!



Arbejdsskadebeskrivelse:
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Anne er blevet kontaktet utallige gange af vredladen borger pr. telefon,

mens hun kører rundt som hjemmesygeplejerske. Han er meget hidsig,

vredladen og truende. På ovenstående tidspunkt ringer han og truer Anne

med at komme og slå hende ihjel. Bagefter vil han komme og rasere hele

sygeplejekontoret på Ingeborgvej. Anne kan høre, at han er ude at gå.

Politiet kontaktes af Annes kollega, som er på kontoret, hvor hun har

adgang til data på borgeren. Politiet kender borgeren særdeles godt.

Politiet vil kontakte Anne, når de har fundet ham. Borgeren kontakter

dog selv Anne pr telefon, da han er faldet til ro efter nogle timer, men

truer nu med selvmord.



Arbejdsskadebeskrivelse;
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Anne bliver tilkaldt af kollega, da de og andre borgere føler sig truet

af en borger. Anne går imellem kollega og borger, hvor hun forsøger at

tale borger til ro. Dette resultere i, at borger giver Anne en knytnæve

på højre side af kæben. Efterfølgende jagter borgeren Anne op af

trappen til 1. sal. En anden kollega får borgeren fulgt hjem i sin

lejlighed efterfølgende.



Overordnet voldspolitik

 Vold er aldrig den enkelte medarbejders eget problem. Det er 

et arbejdsmiljøproblem, der vedrører hele arbejdspladsen. Det 

er arbejdsmiljøgruppen, der i kommunalt regi står for 

anmeldelsen/registreringen.

 Ved tilfælde af vold eller trusler om vold mod Frederikshavn 

Kommunes ansatte skal der ske politianmeldelse i de tilfælde, 

hvor det vurderes at være sagligt og relevant. Det er 

Frederikshavn Kommune, der står for en eventuel 

anmeldelse, men det er naturligvis altafgørende, at den 

forurettede vil afgive forklaring. Anmeldelsen bør ske i 

samarbejde mellem den forurettede og dennes leder.
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Overordnet voldspolitik – fortsat:

 Der kan dog være pædagogiske og/eller 

behandlingsmæssige hensyn (se bilag 1), hvor det at foretage 

en politianmeldelse ikke er hensigtsmæssigt i forhold til det 

fremtidige samarbejde med den pågældende borger. I disse 

tilfælde kan en politianmeldelse undlades forudsat at der 

foretages en skriftliggjort vurdering (se bilag 2), der beskriver 

de pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn for 

ikke at foretage en politianmeldelse 

(72-timers-reglen for erstatning efter offererstatningsloven)
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Konfliktsituationer

 Borger- og pårørendekontakter

 Volds- og trusselssager er ikke specifik for sygeplejersken

 Respekten for uniformen bliver kun mindre!

 Stå på fagligheden!

 Stille krav til borgeren!?

 Stille krav til de andre sektorer??

 Skal I løse alle opgaver???
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Sygeplejerskens øvrige arbejdsmiljø

 Arbejdsmængde og tidspres!

 Er på vores arbejdsmiljøhandleplan, hvor alle Lokal-MED 

skal kende og arbejde med AT’s spørgeguide om emnet.

 Ny organisering hvor sygepleje og pleje er tættere på 

hinanden.

 Triage. 

 Arbejdsstillinger – ergonomisk arbejdsmiljø!

 Hjælpemidler, forflytningsundervisning, sund fornuft;), 

kultur!

 Stikskader, infektionshygiejne, smitterisiko

 Aftale med regionens infektionshygiejne, uddannelse, 

kontaktpersoner, instrukser og vejledninger.

 Blisterpakker!Side 12



Fremtiden!?

 Bliver det bedre?

 Større kompleksitet

 Nye / andre opgaver 

 Højere faglighed

 Højere krav fra borger / pårørende

 Hurtig vidensdeling – også den negative!

 Vi skal kunne stå inde for den opgave der er løst – indenfor 

de rammer, vi er givet!
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