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AGENDA – HVORDAN ARBEJDER VI MED VOLD OG 
TRUSLER I REGION NORDJYLLAND?

•Kortlægning

•Regionens fælles grundlag 

•Low arousal som tilgang i 

situationerne – det fagprofessionelle 

ansvar

•Analyseværksteder

•Risikovurdering



KORTLÆGNING

• I regionens retningslinje for forebyggelse og 

håndtering af arbejdsrelateret vold, trusler og 

traumatiske oplevelser i og uden for arbejdstiden, 

står, at arbejdsmiljøgruppen:

• kortlægger risici for vold og trusler

Og

• at risikoen for arbejdsrelateret vold 

skal   indgå i arbejdspladsvurderingen 

(APV)



KORTLÆGNING

• Har vi et problem med vold og trusler? 

• Hvad handler det om?

• Hvordan kan vi få øje på det?

• Arbejdsulykker

• Trivsel 2016

• Sygefraværsstatistik

• Andet?



KORTLÆGNING

• Er der tale om fysisk eller psykisk vold?

• Hvilke former for vold?

• Hyppighed?

• Hvem udøver den? 

• Hvornår er risikoen størst? Særlige situationer? 

Særlige tidspunkter?

• Risiko for arbejdsrelateret vold uden for 

arbejdstiden?

• Hvordan følger I op på voldsepisoder?



NHH- PROJEKT I  SAMARBEJDE MED FONDEN FOR 
FOREBYGGELSE OG FASTHOLDELSE

• Interview af 8 medarbejdere

• Temadage

• Arbejdsgrupper med fokus på systematisering af 

risikovurdering, håndtering og opfølgning

• Praksisnær retningslinje

• Definition på vold 

• Formålet med voldspolitikken 

• Risikovurdering med søvn registrering og "Brøset violence" checkliste 

• Anbefalinger ved høj risiko for vold 

• Håndtering, herunder reglerne for magtanvendelse 

• Opfølgning, bla. psykisk førstehjælp, defusing indenfor 8 timer, debriefing, 

skytsengel ordning og anmeldelse af voldsepisoder 

• Introduktion til nyansatte og FADL vagter 



NHH- PROJEKT I  SAMARBEJDE MED FONDEN FOR 
FOREBYGGELSE OG FASTHOLDELSE

• Cybertavle til markering af høj risiko patienter 

• Styrket samarbejde med 

• andre afsnit ved overdragelse af patienter, fx fælles brug af patientens 

bog med triggerskema og beskrivelse af mestringsstategier

• lægerne om tilsyn med patienter med høj risiko score samt udarbejdelse 

af standarder for medicinering

• psykiatrien om patienter med psykiske lidelser bla. i forbindelse med 

magtanvendelse

• portører og vægtere om tilkaldelse af hjælp 

• nærpolitiet om hjælp, når patienterne er til fare for sig selv eller andre 

• Gennemgang af de fysiske rammer/objekter og tilpasning hvor det er 

muligt, fx fjernelse af metal bøjler 

• Udskiftning af porcelæn til hård plast service til høj risiko patienter 

• Actionscard med de vigtigste telefonnumre samt trinene i en defusing



HVAD ER VOLD OG HVAD KRÆNKER OS?

Adfærdsmæssig tolerance

Tænk på en udfordrende –

grænseoverskridende –

voldelige adfærd 

I eller jeres kolleger har oplevet!



KATEGORIER AF FYSISK ADFÆRD

Slag med knytnæve

Slag

Ryk i tøj

Riven

Spark med tæer

Spyt

Riven i hår

Bid

Kasten med ting

Skalle

Spark med hæl

Rive tøj i stykker

Nive

Brug af våben

Andet



Adfærd 1

Betyder 

lidt

2 3 4 5

Bety-

der 

meget

Spark 

Gribe fat

Spyt

Slå 

ADFÆRDSMÆSSIG 
TOLERANCE



Low Arousal



KONFLIKTHÅNDTERING I GÆNGS FORSTAND

• Vi vil helst lære borgeren at bruge løsninger som ikke er et problem for 

os

• Men hvem har alle ressourcerne?

• Og får betaling?

• Derfor en dum tanke….

• Det er mere logisk at vi finder løsninger som ikke er et problem for 

borgeren

• Løsninger handler ofte om at undvige magtesløshed og få brugeren i 

kontrol med situationen

Bo Hjelskov



En tilgang, der kræver, at man som 

medarbejder ser på sin egen respons og 

adfærd og ikke udelukkende forholder sig til 

patienten



KONFLIKTER

Konflikter opstår ikke i et vakuum

• der er altid flere involverede 

• konflikten er ikke altid et problem for begge

• den er et problem for den som synes, den er et problem

• for den anden kan det til og med være en løsning



KONFLIKTER

Vi kan ikke undgå dem, men vi kan forsøge at 

forstå og forebygge dem, og vi kan vælge, 

hvordan vi handler i dem.



LOW AROUSAL BYGGER PÅ

Kontrolprincippet:

• man bliver nødt til at have kontrol over sig selv, hvis man skal 

låne lidt ud til en anden….

Ansvarsprincippet

• den som tager ansvar har mulighed for at påvirke……..

• Hvis vi ikke har en god metode vil vi gerne aflevere ansvaret et 

andet sted…

Bo Hejlskov



Mennesker der

kan opføre sig

ordentligt, gør det

(Ross W. Greene)



VALG AF TILGANG



LOW AROUSAL

• ANTAGELSE NUMMER ET

De fleste mennesker, som udviser en adfærd, vi opfatter som  
problemskabende, er ekstremt anspændte det meste af tiden. Derfor bør 
vores adfærd forebygge, at personen bliver mere anspændt.

• ANTAGELSE NUMMER TO

Ofte går der krav eller forventninger forud for en stor del af den adfærd, vi 
oplever som problemskabende. Det kan derfor gøre antallet af konfliktfyldte 
hændelser mindre at skære ned på disse krav.

• ANTAGELSE NUMMER TRE

Størstedelen af kommunikation er nonverbal. Det er derfor meget vigtigt at 
tænke over hvilke nonverbale signaler man sender, når man står overfor en 
person, der er i affekt.



De faktorer, der forårsager og 

vedligeholder problemskabende 

adfærd er forskellige og komplekse 

(der er ofte mere end en årsag).

UDFORDRENDE ADFÆRD
HVAD ER BAGGRUNDEN FOR DENNE 

ADFÆRD?



”Ud af kampen”





ANMELDELSE

• I regionens retningslinje for forebyggelse og 

håndtering af arbejdsrelateret vold, trusler og 

traumatiske oplevelser i og uden for arbejdstiden, 

står at arbejdsmiljøgruppen:

• Anmelder arbejdsrelateret vold, trusler og traumatiske 

oplevelser som arbejdsulykke eller tilløb til ulykke

• Laver analyse og handleplan på arbejdsulykker og tilløb til 

ulykker

• Skal tilbyde medarbejderen hjælp til at foretage en eventuel 

politianmeldelse af arbejdsrelateret vold, trusler og 

traumatiske oplevelser



ANALYSEVÆRKSTEDER

•systematisk refleksion 

•læring

•fokus på nye 

handlemuligheder



Og hvordan bruges 

analyseværkstederne så i 

praksis??

•Specialsektoren

•Psykiatrien

•Sygehusene



RISIKOVURDERING 
TRAFIKLYS - RØD - GUL – GRØN

• Trafiklysmetoden – også kaldet grøn, gul, rød-metoden 

eller blinklyset – er en enkel metode til at læse 

borgerens signaler og beskrive personalets 

handlemuligheder.

• Grøn, gul eller rød? Med trafiklysmetoden kan ansatte 

forholdsvis nemt registrere borgerens signaler: sprogbrug, 

stemmeføring, kropssprog og adfærd.

• Redskabet består af et eller flere skemaer, der beskriver 

borgerens adfærd i henholdsvis ‘grøn’, ‘gul ‘eller ‘rød’ zone. 

‘Grøn’ vil sige, at borgeren er i sin komfortzone, ‘gul’ betyder 

problemadfærd, og ‘rød’ er konfliktzone med truende eller 

voldsom fysisk adfærd.



RISIKOVURDERING
BRØSET VIOLENCE CHECKLIST (BVC)

• Brøset Violence Checklist (BVC) er et af de mest 

anvendte redskaber til risikovurdering. BVC forudsiger 

risikoen for vold inden for et døgn, ved at personalet 

registrerer borgerens adfærd ud fra 6 variable.

• Borgeren scores på 6 variable

Ved hjælp af BVC registreres borgerens adfærd ud fra 6 

variable: 

• Forvirring

• Irritabilitet

• Støjende adfærd

• Fysiske trusler

• Verbale trusler 

• Angreb på ting eller genstande



RISIKOVURDERING - MESTRINGSSKEMAER

• Ved hjælp af skemaet kortlægges borgerens adfærd og 

årsagen til adfærden ved henholdsvis høj og lav mestring. I 

skemaet noteres også aftaler om personalets faglige 

indsatser, samt hvad borgeren selv kan gøre for at øge 

mestringen.

• Brugt på socialpsykiatriske tilbud

• Fokus på brugerinddragelse



faglighed

kultur
arbejdsmiljø
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