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Sådan håndterer vi vold 
mod ansatte  
”Sådan tackler vi vold mod ansatte”, er et værktøj til, hvordan vold kan 
undgås og håndteres. Værktøjet handler om: Hvorfor dette værktøj?, hvad 
skal værktøjet, hvad er vold, hvordan undgår vi vold, de fysiske rammer, 
adfærdsbestemt forebyggelse, udvikling og evaluering af lokale procedurer, 
hvad så hvis og hvad kan vi gøre, psykologisk krisehjælp og anmeldelse af 
arbejdsskade.

1. Hvorfor dette værktøj?
Vold eller trusler om vold kan have alvorlige konsekvenser fysisk som 
psykisk for den enkelte på arbejdspladsen såvel som for det generelle 
arbejdsmiljø. Dette værktøj er blevet lavet på baggrund af flere tilfælde af 
vold eller trusler om samme mod ansatte i Albertslund Kommune. 
Episoderne har fundet sted på institutioner, skoler, ved offentlige skranker, 
møder med borgerer m.v., hvorfor problemet er af generel karakter.
Værktøjet er blevet til i samarbejde mellem kommunens forvaltninger.

2. Hvad skal værktøjet?
værktøjet har til formål at virke forebyggende mod vold eller trusler om 
samme mod ansatte samt sikre en hensigtsmæssig opfølgning på passerede 
episoder. Dermed skabes bedre arbejdsmiljø og ‐betingelser for den 
enkelte medarbejder. Dette er gjort ved at opstille en række retningslinjer, 
hvorpå en række redskaber og procedurer til lokalt brug kan baseres.

3. Hvad er vold?
Enhver påvirkning, fysisk som psykisk, der får den enkelte til at føle sig 
krænket ‐ dvs. at ens personlige grænse, for hvad man vil acceptere, er 
overskredet. Den personlige grænse afhænger af flere faktorer og vil kunne 
variere over tid. Arbejdsstedets daglige tone og omgang mellem folk, 
hvorvidt der er fokus på problemet og ens psykiske tilstand i øvrigt er nogle 
af de faktorer, der definerer den enkeltes grænse.
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Nedenstående eksempler tjener til belysning af den variation i kultur og 
foranderlighed, der gør det vanskeligt entydigt at definere voldsbegrebet.

En lærerstuderende oplever i forbindelse med en lektiehjælpsordning, at 
en elev ved henvendelse svarer aggressivt igen. Ved påtale af dette griber 
eleven en kniv og udbryder "jeg skal nok ordne dig". Den lærerstuderende 
flygter og får kontakt med nogle af stedets faste, ældre medarbejdere. På 
baggrund af kendskab til den pågældende elev, sproget og kulturen blandt 
eleverne og mellem elever og medarbejdere på stedet konstateres det
hurtigt, at der ikke var tale om en reel, ment trussel. Tilbage står oplevelsen 
af vold. Den pågældende lærerstuderende har i forhold til egen grænse 
været udsat for trusler om vold, hvorfor problemet er reelt. Imidlertid ville 
den samme oplevelse for en af de faste medarbejdere ikke have givet 
anledning til videre overvejelser.
Konkret har hændelsen medført to tiltag: Den rå tone tillades ikke, hvilket 
der bevidst arbejdes med, og nye medarbejdere introduceres til stedets 
kultur og miljø.

I en anden sag oplever en sagsbehandler en borgers frustrationer komme 
til udtryk ved trusler mod sin person. Sagsbehandleren er erfaren, har 
kendskab til den pågældende borger og er generelt indforstået og i stand til 
at kapere den ofte hårde tone. Sagsbehandleren har flere gange været 
udsat for samme situation uden at have følt sig intimideret. Truslen er
ikke mere udtalt end tidligere prøvet, men i den konkrete situation bryder 
sagsbehandleren sammen. Det viser sig efterfølgende, at den pågældende 
sagsbehandler har gennemgået nogle personlige problemer, hvilket har 
haft indflydelse på vedkommendes normale robusthed. Ingen i afdelingen 
var bekendt med den pågældendes problemer, og ingen i afdelingen var
opmærksomme på tegn, der kunne indikere en unormal situation.
Hændelsen har i afdelingen medført en større åbenhed omkring forhold, 
der kan påvirke den enkeltes modstandskraft og en højere grad af 
opmærksomhed over for symptomer på samme.

Som det fremgår, er det vigtigt, at man ved lokale diskussioner har gjort sig 
klart, hvornår der er tale om vold. Endvidere er det vigtigt, at man som 
kollega eller chef er opmærksom på symptomer, der kunne indikere en 
unormal situation hos den enkelte medarbejder.

4. Hvordan undgår vi vold?
De fleste voldsepisoder er ikke planlagte, men er et udtryk for en 
umiddelbar frustration og afmagt. Nogle af disse episoder kan undgås ved 
forebyggelse, ved ikke at give mulighed for situationen. Dette kan bl.a. ske 
ved fysiske forholdsregler, ved anvendelse af bestemt adfærd i forhold til 
situationen og ved lokalt at overveje, hvorvidt gældende procedurer og
rutiner kan omlægges for ikke at skabe frustrationer og afmagt. Overordnet 
kan man sige: 
Hvis borgeren føler sig velkommen og kan forstå, hvad der foregår, kan det 
bidrage til at forebygge en voldelig episode.
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4.1 De fysiske rammer
Hvordan forebygger vi vold – hvad skal der lægges vægt på omkring de 
fysiske rammer. Nedenstående angiver nogle forslag:
Kontorer, venterum m.m. indrettes således, at de giver et roligt og venligt 
indtryk. Det kunne f.eks. være lyse farver på vægge og møbler, billeder på 
væggene. I venterum kunne der være en automat med kaffe, the, kakao og 
eventuelt aviser.
• Der bør være god skiltning, så borgeren let kan finde det kontor el.lign., 
som han/hun skal ind på.
• Evt. at oprette flugtveje. Disse placeres efter, hvordan skrivebordet står, 
evt. med en dør til nabokontoret. Døren kan evt. være åben under 
samtalen/mødet med borgere, så en kollega kan komme til hjælp, hvis der 
opstår en unormal situation.
• At der installeres alarmer, hvor behov og mulighed findes (eksempelvis til 
rådhusvagten). Såfremt der er installeret alarm bør der gøres opmærksom 
på dette ved skiltning.
• Det er ligeledes vigtigt, at der ikke findes tunge eller spidse genstande, 
f.eks. termokander, papirknive el.lign. tilgængelige for borgeren ved 
samtalen/mødet.
• Det er også en god ide, at den enkelte viderestiller sin telefon under 
samtale/møde med borgerne, så samtalen/mødet kan foregå uforstyrret.

4.2 Adfærdsbestemt forebyggelse
Det er selvfølgelig ikke muligt at give en opskrift på, hvordan man bedst 
håndterer en aggressiv og truende person, da hver episode er unik.

Nedenstående forhold kan virke befordrende og dæmpende på en 
aggressiv og truende adfærd.
Vær klar og bestemt, men afdæmpet, ‐ og afstik nogle klare regler for 
samtalen. F.eks. jeg vil gerne høre, hvad du siger, og det er nemmere, hvis 
du sætter dig her og starter helt forfra. Hvis man kender personen, kan det 
være en god ide at indgå nogle aftaler for samværet eller samtalen. Det kan 
f.eks. være en elev, der har et heftigt temperament, ‐ hvor man via aftaler 
træner personen i at træde ud af situationen, f.eks. forlade klassen, gå ud i 
haven og aftale at tale sammen senere.
Det er vigtigt at bevare overblikket og roen, ikke at blive vred og drage for 
hurtige konklusioner. Undgå at tolke eller definere personens reaktioner, 
men spørg f.eks.: Hvad tænker du? Du virker vred, ophidset m.v.
Hvis man selv kan mærke vrede og irritation, er det en god ide at få hjælp 
fra en kollega, det er mere beroligende at være to, eller kollegaen kan 
overtage samtalen, det er ikke sikkert han/hun føler samme vrede og 
irritation. Men det er vigtigt, at man ikke virker som en "mur" mod 
personen. Det kan være med til at optrappe den anspændte situation.
Tal langsomt og afdæmpet og sikre dig, at personen har hørt og forstået dit 
udsagn. Vær opmærksom på ikke at tale ned til personen. Det sker meget 
nemt, hvis man føler sig usikker og presset.



Notat: Error! No text of specified style in document.

Side 4 af 5

Giv personen mulighed for at tale ud (færdig). Hvis du ikke har tid og kun 
lytter halvt, vil det være bedre at være ærlig og aftale et tidspunkt senere, 
eller finde en kollega der har tid.
Tid, koncentration og interesse virker beroligende.
Kropssproget er vigtigt. Undgå f.eks. at læne dig indover eller hen imod 
borgeren, undgå "trommende" fødder eller fingre, knyttede hænder, løftet 
pegefinger m.m.
Den fysiske placering i forhold til en ophidset person er vigtig. Det kan være 
godt at give personen hånden for at vise nærhed og interesse, men det kan 
også virke "provokerende". Det må man fornemme i den konkrete 
situation. Det er vigtigt at respektere den andens personlige zone (typisk 
ca. 1 meter), da det kan virke meget truende og provokerende at 
overskride denne zone.

4.3 Udvikling og evaluering af lokale procedurer
Dette værktøj er ikke fyldestgørende som redskab til lokal brug. Det 
anbefales, at alle arbejdssteder udarbejder lokale redskaber/procedurer 
med udgangspunkt i dette værktøj.
Udover relevante forhold fra værktøjet bør de lokale redskaber tage 
konkret stilling til de lokale fysiske forhold, herunder mulighed for alarm, 
flugtveje, indretning af lokaler m.m. De lokale redskaber/procedurer bør 
også indeholde beskrivelse af et psykisk beredskab, herunder eventuelle 
ønskede kontaktpersoner for den enkelte. 
Det anbefales, at sikkerhedsgruppen deltager i arbejdet med udvikling af 
lokale redskaber/procedurer.

5. Hvad så hvis en ansat bliver udsat for vold?
Afsnit 5 er tænkt som et akutberedskab alene eller som en del af et lokalt 
beredskab.

5.1 Hvad kan vi gøre?
Hvad gør vi, når en kollega har været udsat for vold eller trusler om samme. 
Hvis en kollega har været ude for vold, psykisk vold eller trusler om samme 
benyttes nedennævnte køreplan.
Der bør i de enkelte afdelinger udarbejdes en tilkaldeliste med pårørende 
og kolleger, som tilkaldes i bestemt rækkefølge.

Hvordan kan du som kollega hjælpe den voldsramte?
• Skabe ro og tryghed omkring den voldsramte.
• Lyt ‐ også selv om alt bliver gentaget.
• Læg en arm om den voldsramte, det kan hjælpe mere end mange ord.
• Lad den voldsramte få afløb for sine følelser, selv om de kan virke 
voldsomme.
• Undgå at kritisere.
• Undgå at bagatellisere.
• Send ikke den voldsramte hjem, hvis personen er alene.
• Hold kontakt, hvis den voldsramte må sygemeldes.

Du skal være opmærksom på følgende, når du yder hjælp
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• Den voldsramte er ikke altid i stand til at se, hvad der skal gøres.
• Voldsramte har oftest ingen tidsfornemmelse.
• Voldsramte kan have mistet vurderingsevnen.
• Dine egne reaktioner på episoden og hvad det betyder for samtale.
• Voldsramte er ikke i stand til at "varetage egne interesser".

Du må ikke gøre følgende, når du yder hjælp
• Bebrejde den voldsramte.
• Antyde at den voldsramte kunne have gjort tingene anderledes.
• Styre samtalen, snakke selv.
• Forklare og intellektualisere voldsepisoden.

Du skal gøre følgende, når du yder hjælp
• Imødegå bebrejdelse og selvkritik.
• Lytte, spørge om episoden og snakke den igennem.
• Røre ved den voldsramte.
• Finde ud af, hvad den voldsramte har lyst til eller behov for ‐ tag 
eventuelt selv beslutningerne, skær igennem.
• Den voldsramte er oftest ikke selv i stand til det.

Hvad skal du som voldsramt være opmærksom på?
• Tal med andre, undgå at isolere dig.
• Prøv at være aktiveret med noget, som kan hjælpe dig.
• Arbejd, gå tidligst muligt i arbejde igen.
• Søg fællesskab, det er nyttigt at være sammen med mennesker, som har 
været ude for lignende oplevelser.
• Undgå alkohol.
• Søg behandling hos psykolog, egen læge eller andre som du mener kan 
hjælpe dig.

Det er meget vigtigt, at der ydes hurtig og professionel hjælp fra 
omgivelserne, ellers kan det resultere i en identitetstruende krise.
En krise kan karakteriseres som en begivenhed, hvor man ikke kan bruge 
tidligere erfaringer og løsningsmetoder, og som truer ens eksistens fysisk 
og psykisk. Krisens omfang er individuelt betinget af den voldsramtes 
personlige erfaring, omstændigheder ved situationen og personens egen 
livssituation.


