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Handlemuligheder for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter 
 

1. Bortvisning 
-  Hvis en borger har truende/voldsom adfærd, kan medarbejderne trykke på over-
 faldsalarmen. Vagten kommer og det vurderes om borgeren skal bortvises (ekskorte-
 res ud).  
-  Forløbet skal noteres i borgerens journal og der skal sendes mail til Borger- & Ydel-
 sescenteret, Jobcenteret og Social & Familie på Rådhuset. 
- Lederen skal efterfølgende sende brev til borgeren om, at opførslen ikke kan accepte-
 res. 
- Hvis borgeren udviser samme adfærd ved næste møde, inddrages lederen hurtigst 
 muligt. 
- Hvis borgeren ved 3. besøg stadig udviser samme adfærd, igangsætter lederen et mø-
 deforbud.  
  

2. Mødeforbud 
- Et mødeforbud kan igangsættes, hvis borgeren gentagne gange har udvist truende/ 
 voldsom adfærd. 
- Lederen for den pågældende enhed sender brev med mødeforbud til borgeren og 
 der sendes en orienterende mail til Borger- & Ydelsescenteret, Jobcenteret, Social & 
 Familie på Rådhuset samt til vagten. Husk at orientere om, hvor længe forbuddet 
 gælder. 
- Medarbejderen skriver i borgerens journal. 
 

3. Låste døre 
- Hvis en borger har udvist truende/voldsom adfærd, kan lederen / arbejdsmiljølederen 
 vurdere om dørene skal låses ind til blok A – og hvor længe.  
- Lederen / arbejdsmiljølederen taler med vagten om dette, og der sendes mail til  
 Borger- og Ydelsescenteret, Jobcenteret og hele blok A. 
 

4. Tilkald af politi / anmeldelse til politi 
- Hvis en borger er så truende, at man føler sig virkelig i fare, skal der ringes 112 eller    
 alternativt ringes til politigården på tlf.: 43 86 14 48.  
 
  * Man skal forklare situationen ganske kort 
  * Fortæl præcist hvor man opholder sig 
  * Tag imod politiet i forhallen 

 
- I tilfælde hvor borgeren har opført sig meget truende/voldsomt enten psykisk eller 

fysisk (uden polititilkald) kan der ske anmeldelse til politiet efter §119 i straffeloven: 
”Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller 
hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en så-
dan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde 
eller fængsel indtil 8 år”  
Nærmeste leder tager beslutning sammen med den ansatte, om eventuel anmeldelse, 
ud fra en vurdering af episoden.  


