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Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kol-
leger? 

Rundt om i Danmark er der arbejdspladser, hvor man ved, at brugerinddra
gelse kan forebygge vold.

På nogle arbejdspladser har man opdaget, at der opstår flere konflikter, 
når brugerne føler, at de ikke bliver hørt. Mens anerkendelse, dialog og lige
værdighed betyder færre konflikter. 

På andre arbejdspladser har man erfaret, at brugernes forståelse af konflik
ter, vold og magtanvendelse kan være en nøgle til at finde nye måder at fore
bygge vold.

På de næste sider kan du læse om disse og andre erfaringer. Og måske få 
ideer til, hvordan I selv kan inddrage brugerne i at forebygge vold på DIN ar
bejdsplads.
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KonfliKtråd forebygger vold: Det socialpsykiatriske bosted Hedelund 
har et konfliktråd, hvor både medarbejdere og brugere er med. Det har nedbragt 
volden væsentligt. 
Side 4 og 5.

Marte Meo forebygger vold: På plejecentret Lindegården bor der demente 
ældre. Gennem brug af Marte Meo-metoden er antallet af voldelige episoder blevet 
færre. 
Side 6 og 7.

indretning forebygger vold: Mændenes Hjem inddrager de hjemløse bru-
gere aktivt i hverdagen, de har blandt andet været med til at indrette lokalerne. 
Side 10 og 11.

beboervoldspolitiK forebygger vold: De unge, der bor på Bramstrup-
kollegiet, har brug for socialpædagogisk støtte. Beboerne har selv udarbejdet en 
voldspolitik. 
Side 12 og 13.

saMtale forebygger vold: På Børne- og Ungepsykiatrisk Center i Risskov 
fortæller personalet de unge om, hvordan deres voldelige adfærd påvirker andre 
mennesker.
Side 18 og 19.

KoMMuniKation forebygger vold: Kommunikation med udgangspunkt i 
det enkelte menneske forebygger vold. Det har man gode erfaringer med på Regn-
buen, hvor brugerne er mennesker med udviklingshæmning.
Side 20 og 21.

LæS om, Hvorfor bruger-

inddrageLSe forebyg ger 

voLd 

Side 8 og 9.

LæS om kommunikation 

og reLationer 

Side 14 og 15.

LæS et opLæg tiL diaLog 

om voLd og brugerind-

drageLSe 

Side 16 og 17.

LæS mere om, Hvordan i 

kommer i gang 

Side 22 og 23.
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på det socialpsykiatriske bosted Hedelund i greve er der et konfliktråd. de tre 

beboere og fire medarbejdere, som er med i konfliktrådet, kaldes mæg lere. 

Når en beboer eller en medarbejder oplever en konflikt, som de ikke selv kan 

løse, kan de bede en af mæglerne om hjælp. På et møde hjælper mægleren 

dem, der er uenige, med at tale sammen på en god måde. Mødet i konflikt

rådet betyder ofte, at parterne finder en løsning. Konflikten forsvinder eller 

bliver mindre. På den måde forebygges vold.

Konfliktdag:

Kan vi blive
 bedre til 

at håndtere 
konflikter?

Kan vi bruge
 

konfliktrådet
 bedre?
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[interview]

’Konflikthåndtering bruges i praksis hele tiden – også af dem, der ikke er med 
i konfliktrådet. Vi tager brodden af konflikten, før den udvikler sig til vold. 
Det handler i høj grad om at lytte og om at anerkende hinandens følelser‘, 
fortæller en teamleder fra Hedelund. 

De fælles kurser i konflikthåndtering har påvirket relationerne på Hedelund posi-
tivt. Teknikker fra kurserne har givet en ny tilgang til andre mennesker. En tilgang, 
der kan mærkes i hverdagen. Konflikter og uenigheder opstår stadig. Men nu ta-
ler man ligeværdigt og lige ud med hinanden. En medarbejder fortæller: ’Vi har 
skabt en højere grad af ligeværdighed mellem medarbejdere og beboere’.

’Det har gjort en forskel for min om  gang med andre. Specielt dem, der ikke 
er så opmærksomme på grænser. Jeg er bevidst om at tale folk ned, før en 
uenighed udvikler sig voldeligt‘, siger en beboer. Han fortsætter: ’Jeg føler mig 
hjemme i konfliktrådet. Jeg laver tit breaks og skaber ro. Og jeg har følt mig 
helt ligeværdig i de mæglinger, jeg har været med i.’ 

Konfliktrådet har vist, at medarbejdere, ledere og beboere kan lære af hinanden. 
’Konfliktrådet har været med til at nedbryde skellet mellem ‘dem’ og ‘os’ på 
Hedelund’, siger lederen. Det nye og fælles fokus har skabt større rummelighed. 
’Det er blevet mere legalt at være, som man er på Hedelund – både som me
darbejder og som beboer. Vi har opnået et mere åbent og ærligt miljø, og vi 
taler mere om, hvordan vi har det,’ fortæller en medarbejder. 

på Hedelund har alle medarbejdere og en del af beboerne fået kurser i at hånd
tere konflikter. tre beboere og fire medarbejdere er med i et konfliktråd, hvor 
de hjælper andre med at løse problemer. 

Har konfliktrådet betydet mindre vold?

Ja, den nye praksis omkring konflikthåndtering bre der 
sig som ringe i vandet i organisationen.

Hvordan var det at komme på kurser sammen med be-
boerne?

Det kunne godt være lidt svært i starten: Kunne jeg 
få lov til at sige det, jeg gerne ville, når beboerne 
var der? Men den skepsis vendte med det samme. 

Hvad har det betydet for dig at deltage i konflikt
rådet og de fælles kurser?

Jeg ser på problemerne på en anden måde end med
arbejderne. Derfor kan jeg komme med nye og måske 
bedre løsninger. Jeg er med til at varetage be
boernes interesser. Beboer

Der er lige så mange opfattelser af en konflikt, som der er deltagere i den. •	
Den ene har ikke mere ret end den anden.

Det er tit nødvendigt, at parterne får hjælp til at forstå hinanden. Neutral •	
mægling udefra kan give parterne mulighed for selv at finde en løsning på 
konflikten.

Leder

Medarbejder
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Ledelsen skal gå forrest, når Marte Meo-metoden skal indføres. •	

Metoden skal prioriteres •	

Mindst én medarbejder på arbejdspladsen skal uddannes som •	
Marte Meo-terapeut.  

Mindst én medarbejder på hver afdeling skal uddannes som •	
Marte Meo-vejleder.

Det tekniske udstyr skal være lettilgængeligt i hver afdeling.•	

Kilde: CAST – Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, 
Syddansk Universitet.

lindegården i Herning er et plejecenter for 101 ældre borgere – ca. 80 pct. af 
dem har demens eller demenslignende symptomer. på lindegården bruger 
man Marte Meo til at forebygge vold.

Når et problem opstår, filmer medarbejderne situationen og analyserer den 
efter Marte Meo-metoden (se næste side). Det betyder, at en konflikt ofte løses,  
før den fører til vold: ’I starten var det lidt ubehageligt at blive filmet. Men man 
fandt hurtigt ud af, at det var noget, der kunne hjælpe en til at blive dygtigere til 
at se, hvad beboerne har brug for’, fortæller en medarbejder.

Med Marte Meo er personalet blevet bedre til at læse beboernes signaler – og 
dermed også til at opfylde deres behov. Beboerne kommer ikke så ofte i situ-
ationer, hvor de føler afmagt. Det har været med til at ændre deres adfærd. 
Derfor opstår der ikke så mange voldelige episoder som tidligere. 
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Hvorfor skaber Marte Meo færre konflikter på arbejds
pladsen?

Personalet er blevet bedre til at arbejde ud fra beboe
rens behov. Marte Meo skaber en dybere forståelse for, 
hvordan beboerne oplever forskellige situationer.

Hvordan er det at bruge Marte Meometoden?

Det er rart at bruge en metode, der kommer beboeren 
til gode! Vi lærer ting, som gør, at arbejdet med den 
enkelte demente lykkes. Metoden er meget brugbar i 
hverdagen. 

Leder

Medarbejder

I Marte Meometoden bruger man videooptagelser af hverdagssituationer til 
at få viden om brugernes oplevelser af situationen. Ved at analysere video
optagelserne får medarbejderne øje på den ældre dementes ønsker og behov 
– og både samværet, kommunikationen og brugerindflydelsen forbedres.

ved at anaLySere videooptageLSerne kan 
medarbejderne bLiver opmærkSomme på:

Hvad kan den ældre? – og hvordan viser optagelsen, at han eller •	
hun har brug for at blive mødt og anerkendt?

Viser den ældre, at han eller hun har brug for noget, som medar-•	
bejderne ikke tidligere har lagt mærke til?

Hvad gør medarbejderen allerede, som er støttende for den æl-•	
dres udvikling? 

Hvad har medarbejderen brug for at lære for at hjælpe den æl-•	
dre endnu mere?

Ud fra analysen udvikles samværet og arbejdet med den ældre 
– trin for trin. 

Marte Meo-metoden er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden er kendt 
og udbredt i pædagogisk arbejde i Danmark siden 1994.
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at give patienter, gæster, klienter, beboere, borgere indflydelse på det offent-•	
lige tilbud, de bruger

at spørge brugerne og tage svaret alvorligt•	

at tro på, at brugerne ved, hvad de selv har brug for.•	

Det er brugerinddragelse, når en kvinde med udviklingshæmning får støtte til 
at vælge, hvad hun gerne vil bruge sin arbejdsdag på. Her tager personalet 
udgangspunkt i kvindens behov – for at kunne give hende en individuel og til-
passet støtte. 

Det er også brugerinddragelse, når brugere kan stille op og blive valgt til et 
brugerråd. I mange tilbud efter Serviceloven har brugerne ret til indflydelse på, 
hvordan tilbuddet er tilrettelagt. 

brugerinddrageLSe kommer ikke af Sig SeLv 
Ledelse og personale skal tage initiativ til brugerinddragelse. De skal opfinde 
og afprøve metoder til at inddrage brugerne. De skal lytte til og se brugernes 
behov. De skal turde afgive magt.
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Hvordan kan brugerinddragelse forebygge vold?

Brugerinddragelse skaber ligeværd. Og jo mere ligevær
dige brugere og personale er – jo færre konflikter er 
der.

Hvordan kan brugerinddragelse forebygge vold?

Gode relationer mellem brugere og personale giver et 
godt psykisk arbejdsmiljø. Og dét giver mig overskud 
til brugerne. 

Hvordan kan brugerinddragelse forebygge vold?

Når de lytter til mig og respekterer, hvad jeg siger, 
bliver jeg ikke så vred.

Nogle brugere bliver voldelige, når de føler sig pressede. Når de er kede af det, 
frustrerede, bange og vrede. Personalet kan gøre mange ting for at forebygge 
vold. 

at inddrage brugerne er en af dem:

Brugerinddragelse anerkender brugerne og deres behov. •	

Brugerinddragelse betyder dialog.•	

Brugerinddragelse betyder, at personalet afgiver magt.•	

det er ogSå en god ide at inddrage brugerne i SeLve arbejdet 
med at forebygge voLd:

Når personale og brugere taler sammen om vold, opnår man en fælles •	
forståelse af, hvad vold og trusler er.

Brugernes forståelse af konflikter, vold og magtanvendelse kan være en nøg-•	
le til at finde nye måder at forebygge vold.

med andre ord:
 Anerkendelse, dialog og ligeværdighed kan fjerne roden til mange 
konflikter mellem medarbejdere og brugere.

Bruger

Leder

Medarbejder
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vold er en del af kulturen på Mændenes Hjem på vesterbro i København. 
Her kommer dagligt mellem 200 og 500 hjemløse og stofmisbrugere. 

På Mændenes Hjem er der mange forskellige tilbud, blandt andet natcafé og 
sygeplejeklinik, tøjudlevering og gratis sprøjter, billig mad og sovemuligheder.
Brugerne kommer fra subkulturer, hvor vold er hverdag og overlevelse. 

Men Mændenes Hjem har opnået noget stort: At få etableret en ikke-voldelig 
tilgang i et voldeligt miljø. Det har de gjort ved at fokusere på fællesskab og 
ligeværdighed – og gennem en ny indretning med fælles faciliteter for brugere 
og medarbejdere. I dag færdes de i et åbent fællesskab.
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En ombygning af Mændenes Hjem har ført til mindre vold. I samarbejde med 
en arkitekt og to kunstnere blev Mændenes Hjem bygget om, så rammerne 
passede til brugernes behov. Samtidig blev væggene mellem personalets kon-
torer og brugernes afdeling revet ned. 

I dag færdes brugere og medarbejdere i de samme rum. Man læser avis sam-
men, spiser sammen, foretager sig andre ting sammen. Medarbejderne møder 
det hele menneske – ikke kun stofbrugeren og den hjemløse.

Ombygningen har skabt mere fællesskab og ligeværdighed i hverdagen. Og 
det kan ses i antallet af voldsepisoder. 

På Mændenes Hjem har man også oplevet, at brugerinddragelse er med til 
at forebygge voldelig adfærd. Derfor foregår inddragelsen på mange måder: 
gennem beboermøder, brugermøder, workshops, brugertilfredsheds-under-
søgelser – og brugerundersøgelser udarbejdet af tidligere brugere. 

Da Mændenes Hjem blev bygget om, blev der i høj grad taget udgangspunkt i, 
hvilke rammer brugerne gerne ville færdes i – og hvad der føles trygt for dem. 
Derfor er der blandt andet midt i opholdsstuen en campingvogn, der bruges til 
at holde møder i, og en lysekrone lavet af flasker, der hænger over en bardisk. 

Hvad har brugerindflydelsen og de nye fysiske rammer 
betydet for voldsepisoderne? 

Vi har færre af dem, kort sagt. For eksempel er der 
efter ombygningen større åbne rum på Mændenes Hjem. 
Før kunne brugerne bogstaveligt talt godt føle sig 
’klemt’, og det kunne skabe konflikter. I dag har bru
geren bedre muligheder for at vælge, hvilken service 
han eller hun ønsker. Vil jeg sove? Vil jeg drikke 
kaffe? Skal jeg tale med en sygeplejerske? osv.

Har det ændret måden, du møder brugerne på?

Det har ændret måden, vi møder hinanden på  jeg har 
en oplevelse af, at både medarbejdere og brugere føler 
en højere grad af ligeværd.

Kan du bedre lide at være på Mændenes Hjem nu? 

Vi skal ikke ind og snakke med medarbejderne på små 
kontorer, der lugter langt væk af, at vi er klienter! 
Nu kan vi mødes i campingvognen, i cafeen – ligesom vi 
også gør uden for Mændenes Hjem. 

De fysiske omgivelser kan have stor betydning for, om der opstår 
vold på arbejdspladsen. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i øn-
sker og behov fra både personale og brugere, når man bygger nyt 
og indretter lokaler.

Bruger

Leder

Medarbejder

11



bramstrupkollegiet i odense er et botilbud for unge, som ikke evner at 
bo for sig selv.

Kollegiet accepterer ikke nogen former for vold imellem beboere på 
Bramstrupkollegiet. Det samme gælder for ansatte og gæster. Derfor 
har botilbuddet en beboervoldspolitik.

Hvad gør du for at holde liv i beboervoldspolitikken?

Vi sørger for, at nye beboere får politikken udleveret 
i velkomstmappen. Kontaktpædagogen fortæller om, hvad 
den betyder i hverdagen. Vi er bevidste om at snakke 
om den og følge reglerne i den, når der opstår kon
flikter.

Gør voldspolitikken en forskel for dit arbejdsmiljø?

Ja! Voldspolitikken er lavet af beboerne. De føler, 
at det er deres – og ikke bare nogle regler, som med
arbejderne har påduttet dem. Vi har fået en fælles 
forståelse af, hvad vold er. Derfor opstår der færre 
konflikter mellem os. 

Hvordan bruger du voldspolitikken i din hverdag?

Den giver klare retningslinjer. Personligt føler jeg 
mig tryg ved at diskutere holdninger og meninger om
kring vold. Fordi det er nogle regler, som vi alle 
sammen har været med til at lave.

Bruger

Leder

Medarbejder
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på bramstrupkollegiet har de unge beboere og medarbejderne brugt tid 
på at diskutere, hvad vold er – og hvordan den kan forebygges. det har de 
skrevet ned i en beboervoldspolitik. 

’Det er fantastisk at have en beboervoldspolitik’, fortæller den stedfortræ-
dende leder. Specielt var det gavnligt med den snak, der var mellem beboerne 
og medarbejderne, da voldspolitikken blev lavet. 

’Vi snakkede med beboerne om, hvad vi opfatter som vold. Vi har et fælles 
udgangspunkt og forstår hinandens synspunkter. Det er vigtigt for forholdet 
mellem beboere og medarbejdere – og for forholdet mellem beboerne. Det 
er ikke altid, at de er enige om, hvad vold er og ikke er. Snakken i sig selv har 
været voldsforebyggende.’

Bramstrupkollegiet har brugt mange timer på at sørge for, at beboervoldspoli-
tikken bliver brugt. ’Så det er rigtig dejligt at opleve, at beboerne bruger den 
aktivt – og at de gør præcis det, der står i voldspolitikken’, siger stedfortræ-
deren. 

Det er også vigtigt, at nye beboere kender voldspolitikken. ’Vi var bange for, at 
det ville være svært at få nye beboere til at tage den til sig. Men vi oplever, 
at de gamle beboere hjælper de nye med at forstå voldspolitikken, og hvad 
den betyder i hverdagen. Den snak er uvurderlig. Ved at tale sammen får man 
indblik i, hvordan vold undgås her’. 

For at alle ved, hvad man kan gøre for at undgå vold, når en situation spidser •	
til.

For at skabe åbenhed, hvad mobning, vold og trusler er – og hvordan man •	
kan hjælpe hinanden.

For at se, at der er to sider af en sag (mindst).•	

For at de unge kan lære, hvordan man kan tackle konflikter med naboer og •	
andre, når man bor for sig selv.

For at de unge kan lære at styre deres vrede.•	

[interview]

En fælles snak er nødvendig for at lave en beboervolds politik. 
Alle beboere eller brugere skal føle sig hørt og skal være med til 
at definere indholdet. Den inddragelse skaber gensidig respekt, 
ejerskab og fælles fodslag.

’’Det er fantastisk at have en 

beboervoldspolitik ’’

Hvorfor have en beboervoldspolitik?
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En person, der slår eller truer, er næsten altid frustreret eller føler sig afmægtig. 
Vold opstår for eksempel:
 

hvis man ikke kan udtrykke sig med sproget•	

hvis man ikke forstår, hvad der foregår omkring én•	

hvis man ikke føler, at man bliver set, hørt og forstået.•	

Omvendt kan god kommunikation og gode relationer forebygge vold.
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Hvordan kan gode relationer forebygge vold?

Fordi de ikke bygger på magt! Gode relationer bygger 
på et ønske om at se, høre og forstå den anden.

Hvordan kan kommunikation forebygge vold?

Jeg har lært, hvordan man kan undgå vold ved at tale 
på en bestemt måde med brugerne, når der er optræk til 
ballade. 

Hvordan kan gode relationer forebygge vold?

Altså, hvis de respekter mig, så respekterer jeg også 
dem, ikk’? 

Bruger

Leder

Medarbejder

god kommunikation opstår, når brugerne forstår 

og bliver forstået. gode relationer opstår, når per

sonalet anerkender og respekterer brugerne, som 

de er. når personalet møder brugerne der, hvor de 

er. 
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det bedste middel mod vold er åbenhed. derfor er det vigtigt, at i taler om 
volden – både i personalegruppen og med brugerne. 

Det er en god idé at tænke brugerne med, hvis I vil forebygge vold. Jo mere 
brugerne inddrages, jo mere ligeværdig bliver forholdet mellem personale og 
brugere. Og det betyder færre frustrationer og færre konflikter.

Hvordan kan I forebygge vold ved at inddrage brugerne på DIN arbejdsplads?

Spørg jer selv, hvordan I kan inddrage brugerne mere på jeres ar-
bejdsplads – og hvad det mon kunne betyde for vold og trusler 
hos jer.
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tal om vold i personalegruppen. for eksempel ved at svare på spørgsmålene 
sammen.

Hvad er vold? Hvad er fysisk vold? Hvad er trusler?

taler i om vold i personalegruppen? Hvornår og hvordan?
Kan I blive bedre til at tale om vold, før volden opstår?

giver det mening at tale om vold med jeres brugere? Hvornår og hvordan?
Kan I blive bedre til at tale med brugerne om vold, før volden opstår?

Hvorfor ender nogle konflikter med vold?
Prøv at komme med konkrete eksempler på konflikter, der endte med vold. 

Hvad skete der før volden? Hvad gjorde brugeren? Hvad gjorde i?
Hvordan tror I, at brugeren oplevede det?
Kan I gøre noget anderledes næste gang? 

Hvorfor ender nogle konflikter fredeligt?
Prøv at komme med konkrete eksempler på konflikter.
Hvad skete der undervejs? Hvad gjorde brugeren? Hvad gjorde I?
Hvordan tror I, at brugeren oplevede det?
Hvad kan I lære af de gode eksempler?

i hvilke situationer opstår der især konflikter mellem brugere og medarbej
dere hos jer?
Hvorfor tror I, det sker?
Prøv at se konflikten med brugerens øjne.
Kan I gøre noget for at forebygge vold i de situationer?

Hvorfor er brugerinddragelse vigtigt, når I vil fore-
bygge vold?

Fordi de to ting hænger sammen!

Hvad kan du få ud af, at I inddrager brugerne, når I 
vil forebygge vold?

Med tiden kan jeg få et bedre arbejdsmiljø med mindre 
vold og færre trusler. Det øger min arbejdsglæde. 

Gør det en forskel for dig, at personalet taler om at 
inddrage brugerne?

Ja, hvis de også gør noget ved det!

Bruger

Leder

Medarbejder
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børne og ungepsykiatrisk Center i risskov (buC risskov) modtager unge  
patienter med en adfærd, der kan være meget voldelig og truende. 

Derfor prøver personalet at give patienterne nogle strategier, så de kan bremse 
sig selv. De taler med de unge patienter om, hvad de selv kan gøre for at undgå 
at blive voldelige. Og om hvordan deres voldelige adfærd påvirker andre men-
nesker. 

Mange af de unge oplever, at det er første gang, at nogen taler med dem om de 
signaler, de udsender – og om, hvordan andre opfatter dem.
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Medarbejderne på buC risskov forsøger at give de unge patienter nogle red
skaber, så de kan vende deres vrede til noget brugbart og undgå at blive volde
lige.

’Når de unge kommer her, sætter vi grænser. Vi fortæller dem, at vi ikke ac
cepterer udadreagerende eller verbalt truende adfærd. Vi taler med dem om,  
hvad de selv kan gøre for at undgå at blive voldelige. Vi fortæller dem også,  
hvordan vi kan hjælpe dem’, fortæller en sygeplejerske og arbejdsmiljø-
repræsentant på BUC Risskov.

’Det handler om at give dem nogle andre strategier. Strategier, der kan hjælpe 
dem med at bremse sig selv, før de slår på os, kommer med trusler eller kal
d er os grimme ting. Vi taler med alle nye patienter om, at vi ikke accepterer 
den adfærd. At de må vende deres vrede til noget brugbart – for eksempel 
ved at tage en snak med en medarbejder.

Vi kan ikke dokumentere, hvor stor effekten er. Men vi får ofte en rigtig god  
dialog med de unge om, hvad det er, de gør. Det kan virke, som om det 
er første gang, nogen taler med dem om deres signaler. Personalet opfatter 
måske de unge som truende – men de unge har slet ikke selv den opfattelse. 
I de situationer fortæller vi dem: Du virker sådan og sådan på andre men
nesker – og det har nogle konsekvenser.

Nogle af de unge kan reflektere over det, vi siger. Andre synes, at vi er nogle 
“fucking pædagoger”. De mener måske ikke selv, at de har en andel i, hvordan 
tingene udarter sig.’

Hvilken forskel gør det for dig, at I taler med pa-
tienterne om at forebygge vold?

Vi snakker også med de unge for selv at holde fokus på 
grænserne, så de ikke skrider. Vi skal have præcise 
grænser for, hvad vi skal finde os i. 

Hvad kunne du bruge samtalen til?

Det ved jeg sgu da ikke!

[interview]

Den unge kan ikke rumme sig selv og sin vrede. Hjælp derfor  •	
med at få afklaret, hvad problemet er.

Du er til stede for at hjælpe og støtte – ikke for at komme til  •	
skade selv. 

Vær præcis  og kontrolleret i dine budskaber til den unge.•	

Bruger

Medarbejder
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regnbuen er et samværs og aktivitetstilbud for voksne mennesker med fysisk 
og/eller psykisk nedsat funktionsevne i Hillerød Kommune.

Brugerne af Regnbuen har blandt andet svært ved at kommunikere. Derfor 
har personalet beskrevet og analyseret, hvordan hver enkelt bruger opfatter 
bedst: Nogle lytter sig til, hvad der sker i verden. Nogle skal helst se, hvad der 
sker. Og nogle skal mærke verden ved at føle og røre. Den viden bruger perso-
nalet til at hjælpe brugerne med at vælge og få indflydelse. Det betyder mindre 
frustration – og mindre vold. God kommunikation forebygger vold.
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Hvorfor skaber jeres metoder mindre vold på arbejds
pladsen?

Fordi vi giver plads til brugernes virkelighed på 
Regnbuen. Den enkelte oplever at blive set, hørt og 
anerkendt. Derfor er brugernes udadreagerende eller 
selvdestruktive adfærd forsvundet.

Hvad kan du gøre for at forebygge vold?

Jeg kan give brugerne lyst til og mulighed for at 
udtrykke deres ønsker og behov. Brugernes afmagt bliv
er mindre. 

Hvilken forskel gør Regnbuens metoder for den bruger, 
som du er i familie med?

Min pårørende tager initiativer i dag, som jeg aldrig 
havde troet, at hun ville tage. Andre brugere har 
tidligere haft en udadreagerende adfærd – og derfor 
er de blevet flyttet mange gange. I dag er den adfærd 
væk. 

[interview]

Leder

Pårørende

Medarbejder

på regnbuen kommunikerer brugerne på mange forskellige måder – så det gør 
medarbejderne også. når brugerne oplever det, får de selvværd og lyst til at 
udtrykke deres ønsker og behov.

’På Regnbuen matcher vi brugernes forskellige udtryk – uanset hvordan de 
udtrykker sig. På den måde styrker vi den enkelte brugers selvværd. Brugerne 
bliver i stand til at give udtryk for, hvad de ønsker, ud fra deres virkelighed. 
Derfor er brugernes udadreagerende eller selvdestruktive adfærd forsvundet. 
Samtidig er brugen af medicin reduceret’, siger en leder fra Regnbuen.

Medarbejderne på Regnbuen arbejder ud fra en etik. Den går ud på at sætte 
sine egne opfattelser til side – og i stedet prøve at leve sig ind i brugernes ver-
den. En medarbejder fortæller: ’Min rolle er først og fremmest at arbejde med 
mig selv. Det etiske ståsted skal være udgangspunkt for ethvert møde med 
brugeren. Med vores etik undgår vi at tolke brugeren ind i vores egen opfat
telse af virkeligheden. Brugernes afmagt bliver mindre.’

Erfaringerne viser, at metoden forebygger vold. En pårørende fortæller: ’Alle 
beboere på Regnbuen bliver forstået – uanset hvordan de udtrykker deres øn
sker og behov. Regnbuens tilgang til brugerne og deres arbejde med at styrke 
brugernes selvværd betyder mindre udadreagerende adfærd.’
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Lær mere

Få mere at vide om vold på arbejdspladsen, og hvordan man forebyg-
ger vold og konflikter. Og lær mere om brugerindflydelse. Læs mere på 
hjemmesiderne på næste side.
 

taL Sammen

Man kan kun forebygge vold, hvis man taler om det.  Brug spørgsmålene 
på side 17.

forStå

For at undgå vold er det vigtigt at vide, i hvilke situationer den opstår. 
Registrer og analyser alle voldsepisoder. Det giver indsigt. Samtidig 
er det et godt udgangspunkt for at diskutere, hvordan I kan forebygge 
vold. 
Det er vigtigt at forstå alle sider af sagen. Husk derfor at lytte til bru-
gernes oplevelser af vold, og diskuter oplevelserne med dem. Det ska-
ber bedre gensidig forståelse – og giver jer bedre muligheder for at fore-
bygge vold på jeres arbejdsplads. 
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… om brugerindfLydeLSe:
www.brugerindflydelse.dk

… om voLd på arbejdSpLadSen:
www.voldsomudtryksform.dk

bLiv inSpireret – af jer SeLv

Find i fællesskab de gode eksempler på, hvornår I har forebygget eller 
håndteret vold godt. Hvordan kan de inspirere jer til at forebygge vold 
yderligere? 

Sæt måL 

Formuler en helt konkret plan for, hvordan I vil arbejde med at forebygge 
vold. Det er vigtigt, at planens mål er ambitiøse, men realistiske. 
Hvordan kan medarbejdere og brugerne hjælpe hinanden med at nå 
målet? Lad jer inspirere af ideerne i denne pjece. Prøv noget nyt!
HUSK at fejre jeres succeser sammen med brugerne – det holder ener-
gien oppe!
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Få inspiration til, hvordan man 
gennem brugerinddragelse kan 

forebygge vold på arbejdspladsen.

Vold som Udtryksform
www.voldsomudtryksform.dk
Socialt Udviklingscenter SUS



Brugerinddragelse kan forebygge 
vold på arbejdspladsen




