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> Hvad

Trafiklysmetoden (også kaldet blinklysmetoden) er et redskab til risikovurdering. I et skema 
beskrives borgerens adfærd og tilstand i grøn (komfortzone), gul (problemadfærd) og rød 
(truende eller voldsom fysisk adfærd). Samtidig beskrives personalets pædagogiske tiltag og 
handlemuligheder i de tre zoner. I nogle skemaer indgår også eksempler på, hvad borgeren 
selv kan gøre. Skemaet kan tilpasses den konkrete målgruppe og arbejdspladsens behov.

> Hvordan

Medarbejderne beskriver borgerens adfærd i grøn, gul og rød zone – fx humør, kommuni
kation, sociale relationer, og hvad der trigger og kan få borgeren til at havne i en tilstand  
af affekt og desperation. Medarbejderne beskriver også, hvordan de kan tilpasse deres 
samarbejde, kommunikation og handlinger, så de bedst muligt støtter borgeren til enten  
at forblive i grøn zone eller komme til en mere afspændt og rolig tilstand – fra rød til gul 
eller fra gul til grøn. 

Skemaet skal løbende ajourføres og tilpasses borgerens aktuelle udfordringer og ressourcer. 
Skemaet kan bruges som udgangspunkt for faglige refleksioner over, hvad der støtter 
borgeren til mest mulig trivsel og tryghed. 

> Hvorfor

Skemaet gør det forholdsvis enkelt at registrere borgerens signaler,  og det kan give 
medarbejderne konkrete anvisninger på, hvordan borgeren kan hjælpes tilbage til sin 
komfortzone. Medarbejderne får et fælles udgangspunkt i deres faglige tilgang. Skemaet er 
overskueligt og kan også bruges til at dele viden med og oplære nyansatte, elever, 
studerende og vikarer, så de er klædt bedst muligt på til samarbejdet med borgeren.  

Se eksempel på et trafiklysskema på næste side
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Risikovurdering vedrørende:  Udarbejdet af:

Sidst revideret:  Revideres igen:

Borgerens adfærd.  
Sprogbrug, kropssprog,  
stemmeføring, adfærd mv.

Triggere.  
Hvad har trigget borgeren  
til affekt eller desperation.

Personalets handlemuligheder. 
Hvad kan personalet gøre  
for at hjælpe borgeren tilbage  
til grøn zone.

Komfortzone

Problemadfærd

Truende eller 
voldsom adfærd
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