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Arbejdsplads-laboratorium for botilbud

Vil I være endnu bedre til at forebygge og håndtere konflikter og voldsomme episoder  
på jeres botilbud? Og sammen med andre botilbud udvikle og afprøve tilgange til at 
fremme tryghed og trivsel for både beboere og medarbejdere? 

Få ny inspiration, viden og sparring i et gratis udviklingsforløb med start ultimo maj 
2023.

Hvordan

Vold som Udtryksform gennemfører i 2023-24 et arbejdsplads-laboratorium for botilbud  
i socialpsykiatrien. Udviklingsforløbet er gratis og henvender sig til botilbudsledere, 
arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt beboere, der ønsker inspiration, hjælp og 
støtte til at udvikle arbejdet med at forebygge konflikter og vold på botilbud. 

Udviklingsarbejdet foregår både på og mellem fire samlinger. På samlingerne mødes 
repræsentanter fra alle de deltagende botilbud på tværs. Her vil der både være  
inspirationsoplæg med faglige input og udviklingsgreb og tid til på tværs og indenfor 
eget botilbud at identificere og udvikle de initiativer og prøvehandlinger, som I finder  
det meningsfuldt at iværksætte i netop jeres organisation.

Forløbet er skitseret i denne model.

Leder og medarbejderrepræsentanten deltager sammen i alle fire samlinger, men vi vil 
også meget gerne invitere jeres beboere med i udviklingsarbejdet. Det betyder, at der på 
2. og 4. samling også er mulighed for at have 1-2 beboere med. På den måde ønsker vi at 
skabe rum for beboernes vigtige perspektiver til både udvikling og afprøvning af nye 
indsatser og tilgange.   
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Det får I 

Med arbejdspladslaboratoriet etablerer vi et forum på tværs af botilbud, hvor I får: 

• Inspiration til nye initiativer i det voldsforebyggende arbejde.
• Viden, metoder, værktøjer og tilgange til identificering, forebyggelse, håndtering og 

læring i forbindelse med trusler og vold.
• Inspirations-oplæg fra fagpersoner om viden, metoder og tilgange. Det kunne fx være 

omkring mentalisering, knaphedens psykologi eller low arousal. Hvad det kunne være 
relevant at hive eksterne oplægsholdere ind omkring, finder vi sammen ud af, når vi 
kender mere til jeres udfordringer og ønsker. Vi ved imidlertid allerede nu, at psykolog 
Jonas Gustafsson kommer på besøg og indvier os i hans arbejde omkring, hvordan 
borgerens stemme kan komme til orde i ’Det åbne supervisionsrum’.  

• Et udviklingsrum med redskaber og metoder til at udforske udfordringer og udvikle 
mulige prøvehandlinger og løsninger.  

• Sparring og inspiration fra de øvrige deltagere og andre botilbud som har gode  
erfaringer med at skabe trivsel og tryghed for deres beboere, samt Vold som 
Udtryksforms konsulenter.

Det kræver det af jer 

Hvert botilbud deltager med to ansatte – en leder og en arbejdsmiljø- eller tillids-
repræsentant og om muligt også meget gerne 1-2 beboere. I forpligter jer til at deltage  
i hele forløbet og tage aktivt del i udviklingsarbejdet både på og mellem samlingerne.  
I skal have lyst til at dele jeres erfaringer med voldsforebyggelse – og til at være med  
til at formidle erfaringerne fra arbejdspladslaboratoriet til andre botilbud.

Det er gratis at deltage i udviklingsforløbet. I betaler selv for transport og eventuelle
udgifter til vikarer.

Tid og sted 

Vi mødes fire gange i forløbet et centralt sted i Danmark:

 31. maj-1. juni 2023 (med overnatning)
 14. september 2023
 16. november 2023
 29. februar 2024 

Mellem samlingerne er der  
mulighed for rådgivning og  
sparring fra Vold som  
Udtryksforms konsulenter.

Søg om at være med

Ønsker I at deltage i arbejdspladslaboratoriet, så send en mail til Lise Dybdal i  
Socialt Udviklingscenter SUS, ldy@sus.dk. Ansøgningsfrist: 31. marts 2023

Fortæl kort om jeres botilbuds motivation og interesse for at være med. Herunder  
et par linjer om jeres udfordringer i relation til konflikter og voldsomme hændelser.  
Skriv, hvem der skal deltage. Navn, titel, telefon og mail på de tre deltagere – en leder,  
en medarbejder (helst en arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant) og 1-2 beboere.

Der er plads til 10 botilbud. Vi sammensætter laboratoriet ud fra ansøgernes behov og 
geografisk spredning. I får svar på, om I er udvalgt til at være med senest en uge efter 
ansøgningsfristen.

Har I brug for yderligere oplysninger, kontakt gerne
Christian Tauby-Theill på ctt@sus.dk eller Lise Dybdal på ldy@sus.dk
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