
Vurder risikoen for vold 
ved forflytning

Af Arbejdsmiljøkonsulent Ann Mathilde Furrer

Den 21. september 2022

Workshop 1: 33 deltager kl:11.15-12.45

Workshop 2: 17 deltager kl:14:00-15:30



Hvornår taler i om vold?



Når det bliver vold
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Hvad sker der med mig psykisk?

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet …………..



Vold i forbindelse med 
forflytninger?

Hvem er voldlige?

Hvordan opstår episoderne?

Hvad var årsagen?



Brøset Violence Chekliste (BVC)



Fra risikovurdering til handling
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Tal om risikoen og om hvordan i
Tilpasser  plejen og forebygger vold
fra patienten jf. handlingsforslagene
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• Hvem er du?

https://voldsomudtryksform.dk/film/jeg-kender-dig-ikke/
https://voldsomudtryksform.dk/film/jeg-kender-dig-ikke/


2020



Vi forebyggende ved hjælp af

Nænsom nødvæge, fysisk voldlige konflikter opstår og ikke kan undgå. 

Særligt vanskelige situationer, ensartet håndtering af sengevask, 
spisning, skift af forbindinger m.fl.

Kommunikativ deeskalering, interaktiv proces hvor man taler 
patienten til ro.

Skærming, små ændringer i de fysiske rammer der giver patienten ro og 
nedbringe mængden af stressende faktorer i omgivelserne

Sansestimulerings kasse, metode der ved hjælpe af genstande afleder 
opmærksomheden og / eller beroliger patienten. Fx. brug af kugledyner. 

Low arousal, Ensartet tilgang og undgåelse af at Borger / patienter 

bliver sensorisk og følelsesmæssigt overstimulerede og ender i konflikter.



Hvordan kan vi lære af 
episoder med vold?

Vi skal vide om:

• Forløbet i episoden

• Fagprofessionel støtte/netværksstøtte

• Patientens mestringsstrategier





Læring er fx.



Law Arausal i Somatik

1. Læring af hændelser (igennem analyse)
- registrering og anmeldelse af alle episoder

2. Ro på (håndtering i nuet) 
– brug af læring fra hændelser og viden om hvad der er 
hjælpsomt

3. Tryghed, god trivsel og mestring af volden 
(forebyggelse) 
- systematisk kompetence og erfaringsudveksling

Fra LA1 – ro givende pædagogik til LA2 mod LA2S



Low Arousal 
1980´erne Andrew Mc Donnal

”En lav ophidselse tilgang til styring af opførsel af 
bekymrende eller udfordrende adfærd”

Fokus på hvad stress, velvære og trivsel påvirker hvordan plejepersonalet 
reager i krisetider.
• Skab ro
• Roligt kropssprog 
• Hold afstand

÷ Øjenkontakt

÷ Berøring

Fra LA1 – ro givende pædagogik til LA2 mod LA2S



Ro givende pædagogik 
2010´erne, Bo Hejlskov Elvén

”Mennesker opfører sig ordentligt  
- hvis de kan”

Ikke konfronterende tilgang til at håndtere svære situationer og forebygge 
at de opstår.

• Grundlæggende respekt for de mennesker vi arbejder med

• Ikke at lade sig provokere 

• Ikke at stille ultimatum

• Sørge for at der altid er en vej ud for borgen /patienten, et valg af den 
rigtige løsning

Fra LA1 – ro givende pædagogik til LA2 mod LA2S



Ro givende pædagogik 
2010´erne, Bo Hejlskov Elvén

Tre principper:

1. Tag ansvar
Den, der tager ansvar kan påvirke

2. Giv kontrol
Den, der har kontrol over sig selv kan samarbejde

3. Affekt smitter
Man er altid så rolig og afdæmpet som mulig – undgå at affekten smitter

Fra LA1 – ro givende pædagogik til LA2 mod LA2S



Adfærd
Awareness, bevidstheden om 
sig selv og omgivelserne. 
Evnen til at tage beslutninger 
(lille/stor)

Arousal beskriver vågenhed og 
modtagelighed for sanse 
indtryk (lav/høj)

Valens koder følelsesmæssige
oplevelser som positive eller 
negative (+Pos/-Neg)

Fra LA1 – ro givende pædagogik til LA2 mod LA2S



Forflyt med omtanke
forebyg vold – gør vi det?

÷ Øjenkontakt

÷ Berøring
+ Skab ro
+ Roligt kropssprog 
+ Hold afstand

+ Tag ansvar
+ Giv kontrol


