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le

t Aabenraa Kommune som en attraktiv 

arbejdsplads kendetegnet ved et godt fysisk og 

psykisk arbejdsmiljø med højt fokus på trivsel 

og sundhed. 

Styrket psykisk 

arbejdsmiljø og 
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sygefravær 
Forebygge 
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Baggrund 

• Del-politik om vold (2010) 

• Ny vejledning fra Arbejdstilsynet 

• Del-politik om vold og krænkende  
handlinger, herunder mobning og seksuel 
chikane (HMU den 18. juni 2019) 

 

 

Tema for arbejdsmiljøindsats 2019: 

Krænkende adfærd 



Holdning 

”I Aabenraa Kommune tolererer vi ikke, at 
vores medarbejdere bliver udsat for trusler, 
vold, seksuel opmærksomhed, chikane eller 
mobning. Vi ser det derfor som en fælles 
opgave blandt alle kommunens ledere og 
medarbejdere at forebygge at medarbejdere 
bliver udsat for vold og krænkende 
handlinger.” 

 



Mål 

• At forebygge og mindske vold og krænkende handlinger 
både i og uden for arbejdsplads og arbejdstid 

• At sikre tryghed og trivsel for alle medarbejdere 

• At alle arbejdspladser arbejder systematisk med 
forebyggelse og håndtering af vold og krænkende 
handlinger. 

• At alle arbejdspladser er omfattet af en beredskabsplan, 
der sikrer en fælles forståelse af og kendskab til, hvordan vi 
sammen forholder os og forebygger vold og krænkende 
handlinger 

• At sikre at medarbejdere får akut psykologisk krisehjælp til 
bearbejdning af vold og krænkende handlinger 

 



Handling 

• Alle arbejdspladser skal udarbejde 
arbejdspladsvurdering og 
beredskabsplaner 

• Medarbejdere der oplever vold og 
krænkende handlinger skal straks 
informere nærmeste leder, der 
iværksætter hjælpeforanstaltninger så 
hurtigt som muligt 

• Arbejdsmiljøgruppen skal anmelde 
hændelsen som en krænkende handling 
eller arbejdsulykke 

 



Opgaver 

• Drøfte, hvordan vold og krænkende 
adfærd forebygges på arbejdspladsen 

• Udarbejde lokale retningslinjer for 
forebyggelse af vold og krænkende 
handlinger 

• Udarbejde beredskabsplaner for 
håndtering af vold og krænkende 
handlinger 

 

 



Fysisk og psykisk vold 

Definition: 

”Ved arbejdsrelateret vold forstås, at 
borgere udsætter medarbejdere for angreb 
mod legemet, fremsætter trusler mod 
medarbejdere eller udøver anden 
krænkende adfærd, herunder chikane, over 
for medarbejdere. Arbejdsrelateret vold 
omfatter både risiko for og episoder med 
arbejdsrelateret vold.” 

 



Fysisk vold 

Angreb mod kroppen i form af: 

• Overfald 

• Kvælningsforsøg 

• Knivstik 

• Spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse 

• Kast med genstande 

• Bid, niv, krads og spyt. 

Arbejdsrelaterede voldsepisoder 
betragtes som arbejdsulykker 

 



Psykisk vold 

Mundtlige trusler mod medarbejdernes 
sikkerhed, herunder: 

• Trusler på folks liv og velfærd 

• Trusler om fysisk hærværk mod 
arbejdspladsen 

• Trusler mod medarbejdernes familie, 
venner eller andre nærtstående personer 
eller medarbejdernes ejendele 

 



Psykisk vold 

”Jeg ved, hvor du bor”  

”Jeg ved, hvor dine børn går i skole”.  

 

Trusler kan også udtrykkes uden ord fx: 

• Knyttede næver 

• Bevægelse af en finger hen over halsen 
eller med tegninger.  

 



Vold udenfor arbejdstid 

”Arbejdsgiveren har pligt til at forebygge 
arbejdsrelateret vold, der foregår uden for 
arbejdstiden. Arbejdet skal planlægges, 
tilrettelægges og udføres, så risikoen for, at 
medarbejdere udsættes for arbejdsrelateret 
vold uden for arbejdstid, forebygges.” 

 



Digital chikane 

Definition 

”En gentagen brug af mobiltelefoner, SMS, 
Messenger, e-mail, chat eller sociale medier 
samt blogs og hjemmesider til at chikanere, 
true eller skræmme nogen.” 

 

Psykisk vold kan også forekomme via sms, 
e-mail og hjemmesider. Den elektroniske, 
psykiske vold kan virke stærkere. 



Krænkende handlinger 

Definition 

”Der er tale om krænkende handlinger, når 
en eller flere personer groft eller flere gange 
udsætter andre personer for adfærd, der 
opfattes som nedværdigende. Krænkende 
handlinger er en samlet betegnelse for 
mobning, seksuel chikane og andre måder, 
som krænkelser kan forekomme på i 
arbejdet.” 

 



Krænkende handlinger 

Eksempler på krænkende handlinger 

• Tilbageholdelse af nødvendig information 

• Sårende bemærkninger, blive råbt ad eller latterliggjort 

• Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige 
fællesskab 

• Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller 
forsøg på samtale 

• Nedvurdering af job, arbejdsindsats eller kompetence 

• Krænkende telefonsamtaler 

• Ubehagelige drillerier 

• Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, 
seksuel orientering 



Mobning 

Definition 

”Der er tale om mobning, når en eller flere 
personer regelmæssigt og over længere tid - 
eller gentagne gange på grov vis - udsætter 
en eller flere andre personer for krænkende 
handlinger. De krænkende handlinger er 
mobning, når de personer, som de rettes 
mod, ikke er i stand til at forsvare sig 
effektivt imod dem.” 

 



Seksuel chikane 

Definition 

”Krænkende handlinger af seksuel karakter 
og al form for uønsket seksuel 
opmærksomhed” fx: 

• Uønskede berøringer  

• Uønskede verbale opfordringer til seksuelt 
samkvem eller pornografisk materiale.  

• Sjofle vittigheder og kommentarer  

• Uvedkommende forespørgsler om 
seksuelle emner  

  

 



Et eksempel fra hverdagen 

”Den demente borger på et plejehjem 
berører under hjælp til personlig hygiejne en 
medarbejder på brysterne. Medarbejderen 
når at afværge den seksuelle berøring med 
hånden og påvirkes ikke af dette. Dagen 
efter sker det samme men kollegaen når 
ikke at afværge berøringen og føler sig 
meget krænket af hændelsen.” 

 



Helbredsmæssige reaktioner 
Vold 

Kropslige  

reaktioner 

Følelsesmæs-

sige reaktioner 

Tanke og 

opmærksom-

hedsmæssige 

reaktioner 

Adfærds- 

mæssige 

reaktioner 

Hurtig 

hjertebanken 

Træthed 

Søvnproblemer 

Maveproblemer 

Overfølsomhed 

overfor pludselige 

lyde, eller 

synsindtryk 

Vrede 

Skyldfølelse 

Angst 

Irritabilitet 

Svækket selvtillid 

Magtesløshed 

  

Uvirkeligheds-

følelse 

Forvirring 

Hukommelses-

besvær 

Koncentrations-

besvær 

  

Panik 

Handlings-

blokering 

Isolation  

Frygt for at være 

alene 



Helbredsmæssige reaktioner 
Krænkende handlinger 

Kropslige  

reaktioner 

Psykiske reaktioner Adfærdsmæssige  

Reaktioner 

Hovedpine 

Maveproblemer 

Kvalme 

Allergiske reaktioner 

Muskelsmerter 

Besvimelse 

Ængstelse 

Uro 

Følelse af usikkerhed 

Nervøsitet 

Fortvivlelse 

Anspændthed 

Apati  

Manglende selvtillid.  

Hukommelses- og 

koncentrationsproblemer 

Irritabilitet 

Aggressivitet 

  

Passivitet 

Rastløshed 

Søvnløshed 

Nedsat arbejdsevne 

Isolation fra kolleger 

Sygefravær 

Ønsker om at forlade 

arbejdspladsen 

Opsigelse 

  



Handling og opfølgning 



Registrering og anmeldelse 
APV 

Kortlægning af 

arbejdsmiljøforholdene 

Hvor er der problemer? 

Hvem rammer de? 

  

Analyse af problemerne Hvad er det helt præcist, der er 

galt – og hvor alvorligt er 

problemet? 

En handlingsplan for arbejdsmiljøet Prioritering af opgaverne. Hvad er 

vigtigst at gøre hér og nu og hvad 

kan vente til de alvorligste 

problemer er løst? 

En plan for, hvordan der skal følges 

op 

Hvordan skal problemerne løses? 

Får vi gjort, hvad vi aftaler? Og har 

det virket? Er problemet løst? 

En kortlægning af arbejdspladsens 

sygefravær 

Er der forhold i arbejdspladsen, der 

kan medvirke til fraværet? 



APV – hvem gør hvad? 

Det er arbejdsmiljølederens pligt at sørge 
for, at lovens krav om APV bliver holdt.  

 

Arbejdsmiljøgruppen skal lægge 
rammerne for arbejdet med APV og 
handleplaner og sørge for at skabe læring 
og forebyggelse af vold og krænkende 
handlinger  

 



Anmeldelse af vold og krænkende 
handlinger 

Vold og krænkende handlinger kan medføre 
en arbejdsskade enten i form af en 
arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.  

  

Formål med anmeldelse af vold, trusler og 
krænkende handlinger: 

• Der sikres med en registrering 
dokumentation for, at hændelsen er sket 

• Anmeldelse er vigtig viden til fremadrettet 
forebyggelse. 

 



Ingen sygefravær på grund af 
hændelsen 

Vold og krænkende handlinger, herunder 
mobning og seksuel chikane anmeldes som 
krænkende handlinger i SafetyNet, hvis 
der ikke er sygefravær forbundet med 
hændelsen.  

Medarbejderen kan til enhver tid ændre 
anmeldelsen til en arbejdsulykke ved 
henvendelse til Personalekontoret. 
Anmeldelsesfristen er senest 1 år efter 
hændelsen. 

 



Sygefravær på grund af hændelsen 

Hvis der er sygefravær på grund af vold 
eller krænkende handlinger herunder 
mobning og seksuel chikane skal hændelsen 
anmeldes som en arbejdsulykke i 
SafetyNet.  

 

Anmeldelsesfristen er senest 5 dage*  
efter at arbejdsulykken er sket.  

 
*Overfor Arbejdstilsynet er fristen 9 dage 

 



Politianmeldelse 

Der er mulighed for at foretage 
politianmeldelse i de konkrete tilfælde, hvor 
der er en formodning om, at der er tale om 
overtrædelse af straffeloven. Der skal i den 
forbindelse ikke tages stilling til om 
skadevolder er strafegnet. Den vurdering 
ligger ved Politiet og domstolene. 

 

 



Lokale retningslinjer 

Retningslinjen skal indeholde en beskrivelse af: 

• Hvordan I forebygger vold og krænkende 
handlinger 

• Hvad I gør, hvis I bliver udsat for vold og 
krænkende handlinger 

• Hvad I gør, hvis jeres kollega bliver udsat for 
vold og krænkende handlinger 

• Hvordan I følger op på episoder med vold og 
krænkende handlinger 

• Hvornår og hvordan I får fat i professionel hjælp 

• Har I brug for hjælp til at arbejde med 
krænkende handlinger? 

 

 



Beredskabsplan 

Definition 

”En beredskabsplan er systematisk plan for, 
hvem der gør hvad hvornår, hvis der opstår 
vold eller krænkende handlinger på 
arbejdspladsen. Planen skal være kendt af 
alle medarbejdere – også vikarer, 
studerende og nye ansatte.” 

 



Leder 

Opgaver og ansvar 

• Lederen er ansvarlig for at der udarbejdes en 
skriftlig APV  

• Trivselsundersøgelsen (psykisk APV samt 
handleplan)  

• Nødvendig hjælp og støtte i tilfælde af vold og 
krænkende handlinger 

• Anmeldelse af vold og krænkende handlinger* 

 

 

* Selve anmeldelsen kan uddelegeres til AMR, der foretager 
dette i samarbejde med medarbejderen. 

 



Det lokale MED-udvalg 
Personalemøde med MED-status 

Opgaver og ansvar: 

• Udarbejde lokale retningslinjer og 
beredskabsplaner for arbejdspladsen.  

• Medansvar for at forebygge og skabe 
læring på hele arbejdspladsen med 
udgangspunkt i de handlingsplaner 
arbejdsmiljøgruppen udarbejder i forhold 
til vold og krænkende handlinger.  

 



Arbejdsmiljøgruppen 

Ansvar og opgaver 

• APV og handleplaner 

• Skabe læring 

• Informere hele arbejdspladsen om de 
forebyggende handlinger.*  

• Sikre anmeldelse af vold og krænkende 
handlinger 

 
*Det anbefales at arbejdsmiljøgruppen inddrager TR i 
dialogen om forebyggelse og håndtering af vold og krænkende 
handlinger.  

 



Medarbejder 

Ansvar og opgaver 

Alle medarbejdere er ansvarlige for et sundt 
og sikkert arbejdsmiljø herunder at 
informere nærmeste leder eller AMR om 
risikoen for vold eller krænkende handlinger 
både i et forebyggende perspektiv eller hvis 
ulykken er sket. 

 



Trivselsordning for 
medarbejdere i Aabenraa 

Kommune 



Forebyggende samtaler om trivsel 

Indhold: Forebyggende samtaler om 
arbejdsrelaterede problemstillinger ift. trivsel. 
Samtalerne foregår i fortrolighed mellem 
medarbejderen og  erhvervspsykologen. Der 
videregives ikke informationer til arbejdspladsen 
med mindre medarbejderen ønsker det.  

 

Hvor: Samtaler om trivsel på arbejdspladsen kan 
foregå i Aabenraa på Rådhuset, telefonisk eller 
webbaseret. 

Tidsramme: max 5 timer pr. år pr. medarbejder  
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Forebyggende samtaler om trivsel 

Kan bookes af alle medarbejdere, som oplever 
arbejdsrelaterede problemstillinger ift. trivsel.  

Booking: Telefon: 87 10 89 00 
Telefontid: Klokken 8.00-17.00 fra mandag 
til torsdag og klokken 8.00-16.00 på 
fredage.  

Mail: aabenraa@amcentret.dk 
 

Du får stillet nogle spørgsmål om de udfordringer  
som du oplever. 
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Job & Trivsel for personalegrupper 

Formål: Sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. 

Indhold: Arbejdsmiljøcentret faciliterer 
forløb for personalegrupper, der fx kan 
omhandle: 

• Samarbejde og relationel koordinering 

• Kommunikation og konfliktforebyggelse 

• Forandringer på arbejdspladsen 

• Krænkende adfærd 

Deltagerantal: Tilpasses behov 
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Job & Trivsel for personalegrupper 

Kan bookes af arbejdsmiljøgruppen 

Booking: 
Arbejdsmiljøgruppen kontakter 
Personalekontoret for booking af et 
planlægningsmøde og afklaring af behov. 

Mail: arbejdsmiljo@aabenraa.dk 

 

Tidsramme: 
Planlægningsmøde: ½ time 
Forløb: max 4 timer  39 
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Akut psykologisk krisehjælp 

Akut psykologisk krisehjælp, bookes hvis der 
er sket en voldsom hændelse på 
arbejdspladsen. 

Tidsrammer:  

• Max 3 timer individuel samtale pr. 
medarbejder.  

• Max 3 timers samtale for 
personalegrupper  

Ved behov for yderligere samtaler  

afholdes udgiften af arbejdspladsen. 
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Akut psykologisk krisehjælp 

Kan bookes af ledere på alle niveauer. I lederens fravær kan 
kolleger til de berørte booke krisehjælp. 

Booking: 

Ring til Arbejdsmiljøcentret  

Døgntelefon 87 10 89 00. 

 

I dagtimerne:  

Stilles videre til en psykolog med det samme 
I aften- og nattetimer:  

Tast 1 for krisehjælp 
41 
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Trivselsordningen 

Indsatser i Trivselsordningen forgår som 
udgangspunkt udenfor arbejdstid.  

 

Det er din leder der beslutter om du kan 
deltage i en indsats i arbejdstiden. 
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Sparring om arbejdsmiljø 

MED-klippekort (MED-udvalg) 

MED – forebyggelse af vold og krænkende 
handlinger 

TR og AM konference (TR, AMR, leder) 

Den 11. november 2019 

Kontakt Personalekontoret 

Anmeldelse i SafetyNet 

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø 

SPARK (Arbejdsmiljøgruppe eller TRIO) 



Workshop 

• Hvad tager arbejdsmiljøgruppen med fra 
Lærings- og inspirationsdag 2019? 

• Hvad er det første I vil gøre? 

 



Tak for i dag 


