
 

 

Politik om vold, trusler og 
chikane  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rudersdal Kommune ønsker med denne overordnede politik om vold, trusler og chikane at 

tilkendegive, at vold, trusler eller chikane er uacceptabel i relationen mellem borgerne og de 

ansatte.  

 

Som udøvere af myndighed kan det ikke undgås, at der opstår situationer, hvor regler og afgørelser 

ikke stemmer overens med borgerens ønsker og forventninger, og at borgere derved kan komme i 

situationer, der er følelsesmæssigt belastende. Vrede mod systemet bliver ind imellem til vrede 

mod den, der forvalter systemet. Det kan være forståeligt, men er ikke rimeligt. 

 

Ved at lave en politik, der omhandler vold, trusler og chikane i relationen mellem borgerne og de 

ansatte, ønsker Rudersdal Kommune dels at tilkendegive, at vold og trusler skal tages alvorligt, og 

dels at skabe fælles handlemuligheder for at forebygge sådanne konflikter. 

 

 

 

 

 

Ruderdals kommunes politik om vold, 
trusler og chikane  

Rudersdal kommune skal være en sikker arbejdsplads. Vold, trusler om vold og chikane mod 

de ansatte tolereres ikke. 

 

Det betyder 

 

-  At trusler mod den enkelte ses som trusler mod arbejdspladsen. 

- At ledere og medarbejdere i fællesskab sørger for sikkerheden på arbejdspladsen. 

-   At alle arbejdspladser har et beredskab og retningslinjer til håndtering af eventuelle 

truende situationer. 

- At ledere og medarbejderne aktivt medvirker til at konflikter ikke optrappes. 

-  At vold og trusler om vold som hovedregel anmeldes til politiet. 

 

 



 

 

Definition af vold på arbejdspladsen 

Europakommissionen har defineret arbejdsrelateret vold som  

 

”Hændelser, hvor personer bliver chikaneret, truet eller overfaldet under udførelse af deres arbejde, 

og som involverer en eksplicit eller implicit trussel mod deres sikkerhed, trivsel eller helbred”. 

  

Voldelige handlinger på arbejdspladsen kan finde sted under dække af mange former for adfærd. 

Der kan være tale om: 

- Fysisk vold som riv, bid, skub, slag og spark. 

- Psykisk vold som trusler, truende adfærd eller anden destruktiv adfærd rettet mod en selv, 

eller mod tredje mand (f.eks. kollega, ægtefælle, børn) 

- Personlig krænkelse som krænkende sprogbrug, chikane eller overdreven kritik. 

- Adfærd eller gentagne handlinger, der ikke i sig selv udgør nogen trussel, men som gennem 

deres systematiske og vedvarende karakter kan udvikle sig til en alvorlig form for psykisk 

vold. 

 

I daglig tale kaldes psykisk vold ofte chikane og mobning. I denne politik benyttes ordet chikane 

som dækkende for begge situationer. 

 

Vold eller ”ikke vold” 
 

Kommunen betjener alle borgere, og nogle af vore borgere er ikke altid selv i stand til at overskue 

konsekvenserne af deres handlinger. 

Områderne bør derfor drøfte helt konkret, om der er situationer, hvor de mener, at et slag ikke er 

vold. Et eksempel kan være en børneinstitution, hvor børn kan reagere udadrettet. Der er her ikke 

tale om vold, men om en pædagogisk opgave for personalet. Men er der tale om en pædagogisk 

opgave, hvis det handler om en elev i 8. klasse? Måske er der både tale om vold og en 

pædagogisk opgave, og de faglige overvejelser herom er vigtige. 

 

Det kan også ske, at demente personer, eller borgere på Psykiatri og Handicaps institutioner, finder 

på at slå. Her skal der tages hånd om sagen som en voldssag, og samtidig skal der tænkes i 

konkrete tiltag, der forhindrer gentagelse. 

 

Sager med pårørende eller andre personer, der udsætter de ansatte for vold eller trusler, skal 

behandles efter retningslinjerne i voldspolitikken. 



 

 

Central og decentral politik 

Medarbejderne i Rudersdal Kommune udfører arbejde af meget forskellig karakter, ligesom 

vilkårene for arbejdet er forskellige.  Voldspolitikken er derfor formuleret i overordnede generelle 

sætninger, som er gældende for alle arbejdspladser. Men den generelle politik er ofte ikke nok for 

de særlige forhold på den enkelte arbejdsplads. 

 

Voldspolitikken kan i hvert organisatorisk område udbygges og tilrettes så den passer til dette 

område. Institutioner og virksomheder med specielle arbejdsforhold, bør ligeledes udarbejde lokale 

politikker, der tager højde for både den centrale politik og områdets specifikke forhold. Den centrale 

politik om vold og trusler om vold er således overordnet de decentrale politikker og decentrale 

regler kan ikke ændre dette. 

 

Decentrale politikker udarbejdes i MED-regi. 

 

Til sidst i denne vejledning er der forslag til, hvad en decentral politik kan omfatte. 

 

Udbredelse af kendskab 
 

En politik og en vejledning fungerer kun, hvis medarbejderne er fortrolige med den. I det øjeblik en 

arbejdsplads har brug for voldspolitikken, er det meget sandsynligt at arbejdspladsen er i krise. Når 

man er i krise, kan man ikke overskue at lede efter retningslinier – man skal have dem på rygraden. 

Alle ledere bør derfor gennemgå voldspolitikken og det lokale beredskab med medarbejderne, og 

sørge for, at nye medarbejdere også er bekendt hermed.  

 

Det er således en ledelsesopgave at sikre, at alle medarbejdere, nye som ”gamle”, er fortrolige 

med arbejdspladsens volds- og kriseberedskab. 

 

Debat 

Det har ikke altid været kutyme at tale om de belastninger, der kan følge med, når man har et job, 

hvor man kan være udsat for ubehageligheder. ”Hvorfor snakke om det, når det er en ”naturlig” 

følge af arbejdet?”. Nogle medarbejdere taler ikke om det, da de har ønsket et job, hvor de kan 

gøre en forskel for andre mennesker. De oplever at forstå den enkelte borger, og glemmer deres 



 

 

egne grænser. Andre medarbejdere har måske fundet en facon og jargon, som de overlever på. En 

facon, der måske ikke altid er hensigtsmæssig. 

 

Det kan give en større åbenhed og forståelse på den enkelte arbejdsplads, hvis ledelse og kolleger 

drøfter de belastninger, der er i jobbet, og også drøfter de risici, der er forbundet hermed. 

Drøftelserne kan f.eks. ske i forbindelse med APV-arbejdet. (Se også senere om registrering af 

episoder). 

 

Mange arbejdspladser har haft problemer med vold, trusler og chikane inde på livet, og arbejder 

aktivt med at formindske problemet. Da der er en relativ stor personaleomsætning, skal man være 

opmærksom på, at nogle medarbejdere kan risikere ikke at kende sådanne drøftelser. Alle 

arbejdspladser bør derfor kontinuerligt være åbne om problemet, så vold, trusler og chikane aldrig 

bliver en privatsag for den enkelte medarbejder. 

En metode til rubricering af hændelser 

Mange arbejdspladser har glæde af at opdele hændelser, og rubricere dem, så de er nemmere at 

tale om. Man kan bruge disse farvekoder: 

 

 

 

 

 

Fordelen ved disse farvekoder er, at de fleste husker farver og deres betydning. At det kan være 

nemmere at beskrive en hændelse med farvekode end at beskrive den med ord. Når tilhøreren 

hører farvekoden, vil der blive spidset ører, lyttet efter og spurgt til situationen. Det betyder, at man 

kan sige: ”Jeg har en gul hændelse”, og opmærksomheden er skærpet. 

Men bruger man farvekoderne, skal arbejdspladsen have drøftet betydningen af koden, og drøftet 

hvad man bør gøre, hvis man er udsat for en hændelse i farverne gul til rød. 

 

 1 - Normal kontakt 

 3 - Stærkt utilfreds borger. Truende, højtråbende 

 4 - Voldelig borger 

 2 - Utilfreds, ophidset borger 



 

 

Forebyggelse 

Generelt vil Rudersdal Kommune prioritere forebyggelse af konflikter. Det kan vi gøre ved: 

 

Uddannelse 
 

I Rudersdal Kommunes kendetegn nævnes, at vi vægter kompetente medarbejdere højt. Det er 

vigtigt, at de enkelte medarbejdere er fagligt velfunderede, og er fortrolige med hvorledes der 

skabes en ligeværdig og anerkendende kommunikation mellem borgerne og de ansatte i 

kommunen. I nogle områder bør det overvejes at tilbyde uddannelse i kommunikation, der 

forebygger og opløser konflikter.  

 

Lokaler 
 

Ved at have hensigtsmæssige lokaler, skaber man en god stemning mellem kommune og borgere.   

Generelt handler det om lokaler, der er lyse, venlige, støjdæmpende, og nogle steder skal man 

også være opmærksom på sikkerheden, når lokaler indrettes. 

 

Tænk derfor over om der skal være: 

 

- Mulighed for diskretion. 

- Mulighed for uforstyrret fortrolig samtale.  

- Mulighed for at man kan høre hinanden, så højrøstet tale bemærkes. 

- Lokalet er indrettet neutralt, ryddeligt og uden unødige genstande, der kan smides med. 

- Flugtmulighed. F.eks. om man kan komme ud af lokalet, uden at skulle forbi borgeren. 

- Alarmknapper. Personbårne alarmer. 

- Regler for om man kan modtage borgere, hvis man er alene på kontoret. 

 

Arbejdets tilrettelæggelse 
 

Tænk over arbejdsrutiner og om disse er til fordel for alle. 

Drøft om vi gør tingene på en hensigtsmæssig måde, så konflikter undgås. 

 

  



 

 

Hvad gør den enkelte eller arbejdspladsen, hvis der opstår en voldelig 
situation? 

Hvis du er udsat for, eller vidne til vold, trusler, eller chikane. 

Tilkald hjælp! 

 

Alle medarbejdere bør vide hvordan man tilkalder hjælp, hvis der er behov for det. Reglerne skal 

tilpasses de enkelte arbejdspladser og rutiner.  

 

Gå ikke ind i en konflikt! - Bøj hellere af! 

 

Står du overfor en voldelig borger, så gå ikke til modangreb.  

Prøv om du kan ”bakke” ud af situationen, f.eks. ved at føje borgeren, tale beroligende til 

vedkommende – indtil du kan undslippe eller få tilkaldt hjælp. 

 

Er du udsat for trusler – så undlad at reagere på truslerne. Kan du ikke komme i dialog med 

borgeren, så træk dig. Efterfølgende bør du kontakte din leder. Lederen vil tage ansvar for hvad 

man gør i forhold til den pågældende, både i forhold til truslerne og til fremtidig kontakt til borgeren. 

 

Sørg også for at tale med din leder eller andre, så du får talt oplevelsen igennem. 

 

Er man udsat for chikane, psykisk vold, overdreven kritik fra en borger, er det ikke noget man skal 

finde sig i. Det er vigtigt at forholde sig til det, og finde ud af hvordan man undgår det. Et råd kan 

være at skrive det ned, når det sker, samt hvad der skete, for efterfølgende at tage det op med sin 

leder. Måske kan man finde en anden måde at takle pågældende på, eller måske skal man ikke 

have kontakten til vedkommende i en periode. 

Ved at skrive det ned, og drøfte det med din leder, sørger du for at holde episoderne ”ud fra dig 

selv” som privatperson, og du vil ikke så nemt blive berørt af det. Det er vigtigt at forblive 

professionel, og på professionel vis sige fra overfor personer, der chikanerer. 

 

Mulighed for at sige fra 
 

Det er tilladt at sige fra, hvis man føler, at ens sikkerhedsmæssige grænser er nået. På den enkelte 

arbejdsplads må man drøfte, hvad det betyder i praksis. Det kan f.eks. handle om, at en 

medarbejder er nervøs for at være sammen med en bestemt person eller for at betjene en bestemt 

borger. Det mest naturlige er at fritage medarbejderen for kontakten, men sørg også for at følge op 



 

 

og finde ud af, hvordan man kan ændre på tingene, så der ikke opstår uhensigtsmæssige 

situationer.   

Det er vigtigt at holde god kontakt til sin leder. Få hjælp til det, der er svært. Og ønsker du at sige 

fra generelt, er det vigtigt at finde ud af, om du kan få en anden jobfunktion. 

Krisehjælp og beredskab 

Tryghed på arbejdet er vigtig. Den enkelte medarbejder bør vide hvem de kan henvende sig til, hvis 

de oplever at deres grænser er nået, eller de har været udsat for ubehagelige personer eller 

situationer.  

Hvis en person er udsat for vold, trusler eller chikane, er det ikke sikkert, at personen beder om 

hjælp. Det er en normal reaktion at prøve at tage sig sammen. Reaktionen kan komme, når man er 

kommet hjem – når der er tid til reaktionen. Hvis man ikke får bearbejdet oplevelsen, er der en 

større risiko for, at man på længere sigt, evt. efter flere oplevelser, udløser en reaktion, som er 

voldsommere end den ville have været, hvis den første oplevelse var bearbejdet.  

 

Det skal tages alvorligt, hvis en medarbejder fortæller om en uhensigtsmæssig oplevelse. Leder og 

kolleger bør tage sig tid til at lytte og forstå hvad der er sket, og hvordan det påvirker 

medarbejderen. Situationen bør ligeledes tages op, når den er overstået, så eventuelle erfaringer 

kan uddrages og formidles. 

 

Psykisk førstehjælp 
 

Sørg for et beredskab, så der kan ydes psykisk førstehjælp hvis en medarbejder er udsat for vold 

eller trusler, f.eks. 

- Lad ikke den voldsramte være alene 

- Sørg for ro og tryghed 

- Lyt – lad den voldsramte fortælle – igen og igen 

- Kritiser ikke – bagatelliser ikke 

- Kontakt arbejdspladsens ledelse 

- Sørg evt. for krisehjælp fra Trekanten 

- Underret evt. familie og pårørende 

- Støt den pågældende dagen eller følg vedkommende hjem, hvis der er nogen til at tage 

imod 

- Støt op om praktiske gøremål, f.eks. at hente børn m.v. 



 

 

- Oprethold kontakten til du er helt sikker på, at andre har taget over, da man ikke bør være 

alene det første døgn 

 

Når den berørte person møder på arbejde igen, så vær parat til at snakke tingene igennem, og find 

ud af hvilken støtte, der er brug for. 

De, der har overværet en voldsepisode, eller arbejder tæt på de berørte personer, kan også have 

brug for krisehjælp og for at bearbejde episoden. 

 

Sørg også for kollegerne – debriefing 
 

Har der været en voldelig episode på arbejdspladsen, er der måske nogen der har overværet 

episoden, men alle har givetvis hørt om det. 

De personer, der har overværet en voldelig episode, kan være meget berørt af den, og kan 

efterfølgende komme til at reagere kraftigt på det, og kan have brug for hjælp. 

En voldelig episode kan skabe utryghed og angst i personalegruppen, så det er vigtigt at give en 

orientering om, hvad der er sket, hvad der er gjort efterfølgende, og om der er ting, der fortsat skal 

gøres. 

 

Debriefing 

I en debriefing af personalegruppen bør alle personer få lov til at fortælle, hvad de har oplevet. Man 

skal have lov til at fortælle sin version, der bør ikke rettes, diskuteres, kritiseres eller andet – men 

lyttes. Alle har taklet situationer så godt de kunne, og det er vigtigt at alle går hjem efter en kritisk 

hændelse med situationen drøftet og ”på plads” inde i sit eget hoved. 

 

Psykologcentret Trekanten kan tilkaldes til en hel gruppe. Ofte vil en enkelt eller to konsultationer 

være tilstrækkeligt. 

 
Krisehjælp fra Psykologcentret Trekanten 
 

Rudersdal Kommune abonnerer på krisehjælp fra Psykologcentret Trekanten. Ledere af områder 

og institutioner kan henvise til Trekanten. Listen over ledere, der er registreret hos Trekanten, 

findes på intranettet. 

 

Psykologcentret Trekantens telefonnummer: 33 91 40 41 

 

Hvis der er problemer med at rekvirere bistand fra Trekanten, kan man ringe til Personaleområdet:  

Personalechef Jan Weidekamp: 4611 2110 



 

 

Når man kontakter Trekanten fortæller man kort om episoden, drøfter hvorledes Trekanten skal 

kontakte den berørte, og får så et sagsnummer.   

Trekanten kan meget hurtigt kontakte den berørte og senest indenfor 12 timer. 

Da institutionen selv betaler behandlingerne på Trekanten, letter det sagsgangen, hvis man har sit 

EAN nummer klar. 

 

Anmeldelse – registrering – analyse 

 

Vold og trusler om vold skal som hovedregel anmeldes til politiet – og som arbejdsskade. Se 

yderligere på intranettet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straffeloven og vold mod ansatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I daglig tale hører man ind imellem ordene ”vold mod 

tjenestemand i funktion”, og ansatte, der ikke er tjenestemænd 

spekulerer på om der findes regler, også for dem. Det er de to 

ovennævnte paragraffer, der beskriver reglerne og det strafbare 

mod alle os, der er ansatte til at lave et bestemt arbejde.  

Såfremt strafbare handlinger begås imod ansatte, fordi 

vedkommende er ansat, hører handlingen ind under disse regler. 

Det betyder ikke noget om man er på arbejde eller ej. Man kan 

have fri, men blive angrebet af en person på grund af det arbejde 

man varetager i det daglige. 

 

Straffelovens § 119, stk. 1 

Den som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, 

hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller 

hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i 

anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre 

en sådan person i at udføre en lovlig tjenestehandling eller at 

tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med 

bøde eller fængsel indtil 8 år 

Straffeloven § 121 

Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale 

overfalder nogen af de i §119 nævnte personer under 

udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af 

samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. 



 

 

 

Politi 
 

Anmeldelsespligten er en hovedregel. Det er derfor vigtigt, at arbejdspladserne taler om hvornår, 

hvordan og hvorledes, der foretages anmeldelse til politiet. Husk, ved at anmelde til politiet 

signalerer man, at det ikke kan betale sig at være voldelig. Hvis man senere skal have erstatning, 

skal sagen være anmeldt til politiet, hvilket skal ske inden for 72 timer.  

 

Arbejdsskade 
 

Vold og trusler om vold bør indberettes som arbejdsskade. Det er vigtigt at episoderne registreres, 

så man får et billede af de risici, der er på arbejdspladsen.  

Arbejdsskader anmeldes elektronisk. På intranettet under ”personale, økonomi og ledelse”, derefter 

”løn og personaleforhold”, derefter ”arbejdsskader”, finder man linket til selskabet ”Willis”, der 

administrerer vore arbejdsskader. Alle institutioner har et kodenummer. Indberetter man selv sin 

skade, skal man have afdelingen/institutionens kodenummer hos ledelsen. 

Alle kan anmelde en arbejdsskade, men det skal gøres inden der er gået et år efter episoden.   

Anerkendes sagen som en arbejdsskade, kan kommunen få refunderet udgiften til 

psykologbehandling fra arbejdsskadeforsikringen, ligesom den berørte kan få dækket eventuelle 

udgifter og der eventuelt senere kan blive tale om erstatning. 

 

Intern registrering 
 

Nogle arbejdspladser kan have fordel af at registrere de voldelige episoder. Hvilke situationer 

udløste episoden? Hvordan håndterede man situationen? Bagerst findes et eksempel på en sådan 

registrering, der også kan bruges med henblik på forebyggelse af fremtidige sager, og for at sikre, 

at sagen er gennemdrøftet. Registreringen vil også støtte arbejdspladsen i den årlige opsamling og 

indberetning af sager til OmrådeMED og HovedMED. 

 

  



 

 

Trin i udarbejdelse af en decentral politik mod vold, trusler om vold og 
chikane 

1) Klarlæggelse af hvilke udtryksformer fysisk vold, psykisk vold og chikane kan have på den 

aktuelle arbejdsplads. Hvor går grænsen for hvad arbejdspladsen vil kalde ” arbejdets karakter”, set 

i lyset af, at vi ønsker en sikker og tryg arbejdsplads?   

 

2) Vil vi have glæde af at inddele hændelser i grøn-gul-orange og rød, og indarbejde dette sprog i 

hverdagen 

 

3) Forebyggelse 

- Gør vi det, vi gør, på en hensigtsmæssig måde? 

- Uddannelse, f.eks. kursus om at undgå vold og håndtering af konflikter 

- Kommunikation 

- Brugerinddragelse 

- Indretning af lokaler  

 

4) Handlingsplan 

- Tilkaldelse af hjælp – hvor og hvordan 

- Psykisk førstehjælp (se ovenfor) 

- Inddragelse af leder 

- Evt. kontakt til psykologcentret Trekanten 

- Formidling af handlingsplan til medarbejdere 

 

5) Opfølgning  

- Rapportering af det skete internt 

- Drøfte episoden igennem med den voldsramte 

- Anmeldelse til arbejdstilsynet 

- Anmeldelse til forsikring 

- Anmeldelse til politiet 

- Drøftelse i sikkerhedsgruppen 

- Drøftelse i personalegruppen  

 

Politik - /retningslinje 

Denne politik om vold, trusler og chikane gælder også som retningslinje, og kan opsiges med 3 

måneders varsel efter reglerne for retningslinjer.  



 

 

Skema til registrering af vold og trusler 

Skemaet udfyldes af medarbejder og sikkerhedsgruppen 

 

Navn:__________________________________________________________________________ 

Stilling:_________________________________________________________________________ 

Ansat antal år/mdr. på arbejdspladsen:_________ Tidspunkt for episoden:____________________ 

Hvor indtraf episoden: _____________________________________________________________ 

 

Voldens karakter: (Beskriv eller sæt kryds) 

Verbale trusler mod den ansatte:_____________________________________________________ 

Verbale trusler mod den ansattes familie: ______________________________________________ 

Fysisk vold: skub, spark, slag, spytten, griben fat i, kvælertag, krads/bid, andet (understreg hvilken) 

Fysisk vold med brug af genstande (inventar, kasteskyts, kniv, andet) (understreg hvilken) 

beskriv andet: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

I hvilken situation skete episoden? 

Beskriv eller sæt kryds 

Uprovokeret:  

____________________________________________________________________ 

 

Situation, hvor der blev stillet krav til borgeren/pårørende: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Borgeren/pårørende blev bedt om at indordne sig under ordensreglerne: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Forsøg på at berolige ophidset borger/pårørende/gæst: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Indgriben i konfliktsituation mellem borgere/brugere: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Andet: _________________________________________________________________________ 

 



 

 

Var der vidner til episoden? Hvem? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Var der mulighed for at tilkalde hjælp – og fik du tilkaldt hjælp? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Anvendte du magt overfor voldsudøveren som nødværge? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Kendte du voldsudøveren? 

______________________________________________________________________________ 

 

Hvad var din umiddelbare reaktion? (sæt ring om tallet) 

Upåvirket 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 meget chokeret 

 

Hvilke udtryk dækker bedst dine følelser efter episoden? (Sæt ring om ordet.) 

Angst -  Vrede  -  Utryghed -  Irritation  -  Ked af det  - Udmattet  -  Ligeglad  - Andet  

Beskriv andet: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Umiddelbar konsekvens af episoden 

Genoptog straks arbejdet: __________________________________________________________ 

Måtte holde pause: _______________________________________________________________ 

 

Sygemeldt? Hvor længe? 

_______________________________________________________________________________ 

 

  



 

 

Er der taget forholdsregler efterfølgende? 

Lægehjælp: Hvilken læge? Hvem tog 

initiativet?_______________________________________________________________________

______________________________ 

Henvisning til psykolog. Hvem henviste? Evt. kodenummer hos psykolog 

_______________________________________________________________________________ 

 

Samtaler med leder/kollegaer. Hvornår? Evt. aftaler? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Gruppesamtaler. Hvornår og med hvem? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Andet? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Er der planlagt opfølgning? 

Nej: ___Ja: _____ Hvis ja, hvem er ansvarlig? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Episoden er anmeldt til: 

Arbejdstilsyn:___ Arbejdsskadeforsikring: ____ Politiet: ______ 

 

Arbejdsmiljøgruppens forslag til forebyggelse: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Skemaet er udfyldt af:_________________________________ 

 

Dato og underskrift___________________________________ 

 

 

Vedtaget af Økonomiudvalget 20.05.2009. 



 

 

  
 


