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Politik 
 

 

Voldspolitik på plejehjemmet Falkenberg  
 
Hensigtserklæring 

Vi – alle ansatte på plejehjemmet Falkenberg  

 anser vold for at være et fælles problem hvor vi tager et fælles ansvar. 

 er åbne overfor at drøfte problematikker omkring vold. 

 forebygger vold. 

 registrerer vold. 

 passer på hinanden. 

 tager hinandens problemer alvorligt, også selv om vi ikke selv oplever det som et 

problem. 

 tager vores værdigrundlag alvorligt og viser det bl.a. ved ikke at acceptere  
mobning og chikane. 

 
Definition  

Fysisk vold:  

Krads, slag, spyt, kasten med ting, forsøg på fastholdelse eller kvælning og lign. 

Psykisk vold:  

Tilråb, systematisk fornedrelse, truende adfærd, ukvemsord, mobning og chikane inkl.  
seksuel chikane, trusler mod en selv eller ens familie. 

Ovennævnte fysiske og psykiske vold kan komme både fra beboere og pårørende, 
men også fra udefra kommende personer. Desuden kan der opleves mobning og 

chikane fra kollegaer/ledere. 
 
Hvordan forebygger vi vold  

Vi sørger for, at personalet 

 er veluddannet. 

 har viden om og stort kendskab til beboerne/pårørende. 

 er informeret om beboere, der kan have tendens til vold. 

 er åbne over for episoder med vold - for at forhindre at kollegaer udsættes for 

lignende episoder. 

Ledelsen skal, i samarbejde med  ramte medarbejdere, registrere episoder og 

udfærdige handleplaner for alle opståede episoder, med det formål at forhindre det 
sker igen. 

Ledelsen skal sikre at episoder beskrives i APV-database og behandles i A-MED. 
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Når ”skaden” er sket 

Det er vigtigt, at du 

 taler om episoden med dine nærmeste kollegaer. 

 tager kontakt til din nærmeste leder.  

 får hjælp til at udfærdige en voldsregistring. 

 er åben for at modtage læge eller psykologhjælp. 

 tager stilling til om episoden skal politianmeldes. 
 

 
Hjælp til kollega  

Du hjælper en kollega, der har været udsat forvold eller trusler, ved at 

 sørge for at vedkommende ikke er alene. 

 lytte og acceptere det vedkommende fortæller, er den oplevelse hun/han har haft. 

Også selv om du selv har oplevet situationen på en anden måde. 

 undgå at være kritisk. 

 udvise omsorg og tålmodighed. 

 sørge for at din kollega ikke lades alene – sørg for at din kollega hentes eller følges 
hjem! 

 du sørger for at kontakte den nærmeste leder – hvis denne ikke træffes kontaktes 
en af de øvrige ledere. 

 holde kontakt til din kollega, hvis denne sygemeldes efter episoden. 
 
 

Ved voldsomme hændelser 

Helsingør kommune har en aftale med traumecenteret på Rigshospitalet. Henvendelse 

sker efter aftale med ledelsen på Falkenberg. Telefonnumre til de tre ledere står under 
deres navne på opslagstavlen på kontoret. 

Hvis det i samarbejde med ledelsen skønnes at professionel krisehjælp er nødvendigt 
kontaktes Rigshospitalets Krisepsykologiske Enhed, tlf.  3545 7857 / 3545 6202, hvor 
der er døgnvagt. Bistand ydes så vidt det er muligt inden 24 timer efter 

henvendelsen. Adresse: Tagensvej 18 B, 2. sal, 2200 København N. 

Fremgangsmåden for kontakt er beskrevet  på Kilden 

 
 
Registrering 

Skema til registrering af voldsepisoder eller trusler om vold findes på Kilden. Her kan 
man desuden læse mere om emnet. 
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