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som ”borgere”. Lokale tilføjelser er kursiveret.  

 
 

1. Formål 
Formålet med standarden ”Forebyggelse af overgreb” er at forebygge, at der forekommer fysiske, 

psykiske eller seksuelle overgreb over for borgere i tilbuddet, medarbejdere og omgivende samfund. 

 

I forhold til standardens formål er tilgangen i Region Sjællands regionale retningsgivende dokument 

i et læringsperspektiv ved en kontinuerlig og systematisk tilgang til arbejdet med forebyggelse af 

overgreb herunder også et fokus på at minimere konfliktoptrappende adfærd.   

 

Formålet med det retningsgivende dokument er derfor:  

 At sikre, at der arbejdes systematisk med forebyggelse af konfliktoptrappende adfærd og 

overgreb  

 At sikre, at der arbejdes systematisk med risikovurderinger  

 At sikre en løbende systematisk opfølgning og evaluering af passerede hændelser med 

henblik på at tilpasse forebyggende indsatser 

 

 

2. Anvendelsesområde 
 
Forebyggelse favner bredt; det er borgere i tilbuddet, medarbejdere og det omgivende samfund. Det 

retningsgivende dokument forholder sig til følgende konstellationer for et overgreb:  

 

 Overgreb fra borger mod medarbejder  

 Overgreb fra borger mod andre borgere på og udenfor socialområdet  

 Overgreb fra medarbejder mod borger 

 

 

Forebyggelse af overgreb fra borger mod medarbejdere og andre borgere på socialområdet sker ved 

henholdsvis en målrettet indsats i forhold til målgruppen og ved en indsats målrettet den enkelte 

borger, som en risikovurdering er en del af.  

 

Overgreb fra borger mod andre borgere udenfor socialområdet forebygges som udgangspunkt ved 

de samme indsatser. Andre borgere udenfor socialområdet kan for eksempel være pårørende og 

borgere, som tilbuddets borgere kan møde på for eksempel indkøb, aktiviteter osv.  
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Ved medarbejderperspektivet er en vigtig opmærksomhed den relation, man som medarbejder 

indgår i med borgeren. Det er f.eks. i forhold til kommunikation og sprogvalg, men også andre 

forhold gør sig gældende1. Et kontinuerligt fokus på det lokale arbejdsmiljø er derfor også en central 

del af en forebyggende indsats af overgreb.  

 

Der skelnes mellem overgreb og magtanvendelse. Forebyggende tiltag og opfølgning på 

magtanvendelse skal ske i overensstemmelse med tilbuddets retningsgivende dokument for 

magtanvendelse.  

 

3. Fremgangsmåde  
I det retningsgivende dokument vil der ikke blive skelnet mellem hvilken type overgreb, der er tale 

om, når der tales om forebyggelse. Forebyggelse skal dermed forstås i en bred kontekst, hvor flere 

elementer indtænkes i en flerleddet forbyggende indsats. Der kan være særlige problemstillinger, 

der giver mening at forholde sig til lokalt i forhold til tilbuddets målgruppe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det retningsgivende dokuments struktur forholder sig til tre faser i forhold til det forebyggende 

arbejde, hvor formålet er en kontinuerlig og systematisk tilgang. De tre faser er:  

 

1. Forebyggelse som en flerleddet indsats  

2. Håndtering i situationen (forebyggende) 

3. Opfølgning, som består af to led: 

o Efter en hændelse 

o Bearbejdning og læring på tilbuddet  

 

                                                 
1 Se i øvrigt definitionen af overgreb fra www.socialebegreber.dk og Arbejdstilsynets definition af psykisk vold i afsnit 4.   

Lokale tilføjelser 

 

Beskriv, hvis relevant (valgfri): 

 

Er der særlige problemstillinger, der kan give mening at forhold sig til i forhold til tilbuddets 

målgruppe?  

Hvis ja, hvilke problemstillinger? 

Hvis ja, hvordan vil den eller de særlige problemstillinger blive håndteret?  

 
- En særlig problemstilling i form af, at nogle borgere kommunikerer nonverbalt og 

med fysisk kontakt, som i nogle tilfælde er riv, slag, bid mm.  

 

- Problemstillingen håndteres på følgende måde:  

                   -Udarbejdelse af risikovurdering på alle indskrevne borgere.  

-Udarbejdelse af stressprofil. 

-Afdækning af borgerens kommunikative ressourcer og udarbejdelse af 

kommunikationspas ved borgere med nonverbal kommunikation, for at fremme 

forståelse og kommunikation mellem borger og medarbejdere. 

-Anvendelse af metoden Low Arousal og kursus i konflikthåndtering 

- Alle medarbejdere tilbydes sagssupervision, hvor komplekse problemstillinger og 

evt. udadrettet adfærd drøftes. Superviser vejleder og rådgiver, som en 

forebyggende indsats. 

-Udfyldelse af UPS skema, ved udadrettet adfærd. Skemaerne drøftes på 

personalemøder til refleksion over egen praksis og til forebyggelse af 

konfliktoptrappende adfærd.  

- Grundig gennemgang og opbyggelse af kendskab til borgerne, ved grundig 

oplæring og introduktion. 

 

http://www.socialebegreber.dk/
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Der tages udgangspunkt i de konkrete hændelser og det samlede arbejde på tilbuddet med henblik 

på bearbejdning, læring og revidering af forebyggende indsatser2.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.1. Hvordan konfliktoptrappende adfærd og overgreb forebygges 
Det forebyggende arbejde er funderet ved flere elementer og en række opmærksomhedspunkter, 

der kan indtænkes i forebyggelse af overgreb og konfliktoptrappende adfærd. Det består af dels 

tiltag, der indgår som en del af den daglige praksis, dels metoder (strategier) til at forebygge i 

konkrete situationer, hvor der er en konfliktoptrappende adfærd til stede. Det forebyggende arbejde 

kan med fordel tage udgangspunkt i disse udvalgte elementer3:      

 

- Brugen af metoder og redskaber i den pædagogiske praksis som forebyggende (f.eks. low 

arousel, Åben Dialog, anvendelse af mestringsskemaer, strategier for borgerinddragelse)  

- Supervision og dermed refleksion over egen praksis i forhold til forebyggelse  

- Systematisk dokumentation, brug af og refleksion over eksisterende dokumenteret viden   

- Et godt kendskab til en borger og dermed muligheden for at identificere atypisk adfærd 

 

 

 

 

                                                 
2 Risikovurdering af den enkelte borger er et redskab, der skal indtænkes som en konfliktnedtrappende indsats i det forebyggende arbejde, 

hvorved potentielle konflikter og overgreb kan undgås.   

 
3 De udvalgte elementer er hentet fra rapporten: Vold på botilbud og forsorgshjem – tværgående analyse af 10 cases om voldsepisoder af 

Defaktum, 2016: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vold-pa-botilbud-og-forsorgshjem 

  

 

 
 

  

Håndtering i situationen 
Signalaflæsning af 
borgeren 
Kommunikation  
Konflikthåndtering 
 

Efter en hændelse  
Opfølgning  
Registrering  
Dokumentation 
 

Bearbejdning og læring på 
tilbuddet: 

Analyse af risikovurderinger og 
passerede hændelser  
Analyse af mønstre og 
tendenser i hændelser  
(Andet data som for eksempel 
magtanvendelser) 
 Opfølgning og revidering 

af forebyggende indsatser  

 
 

Forebyggelse kan bestå af:  
Metoder og tilgange  
Kendskab til borgeren 
Introduktion til medarbejdere 
Risikovurderinger 
Supervision og refleksion  
Dokumentation 
Lokale retningslinjer og 
politikker  

 
 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vold-pa-botilbud-og-forsorgshjem
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Der kan være andre nødvendige elementer som for eksempel alarmsystemer, fysiske rammer, 

teknologiske tiltag m.m., der er relevante at beskrive som en del af det forebyggende arbejde på 

tilbuddet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale tilføjelser  

 

Beskriv som minimum 

 

Hvilke faglige metoder og redskaber i den pædagogiske indsats understøtter forebyggelse af 

konfliktoptrappende adfærd og overgreb? 

Hvordan opnår medarbejderne kompetencer i forhold til at håndtere konfliktoptrappende 

adfærd? 

Hvordan sikres den løbende kompetenceudvikling hos medarbejderne i forhold til at håndtere 

konfliktoptrappende adfærd? 

Hvordan understøttes refleksion over egen praksis i forhold til forebyggelse af 

konfliktoptrappende adfærd og overgreb? (F.eks. supervision, ved risikovurderinger m.m.) 

Hvordan sikres det, at medarbejderne har et godt kendskab til borgeren og dermed identificerer 

atypisk adfærd?  

 

Hvis relevant, skal der i ovenstående beskrivelser indgå nuancer i forhold til de nævnte 

konstellationer for overgreb (afsnit: 2. Anvendelsesområde).   

 

Hvilke faglige metoder og redskaber i den pædagogiske indsats understøtter forebyggelse af 

konfliktoptrappende adfærd og overgreb? 

 

1) Der udarbejdes og anvendes en risikovurdering på alle indskrevne borgere. Der 

udarbejdes kommunikationspas på Botilbud 2. Der udarbejdes en stressprofil, der 

afholdes ungesamtaler – for at imødegå indflydelse. Der anvendes individuel 

kravtilpasning og generelt en anerkendende pædagogisk tilgang, hvor respekt, 

åbenhed og tillid er i fokus. 

 

2) Som metode anvendes primært Low Arousal, og medarbejdere har været på kursus i 

konflikthåndtering til kompetenceudvikling af medarbejdere.   

  

3) Grundig gennemgang og opbyggelse af kendskab til borgerne, ved grundig oplæring 

og introduktion. Kommunikationspas til at fremme kommunikationen mellem borger 

og (nye) medarbejdere. Alle medarbejdere tilbydes sagssupervision, hvor komplekse 

problemstillinger og evt. udadrettet adfærd drøftes. Superviser vejleder og rådgiver, 

som en forebyggende indsats.  

 

4) Der tilbydes følvagter – hvor nye medarbejder følger med rundt og ser hvordan det 

foregår i 3 vagter.  

 

5) Refleksion over egen praksis, i forhold til forebyggelse af konfliktoptrappende adfærd, 

understøttes ved personalemøder, hvor medarbejdere drøfter evt. situationer eller 

ændret adfærd.   
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3.2. Hvordan det sikres, at medarbejdere og borgere udviser respektfuld adfærd overfor 

hinanden  

 

 

 

En del af arbejdet med at forebygge overgreb og konfliktoptrappende adfærd finder allerede sted 

ved den daglige omgang med - og tilgang til – hinanden. Derfor er en løbende opmærksomhed på 

forhold som sprog og adfærd i forskellige relationer som medarbejderne imellem, mellem 

medarbejdere og borgere og borgerne imellem af betydning for at bevare en respektfuld adfærd.  

 

 
 

Lokale tilføjelser  

 

Beskriv som minimum 

 

Hvordan understøttes det, at medarbejdere og beboere udviser en respektfuld adfærd over for 

hinanden?  

 

Hvordan bevares opmærksomheden på en respektfuld adfærd over for hinanden?  

 

Beskriv for eksempel (valgfri) 

Er der fælles initiativer for medarbejdere og borgere, der understøtte gensidig respektfuld 

adfærd? (f.eks. fælles værdigrundlag m.m.)   

Er der særlige initiativer i forhold til medarbejderne, der understøtter en respektfuld adfærd? 

(værdigrundlag, personalepolitikker m.m.) 

Er der særlige initiativer i forhold til borgerne, der understøtter en respektfuld adfærd? (f.eks. 

husordner, værdigrundlag m.m.) 

 

1) Det pædagogiske grundlag, beskriver hvorledes den pædagogiske indsats, tager 

udgangspunkt i en anerkendende pædagogisk- og relationel tilgang, der understøtter 

og indbyder til en respektfuld adfærd overfor borger og medarbejdere imellem. 

 

2) Den daglige struktur og de fysiske rammer, er med til at understøtte det 

pædagogiske grundlag og respektfuld adfærd, i det der er mange forskellige 

muligheder tilstede for den enkelte borger.  

 

3) Kontinuerligt fokus på sikring af medinddragelse og indflydelse for borgerne, så 

borgerne oplever at have kontrol over eget liv, og at have mest muligt indflydelse. Fx 

på baggrund af ungesamtaler eller ud fra et godt kendskab til borgernes præferencer 

og interesser, oprettes mål/delmål og tilbydes aktiviteter.   

 

4) Drøftelser på personalemøder og faglige møder – til at bevare opmærksomheden på 

respektfuld adfærd. 

 

5) På to botilbud anvendes en husorden, som beboerne har været med til at udarbejde.  
    

Lokale tilføjelser  

 

Beskriv, hvis relevant (valgfrit):  

 

Hvilke andre elementer er ellers en del af det forebyggende arbejde?  

 

 Overvejelser og bevidst stillingtagen til indretning hos særlige borgere, hvor det vil være 

relevant.  

 

 Overvejelser og bevidst stillingtagen til relationen mellem medarbejder og borger, og 

dermed organisering af bemanding.  

 

 Bevidst stillingtagen til og vurdering af behov for personaleskift, hvis en situation er 

potentiel optrappende.  
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3.3 Hvordan der arbejdes med risikovurdering, herunder inddragelse af viden fra interne 

og eksterne samarbejdspartnere 

En risikovurdering er en systematisk metode til at lave vurderinger af den enkelte borger i forhold 

til, hvornår en risikofyldt adfærd hos en borger er til stede. Risikovurderingen bidrager dermed til at 

konfliktoptrappende adfærd hos en borger kan imødekommes og håndteres af personalet og dermed  

kan en potentiel konflikt/overgreb undgås. Derved indgår risikovurderinger som en del af det 

forebyggende arbejde.   

 

Risikovurderinger af den enkelte borger skal være synlig dokumenteret i Bosted, når den er 

foretaget. Det skal være synligt dokumenteret, hvad risikovurderingen har haft af konsekvenser for 

det daglige pædagogiske arbejde og hvilke forebyggende indsatser/initiativer, der er igangsat.  

 

 
 
Lokale tilføjelser  

 

Beskriv som minimum 

 

Metodisk tilgang 

Hvilken metodisk tilgang anvendes til risikovurdering af den enkelte borger?  

(Feks. Brøset violence checklist (BVC), risikoprofiler, tryghedsplaner, trafiklys (rød, gul, grøn))  

 

Hvordan foretages en risikovurdering? 

 

Ansvarsforhold 

Hvem er ansvarlig for at foretage en risikovurdering? 

 

 
Hvordan sikres det, at den enkelte borger risikovurderes  

Hvornår foretages en risikovurdering? (skal dateres) 

Hvor ofte skal den enkelte borger risikovurderes? 

Hvilke indikatorer udløser, at en risikovurdering skal revurderes? 

Hvordan sikres det, at relevante medarbejdere får kendskab til at en borger er blevet 

risikovurderet?  

 

Inddragelse af borgeren 

Hvornår skal borgeren inddrages i det løbende arbejde med risikovurdering af borgeren? 

Hvordan inddrages borgeren i udarbejdelsen af en risikovurdering?  

 

Inddragelse af interne og eksterne samarbejdspartnere i risikovurderingen 

Hvordan indhentes viden fra interne og ekstern samarbejdspartnere til brug i en risikovurdering? 

Hvordan inddrages viden fra interne og eksterne samarbejdspartnere til brug i en risikovurdering? 

 

Hvordan sikres det, at der handles på risikovurderingen af den enkelte  

Hvordan sikres det, at der igangsættes nødvendige forebyggende initiativer/indsatser – øjeblikkeligt 

om nødvendigt.  

Hvordan sikres det at nødvendige forebyggende initiativer/indsatser formidles til 

medarbejdergruppen – øjeblikkeligt om nødvendigt 

  

Dokumentation  

Hvor og hvordan dokumenteres risikovurderingen i Bosted? 

 

1) Metodiske tilgang:  

Der anvendes et skema som er udarbejdet af Synscenter Refsnæs, hvilket er særligt beregnet til 

målgruppen. Skemaet kan findes på det lokale INTRA, under mappen konference og skabeloner.   
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2) Ansvarsforhold:  

Primærpædagog, og i samarbejde med klasselærer, når det er aktuelt.  

 

3) Hvordan sikres det, at den enkelte borger risikovurderes:  

Hvis det ikke er muligt at foretage risikovurderingen inden start på Synscenter Refsnæs, foretages 

den inden for den første måned eller så snart fagpersonerne har det tilstrækkelige grundlag at 

udarbejde vurderingen ud fra. 
 

Revurdering: Som minimum i forbindelse med borgerens konference, hvert halve år foretages ny 

risikovurdering. Hvis ledelsen finder det nødvendigt at sikre den enkelte borger/omgivelserne eller 

iværksætte særlige pædagogiske tiltag, kan der foretages ny risikovurdering. I hverdagen 

risikovurderes borgeren løbende, når personalets observationer i den pædagogiske praksis giver 

anledning hertil. 

 

Forsikring: risikovurderingen udarbejdes på alle borgere og derfor informeres det ikke særligt ved 

udarbejdelse. Ved revurdering noteres det på borgerens dagbog.  

 

4) Inddragelsen af borgeren:     

Borgeren orienteres i de tilfælde hvor det er relevant, og ellers inddrages borgere ikke, da det 

vurderes at være potentielt konfliktoptrappende.  

 

5) Inddragelse af interne og eksterne samarbejdspartnere i risikovurderingen:  

Vi orienterer os i de rapporter, sundhedsjournaler, udredninger og dokumenter der er blevet 

tilsendt i forbindelse med indskrivning.  

I særlige tilfælde kontakter vi relevant sundhedspersonale, fysioterapeut, læge og psykolog.  

Den relevante viden inddrages på baggrund af gennemgangen af dokumenterne og der afholdes 

derefter tværfaglige møder og overleveringsmøder hvor relevant viden inddrages.  

 

6) Hvordan sikres det, at der handles på risikovurderingen af den enkelte: 

I risikovurderingen udarbejdes en handleplan, med en pædagogisk indsats, opfølgning og 

ansvarsfordeling til forebyggelse.  

Den forebyggende indsats videreformidles på personalemøder og/eller indskrives i den individuelle 

plan, ved behov for særlig opmærksomhed.  

  

 

7) Dokumentation:  

Risikovurderingen har sin egen mappe i Sensum One, under dokumenter og i mappen, 

Risikovurdering.  

 

 
 

 

 

3.4 Opfølgning på overgreb og voldsomme hændelser 

Som beskrevet indledningsvist skelnes der her mellem opfølgning på den konkrete hændelse og den 

løbende opfølgning ved analyse af passerede hændelser med henblik på bearbejdning og læring på 

tilbuddet.  

 

3.4.1 Hvordan følges der op på overgreb og voldsomme hændelser efter situationen? 

Efter den konkrete hændelse er det vigtigt med en korrekt opfølgning i forhold til de involverede 

parter4. Derudover er det også vigtigt at der følges op således at oplevelsen og erfaringerne kan 

anvendes i et fremadrettet forebyggende arbejde.  

 
 

                                                 
4 Se i øvrigt den lokale beredskabsplan (Den regionale retningslinje: Beredskabsplan for krisehåndtering i Socialområdet med lokale 

tilføjelser).  
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Lokale tilføjelser  

 

Beskriv som minimum 

 

Hvordan følges der op på overgrebet eller hændelsen i direkte forlængelse af situationen? 

Hvordan følges der op i forhold til borgeren?  

Hvordan følges der op i forhold til involverede medarbejdere – direkte eller indirekte involverede? 

(f.eks. debriefing, sparring m.m.) 

Hvordan dokumenteres overgrebet eller hændelsen i Bosted?  

Hvor skal overgrebet eller hændelsen ellers registreres?  

 

 

1) Afhængig af hændelsens omfang bliver der enten udfyldt et ”UPS- skema”, ”anmeldelse 

om en arbejdsskade” eller ” indberetning af magtanvendelse”.  

 

2) Borgeren: Sikring af situationen og at den ikke eskalerer yderligere. Tilkaldelse af læge 

eller sygeplejerske, ved behov. Dialog med borgeren om forløbet.  

 

3) Medarbejder: sparring med tilstedeværende medarbejdere, informere AMIR og ledelsen, 

ved behov. 

 

4) Hændelsen dokumenteres på den enkelte borgers dagbogsfane i Sensum.  

 

5) Overgreb eller hændelsen registreres enten i ”UPS- skema”, ”anmeldelse om en 

arbejdsskade” eller ” indberetning af magtanvendelse” og/eller det vurderes om 

hændelsen skal politianmeldes.   

 

 
 

 
3.4.2. Hvordan sikres bearbejdning og læring på tilbuddet 

Der gennemføres løbende analyser af passerede hændelser på tilbuddet med henblik på at 

bearbejde og dermed skabe en læring om, hvordan igangsatte forebyggende indsatser har virket, 

om der skal justeres og/eller igangsættes nye indsatser.  

 

I analyse - og bearbejdningsfasen kan også andet data indgå. Det kan for eksempel være 

magtanvendelser, arbejdsskaderegistreringer eller andre former registreringer.  

 

Udover at omsætte ny viden i forhold til det forebyggende arbejde er det vigtigt at få formidlet den 

nye viden og eventuelle nye og/eller reviderede indsatser til medarbejdere og eventuelt borgere.  
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Lokale tilføjelser  

 

Beskriv som minimum 

 

Hvem har ansvar for, at der løbende gennemføres analyser af passerede hændelser? 

Hvornår gennemføres der analyser af passerede hændelser? 

Hvem skal deltage i analyserne?  

I hvilke situationer gennemføres der analyser af passerede hændelser med henblik på at se 

mønstre og tendenser? 

Hvordan indgår andet data som for eksempel risikovurderinger, magtanvendelser, 

arbejdsskadesregistreringer og andre registreringer i analysearbejdet med henblik på 

nye/reviderede forebyggende initiativer?   

Hvordan omsættes analysen og læringen til konkrete indsatser?  

Hvordan sikres det at ny viden og nye/reviderede indsatser formidles til medarbejdere?   

 

 

1) Afdelingsleder/nærmeste leder og AMIR repræsentanterne har dette ansvar.  

2) Til det førstkommende personalemøde.  

3) Ledelsen, AMIR- repræsentant, involverede medarbejder og hele personalegruppen, ved 

behov.  

4) Der udarbejdes en analyse af de situationer hvor adfærden ændrer sig i forhold til hvad der 

er beskrevet i risikovurderingen og tidligere observeret. Der udarbejdes også analyser i 

situationer hvor årsagen synes ukendt. 

5) Andet data inddrages i analysen for at udarbejde en bred analyse med et bredt overblik over 

situationen og for at forebygge fremtidige overgreb. 

6) Analysen og indsatsen drøftes i personalegruppen og der udarbejdes en pædagogisk indsats.  

7) Videreformidling sker via personalemøder eller i dagbogsnotater.  

 

 

4. Definitioner 
 

 
Overgreb (www.socialebegreber.dk) 
Handling, hvor en person eller dennes rettigheder krænkes af en stærkere part 

Overgreb dækker bredt og er delvist overlappende med begrebet magtmisbrug, idet der er tale om 

en uretmæssig brug af en ikke-ligeværdig relation. Den ene persons stærkere position kan fx bero 

på alder, fysik, organisatoriske forhold, tradition m.v. Ligeledes begrænser krænkelsen af en person 

eller dennes rettigheder sig ikke til lovbrud, men kan fx også være latterliggørelse, manglende 

honorering af aftaler, tilbageholdelse af midler, social kontrol mv. 

 

Arbejdstilsynet (www.arbejdstilsynet.dk)  

FYSISK VOLD Ved fysisk vold er der tale om episoder, hvor medarbejderne bliver udsat for en aktivt 

påført voldshandling. Det kan være et angreb mod hovedet eller kroppen. Eksempler på fysisk vold 

er: Overfald, kvælningsforsøg, knivstik, slag, spark, bid, niv, skub, krads, spyt, benspænd, 

fastholdelse, og kast med genstande. 

 

PSYKISK VOLD Ved psykisk vold er der tale om episoder, hvor medarbejderne bliver udsat for 

trusler eller andre former for krænkende adfærd. Eksempler på psykisk vold er: Trusler om vold, 

trusler mod medarbejdernes sikkerhed, herunder trusler på livet, trusler om fysisk hærværk, eller 

trusler, der vedrører medarbejdernes familie, venner eller andre nærtstående personer. Trusler kan 

også udtrykkes uden ord, fx med knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller i 

form af tegninger. Anden krænkende adfærd, fx systematisk fornedrelse, ydmygelser, 

mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskriminerende udsagn. Psykisk vold kan også udøves via 

elektroniske medier som sms, e-mail og via hjemmesider. 

 

Seksuelle overgreb mod børn og unge (Socialstyrelsen) 

http://www.socialebegreber.dk/
http://www.arbejdstilsynet.dk/
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 Den voksne udnytter et barns tillid 

 Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet 

 Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er 

modent til at give samtykke til 

 Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller 

et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt 

grænseoverskridende adfærd 

 Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral 

 

Definitionen er punktopstilling af Henry C. Kempes definition af seksuelle overgreb fra 1978. 

Termen seksuelle overgreb omfatter både overgreb, som er begået indenfor familien og overgreb 

begået udenfor familien. 

 

https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/seksuelle-og-voldelige-overgreb/seksuelle-

overgreb/definition-og-lovgivning-om-seksuelle-overgreb  

 

5. Ansvarsforhold 
Ledelsen er ansvarlig for, at det retningsgivende dokument er kendt af de ansatte, som har ansvar 

for at efterleve dette. 

 
 

6. Referencer 
 

Region Sjællands politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane (se Region Sjællands 

intranet under Arbejdsmiljø) 

 

Kvalitetsmodel for socialtilsyn ved Socialstyrelsen: 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/redskaber-for-

tilsynsforende/kvalitetsmodel  

 

Nationale retningslinjer for forebyggelse af kritiske episoder på sociale botilbud og forsorgshjem af  

Socialstyrelsen (Under udarbejdelse)  

 

Vold på botilbud og forsorgshjem – tværgående analyse af 10 cases om voldsepisoder, rapport af 

Defactum, Region Midt, 2016: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vold-pa-botilbud-og-

forsorgshjem  

 

Voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem af SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd), 

2017  

 

Lov om social service (Serviceloven), LbK nr. 1284 af 17/11/2015Lov om behandling af 

personoplysninger (Persondataloven), Lov nr. 429 af 31/05/2000 

Lov om arbejdsmiljø, (LBK nr. 1072 af 07/09/2010) 

Bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (BEK nr. 1504 af 04/12/2015) 

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse (BEK nr. 559 af 17/06/2004) 

AT-vejledning D. 4. 3 Juni 2011 

Dansk kvalitetsmodel for det sociale område, herunder særligt: 

- Standard for Kommunikation med retningslinjer 

https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/seksuelle-og-voldelige-overgreb/seksuelle-overgreb/definition-og-lovgivning-om-seksuelle-overgreb
https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/seksuelle-og-voldelige-overgreb/seksuelle-overgreb/definition-og-lovgivning-om-seksuelle-overgreb
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/redskaber-for-tilsynsforende/kvalitetsmodel
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/redskaber-for-tilsynsforende/kvalitetsmodel
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vold-pa-botilbud-og-forsorgshjem
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vold-pa-botilbud-og-forsorgshjem
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- Standard for Indflydelse på eget liv med retningslinjer 

- Standard for Fysisk og mental sundhed og trivsel 

- Standard for Faglige tilgange, metoder og resultater med retningslinjer 

- Standard for Kompetenceudvikling 

 

Den lokale beredskabsplan (Den regionale retningslinje med lokale tilføjelser: Beredskabsplan for 

krisehåndtering i Socialområdet) 

 

Læs mere om Socialstyrelsens arbejde med seksuelle overgreb mod børn og unge: 

https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/seksuelle-og-voldelige-overgreb/seksuelle-overgreb   

 

Og i forhold til senfølger af seksuelle overgreb: https://socialstyrelsen.dk/voksne/Senfolger-af-

seksuelle-overgreb 

 
 

7. Dokumentation 
For at sikre at den rette dokumentation og registrering af overgreb og hændelser finder sted, skal 

der beskrives hvilke dokumenter, der skal udfyldes til dokumentation af de handlinger, som er 

beskrevet under fremgangsmåde. Eksempler kan være individuel plan, skemaer og registreringer i 

elektroniske systemer. 

 

 

 
Lokale tilføjelser  

 

Beskriv som minimum 

 

Hvor skal overgreb og hændelser dokumenteres og/eller registreres? 

Hvem har ansvar for at dokumentere og/eller registrere overgrebet eller hændelsen? 

 

1) Overgreb og hændelser dokumenteres enten i UPS-skema, eller som en 

magtanvendelse, eller arbejdsskade, samt dokumenteres i borgerens dagbog.  

 

 

2) Den medarbejder der har overværet eller været involveret i overgrebet, har ansvar 

for at registrere overfaldet, samt orientere ledelsen.  

 

 
 

https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/seksuelle-og-voldelige-overgreb/seksuelle-overgreb
https://socialstyrelsen.dk/voksne/Senfolger-af-seksuelle-overgreb
https://socialstyrelsen.dk/voksne/Senfolger-af-seksuelle-overgreb

