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1. Formål 

At det sikres, at Synscenter Refsnæs er et sikkert sted at være og at risiko for krænkende handlinger 

(vold, trusler, mobning og chikane) mindskes. At det sikres, at den enkelte borger risikovurderes og 

at der handles på risikovurderingen. 

 

2. Anvendelsesområde 

Ansatte på Synscenter Refsnæs, som arbejder direkte med målgruppen i henholdsvis skole og 

botilbud. 

  

 

3. Indikator 1 

3.1 Retningslinjer for hvordan det sikres, at de enkelte risikovurderes 

3.1.1. Sådan foretages risikovurdering 

Risikovurderingen foretages af kontaktlæreren og/eller primærpædagog. Der udarbejdes 

risikovurdering på alle borgere i Synscenter Refsnæs’ skole og botilbud. 

 

Hvis det er muligt at foretage vurderingen inden indskrivning på Synscenter Refsnæs, foretages 

denne på baggrund af møder med borger, pårørende evt. tidligere skole/botilbud, samt observation 

og udsendt materiale i forbindelse med visitation.  

 

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. 
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Til udarbejdelsen af risikovurderingen benyttes skemaet ”risikovurdering” (bilag 1). Der foretages 

en samlet risikovurdering for skole og botilbud.  

 

Risikovurderingen dokumenteres i Sensum One i fanen ”dokumenter” og i mappen, 

risikovurderinger.  

 

3.1.2 Hvor ofte skal den enkelte risikovurderes og hvilke indikatorer udløser 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. 

 

Indikatorer, som udløser revurdering: 

- At en eller flere medarbejdere oplever ændring i borgerens fysiske og/eller psykiske adfærd. 

- At en eller flere medarbejdere oplever utryghed ift. arbejdet med borgeren, på trods af de 

gældende risikovurderinger og aftalte handleplaner. 

- At borgeren eller dennes pårørende ønsker ændringer, der kan skabe utryghed for 

medarbejderne ift. deres ansvar og handlemuligheder ift. borgeren. 

- Hvis der har været indberettet om krænkende adfærd i Sensum One på den enkelte borger. 

Hvis der udøves vold mod andre borgere eller personalet.  

  

3.1.3 Retningslinjer for hvordan det sikres, at der handles på risikovurderingen over for den 

enkelte, herunder: 

 

Hvordan sikres igangsættelse af nødvendige forebyggende initiativer 

Risikovurderingen forelægges borgerens forældre/værge samt sagsbehandler, hvis det giver 

anledning til særlige foranstaltninger.  

 

Risikovurderingen fremlægges for aktuelt personale om nødvendigt, øjeblikkeligt og senest ved 

næstkommende personalemøde i botilbud og skole samt i forbindelse med møde vedrørende 

tilrettelæggelse af kursus eller forløb i Specialrådgivningen.   

 

Hvordan sikres formidling af forebyggende initiativer til medarbejdergruppen 

Hvis der iværksættes specifikke sikkerhedsforanstaltninger for personalet informeres de skriftligt 

enten straks på personlig arbejdsmail eller via referat fra personalemøde. 

Nye medarbejdere orienteres generelt om sikkerhedsforanstaltninger ved ansættelse på den enkelte 

afdeling og orienteres, såfremt der er iværksat specifikke sikkerhedsforanstaltninger. 

 

3.1.4 

Retningslinjer for hvordan medarbejdere, der utilsigtet bliver en del af en voldsepisode, skal 

handle 

 

Når medarbejderen har været udsat for en voldsepisode gøres følgende: 

o Indberet episoden som en arbejdsskade på Den Administrative Portal, inden 7 arbejdsdage. 

Informer nærmeste leder samt arbejdsmiljørepræsentant  
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o Kontakt egen læge for at få dokumenteret arbejdsskaden 

o Hændelsen beskrives og dokumenteres i skema på Regionens intranet. (Link under 

dokumentation)  

 

o Skema til anmeldelse af voldsepisoder, udfyldes inden 72 timer, af skadelidte medarbejder i 

samarbejde med nærmeste leder. Sendes herefter til nærmeste politistation i politikredsen.  

Sker anmeldelsen ikke inden 72 timer efter hændelsen, kan den skadelidte miste retten til at 

søge erstatning ved Erstatningsnævnet.  

 

o Nærmeste leder, den skadelidte medarbejder, kolleger og andre vidner kan anmelde vold 

eller trusler om vold til politiet inden 72 timer efter hændelsen. Ved anmeldelse af vold eller 

trusler om vold til politiet, skal den skadelidte medarbejder afgive forklaring, uanset om det 

er skadelidte selv eller en anden, der anmelder hændelsen. Det er hensigtsmæssigt at benytte 

’Skema til politianmeldelse af voldsepisode’. 

 

o Skema til ”notat om, at medarbejderen ikke ønsker, at anmelde/angive forklaring til 

politiet”, udfyldes inden 72 timer, af skadelidte medarbejder i samarbejde med nærmeste 

leder. Ved udfyldelse af dette skema, skriver medarbejderen under på, at medarbejderen er 

informeret om, at man fraskriver sig retten til at søge om erstatning.  

Skemaet sendes til KHR LØN TEAM 2, som journaliserer i medarbejderens 

personalemappe.  

 

o Skema til ”Notat om konkrete og individuelle pædagogiske og /eller behandlingsmæssige 

årsager til, at en hændelse ikke anmeldes til politiet”, udfyldes af skadelidte medarbejder og 

nærmeste leder, inden 72 timer.  

Det er vigtigt, at udfylde skemaet da det kan bruges som dokumentation, hvis der senere 

skal søges erstatning.  

Skemaet sendes til KHR LØN TEAM 2, som journaliserer i medarbejderes personalemappe.  

 

 

Dokumentation:  

Følgende skemaer anvendes ved voldsepisoder. Skemaerne udfyldes af den pågældende 

medarbejder i samarbejde med nærmeste leder og arbejdsmiljørepræsentant.  

 

”Skema til anmeldelse af voldsepisoder”: 

http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%c3%b8/voldogtrusler/Sider/Poli

tianmeldelse.aspx 

 

 

Skema til ”notat om at medarbejderen ikke ønsker at anmelde/angive forklaring”: 

http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%c3%b8/voldogtrusler/Sider/Poli

tianmeldelse.aspx 

 

 

Skema til ”Notat om konkrete og individuelle pædagogiske og /eller behandlingsmæssige årsager 

til, at en hændelse ikke anmeldes til politiet”: 

http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%c3%b8/voldogtrusler/Sider/Poli

tianmeldelse.aspx 

http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%c3%b8/voldogtrusler/Sider/Politianmeldelse.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%c3%b8/voldogtrusler/Sider/Politianmeldelse.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%c3%b8/voldogtrusler/Sider/Politianmeldelse.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%c3%b8/voldogtrusler/Sider/Politianmeldelse.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%c3%b8/voldogtrusler/Sider/Politianmeldelse.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%c3%b8/voldogtrusler/Sider/Politianmeldelse.aspx
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Skemaerne sendes til KHR LØN TEAM 2, khr-loen-team1@regionsjaelland.dk,  til medarbejdernes 

personalemappe.   

  

 

Referencer:  

Justitsministeriets: Vejledning om offererstatning - 

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/ny-vejledning-om-offererstatning/  

 

 

Se i øvrigt link til intranettet: 

http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%c3%b8/voldogtrusler/Sider/Poli

tianmeldelse.aspx  

mailto:khr-loen-team1@regionsjaelland.dk
https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/ny-vejledning-om-offererstatning/
http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%c3%b8/voldogtrusler/Sider/Politianmeldelse.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%c3%b8/voldogtrusler/Sider/Politianmeldelse.aspx

