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Vi uddanner folk

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Sådan undgår I fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen
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Kursusnr.: 44886  
Varighed:  5 dage 

Målgruppe
Medarbejdere indenfor SOSU-områ-
det, ex. social- og sundhedshjælpe-
re, social- og sundhedsassistenter, 
medarbejdere med lignende job-
funktioner, pædagogiske assisten-
ter, omsorgsmedhjælpere, portø-
rer, hospitalsserviceassistenter og 
ufaglærte.
 

Et kursus til at løse  
konflikter og forebygge 
vold på arbejdspadsen
Alle medarbejdere på arbejdspladsen 
har ret til at føle sig tryg, når de er 
på arbejde. Det er et faktum, at 31% 
af alle sosumedarbejdere udsættes 
for trusler, og 33% udsættes for vold, 
når de er på arbejde. Alligevel er 
kendskabet til konflikthåndtering og 
voldsforbyggelse hos medarbejderne 
ikke altid en selvfølge. 

Kurset er til arbejdspladser, der 
gerne vil genvinde trygheden og sik-
kerheden til gavn for medarbejderne 
og borgerne. Kurset giver medar-
bejderen redskaber til at kunne 
håndtere borgere, hvor muligheden 
for voldsudøvelse er tilstede, på en 
professionel måde så borgerens ud-
viklingsperspektiv fastholdes.  

 

Mål for kurset 
• at deltageren kan håndtere 

voldssituationer, der opstår i 
arbejdet inden for social-og 
sundhedsområdet.  

• at deltageren kan støtte og 
fastholde udviklingsperspektivet 
i behandlingen af den voldelige 
borger.

• at deltageren kan arbejde kon-
fliktdæmpende og voldsforebyg-
gende. 

• at deltageren kan støtte og  
handle omsorgsfuldt overfor 
både offer, udøver og observatør 
i en voldsepisode og selvstændigt 
kan medvirke til, at vold anses 
som et fælles anliggende på 
arbejdspladsen.  

Form/indhold
Kurset er tilrettelagt som en blanding 
af teori, oplæg og debat om vold som 
begreb, voldens opståen, typer af vold,  
hvordan vi håndterer og forebygger 
vold. 

Kurset har talrige praksisnære cases, 
regulær viden, gæstelæreroplæg, 
hands on værktøjer til voldsforebyg-
gelse og konflikthåndtering. 

Alt undervisning har direkte forbin-
delse til den virkelighed, deltageren 
kommer fra, så deltageren bliver end-
nu bedre rustet til at forebygge og løse 
voldsepisoder i egen praksis. 

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemmesi-
de.Deltagere, som er i AMUs målgrup-
pe, har mulighed for at søge om løn-
tabsgodtgørelse under kurset. 
 
Deltagere, som har mere end 24 km 
fra bopæl til uddannelses stedet og 
retur, har ret til befordrings tilskud. 
Det gælder dog ikke, hvis der er tale 
om virksomhedsforlagt undervisning. 
Befordringstilskud søges i forbindel-
se med tilmelding til AMU-kurser via 
www.amu-fyn.dk.

Tilmelding og  
yderligere information
 Kursussekretær 
 Heidi Nielsen
 Tlf. 63 13 51 06
 hn@amu-fyn.dk
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