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NATIONALE RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGELSE 
AF VOLDSOMME EPISODER PÅ BOTILBUD SAMT PÅ 
BOFORMER FOR HJEMLØSE 

11 retningslinjer med fokus på trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere

Retningslinjerne understøtter trivsel og tryghed og forebygger derved voldsomme episoder. 

Retningslinjerne giver anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge det socialfaglige arbejde, så 
voldsomme episoder forebygges. Der er fokus på:

� Recovery og rehabilitering 
� Samspil mellem borger og medarbejdere 
� Socialfaglighed og arbejdsmiljø. 
 

 Retningslinjerne er bygget op omkring fire centrale elementer:

� Forebyggelse af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren
� Håndtering af voldsomme episoder
� Læring af voldsomme episoder 
� Organisatoriske rammer for forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder.
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DE  11 RETNINGSLINJER

 
Forebyggelse 
1. Afdækning af borgerens situation samt fremme af borgerens trivsel og evne til at mestre hverdagen 
2. Sociale og sundhedsmæssige forhold
3. Vurdering af risikoen ved arbejdet med konkrete borgere

Håndtering 
4. Håndtering af voldsomme episoder

Læring 
5. Læring af voldsomme episoder
6. Registrering og anvendelse af oplysninger om voldsomme episoder og nærved-episoder

Organisatoriske rammer 
7. Ledelsens rolle
8. Samarbejdet om det voldsforebyggende arbejde på tilbuddet
9. Faglige kvalifikationer og kompetencer
10. Trivselsfremmende fysiske rammer og faciliteter
11. Samarbejde og koordinering på tværs af sektorer.

Find de Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for 
hjemløse på Socialstyrelsen.dk:

www.socialstyrelsen.dk/NR-forebyggelse-af-voldsomme-episoder

http://www.socialstyrelsen.dk/NR-forebyggelse-af-voldsomme-episoder


FÅ HJÆLP TIL AT STYRKE TRIVSLEN PÅ BOTILBUD OG 
BOFORMER FOR HJEMLØSE

Styrk forebyggelsen af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse, og understøt 
derved trivslen og trygheden for borgere og medarbejdere.

Ansøg om et af de voldsforebyggende indsatsforløb, som Socialstyrelsen udbyder i 2018, 2019 og 
2020. Forløbet tager afsæt i de Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på 
botilbud samt på boformer for hjemløse.

Det kan I forvente, når I deltager i et indsatsforløb:
� Nye værktøjer 
� Styrkede kompetencer 
� Flere handlemuligheder 
� Rådgivning og udviklingsstøtte. 

Varighed og indhold
Et indsatsforløb varer mellem 10 og 14 måneder. Indsatsforløbet tilrettelægges på baggrund af nyeste 
viden inden for det voldsforebyggende arbejde og rummer:

� Analyse af praksis på tilbuddet eller i forvaltningen i forhold til de nationale retningslinjer
� Udvikling af lokal indsatsplan
� Udviklingsaktiviteter, herunder undervisningsdage
� Lokalt igangsatte aktiviteter
� Rådgivning og støtte til udvikling af det voldsforebyggende arbejde.

Hvem kan ansøge?
Private, kommunale og regionale botilbud samt boformer for hjemløse. Kommunale eller regionale 
forvaltninger.

Læs mere om indsatsforløbene på socialstyrelsen.dk:
www.socialstyrelsen.dk/indsatsforlob

http://www.socialstyrelsen.dk/indsatsforlob
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