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Internationalt 
vidensgrundlag

Projekt forebyggelse af 
magtanvendelse, trusler og vold 
(2014-2017).

Specialkonsulent, projektleder Finn Blickfeldt Juliussen. 
Evalueringsansvarlig Søren Bothe.

Socialstyrelsen

Go Home Message: 

Udvikling af den enkelte borgers trivsel i tilværelsen 
(måles fx med WHO-5) 

+

Udvikling af fagprofessionelles trivsel på jobbet 
(måles fx med NFA’s: Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø)

=
En mere sikker vej til sikkerhed. 

- for både borgere og fagprofessionelle.

Fordi: borgernes og fagprofessionelles oplevelse af tryghed og 
trivsel er tæt forbundne. 

Den ene gruppe kan kun trives, hvis den anden gruppe ikke 
mis-trives.
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Socialstyrelsen

Vidensgrundlag. Satspuljeprojektet Forebyggelse af 
magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud 2014-2017 

Forskning dokumenterer, at et fokusskifte fra restriktiv 
magtanvendelse og sanktioner til forebyggelse og konflikthåndtering,  
nedbringer forekomsten af vold og magtanvendelse på botilbud.

Forskningen dokumenterer, at fagprofessionelle, utilsigtet - kan være 
med til at optrappe eller fremprovokere konflikter gennem deres måde 
at kommunikere på.

Forskning viser, at den ikke-restriktive metode Low Arousal (LA2) kan 
sænke stressniveau på botilbud og dermed bidrage til at sænke 
omfanget og sværhedsgraden af trusler, vold og magtanvendelse. 

Og der er evidens for, at metoden Feedback Informed Treatment (FIT) 
styrker borgere og fagprofessionelles kommunikative kompetencer og 
skærper fokus på borgeroplevet trivsel og egenkontrol. 
Vejledningen 2014
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Socialstyrelsen

Vidensgrundlag. Satspuljeprojektet Forebyggelse af 
magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud 2014-2017 

Metoderne Low Arousal (LA2) 
og 
Feedback Informed Treatment (FIT) 
implementeres på tre udfordrede botilbud.

Metoderne bidrager til at fremme en mere systematisk, individuel 
og kommunikativ praksis. 

Hvilket bidrager til at udvikle de-eskalerende praksis 

Som bidrager til reduktion i omfanget af trusler, vold og 
magtanvendelse på de tre deltagende botilbud. 
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Socialstyrelsen

Fysiske og psykiske volds-episoder på 
projektets tre botilbud

2014 2015 2016 2017
82 24 30 10
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2014 2015 2016 2017
170 86 57 46

2014 2015 2016 2017
12 19 32 5

Socialstyrelsen

Den gode cirkel

Der er dokumenteret sammenhæng mellem høj grad af 
borgerinvolvering og reduceret brug af magtanvendelse.

Fordi
Øget borger-involvering medfører øget borgeroplevet kontrol.        
Som medfører øget trivsel.                                                                 
Som medfører reduktion i angst- og stress.

Et lavere stressniveau kan kobles sammen med nedsat risiko for 
trusler og vold og dermed nedsat risiko for, at fagprofessionelle 
oplever behov for magtanvendelse. 
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Socialstyrelsen

Vidensgrundlaget
Forskning: oplevelsen af kontrol i eget liv,  er afgørende for at 
mennesker kan samarbejde. 

Når borgeren har oplevelse af en vis kontrol, kan borgeren ud-
delegere en del af kontrol til eksempelvis en fagprofessionel.                                                                        
Dette kaldes: at samarbejde 

Når borgeren mister oplevelsen af kontrol i eget liv, kan der 
optræde angst. Angst i forbindelse med kamp/flugt 
mekanismen, kan medføre at borgeren ikke magter sin del af 
samarbejdet (ud-delegeringen af en del-mængde kontrol til 
fagprofessionelle). 

Hvis tilbagetrækning  umuliggøres (flugt)
. . . kan situationer eskalere.
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Socialstyrelsen

Vidensgrundlaget
Når fagprofessionelle oplever en borger som forståelig, så har 
fagprofessionelle oplevelsen af kontrol. 
Så reagerer fagprofessionelle lettere rummende, ikke-restriktivt. 

Omvendt, når fagprofessionelle oplever en borger som uforståelig, 
så kan fagprofessionelle få oplevelsen af kontrol-tab (de forstår 
ikke). 

Nu kan fagprofessionelle reagere restriktivt, i et forsøg på at opnå 
oplevelsen af kontrol med situationen. 

Forskning: det øger fagprofessionelles forståelse af den enkelte 
borger, når fagprofessionelle indgår i supervision, coaching, 
efteruddannelse - og arbejder i tvær-faglige teams.

Nogle botilbud inddrager borgere i ansættelses-udvalg, valg af 
egne kontaktpersoner, supervision og efteruddannelse.                                                                        
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Socialstyrelsen

Vidensgrundlaget
Fagprofessionelles sprog og kommunikation kan
dæmpe konflikter
(de-eskalere)

Nedtrappende sprog 
• Jeg-sprog
• Lytter til ende
• Interesseret
• Åbne spørgsmål
• Den fagprofessionelle udtrykker sit ønske
• Konkret
• Fokuserer på nutid/ fremtid
• Går efter problemet
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Socialstyrelsen

Vidensgrundlaget

Fagprofessionelles sprog og kommunikation kan (utilsigtet) 
risikere at optrappe konflikter (eskalere)

Optrappende sprog
• Du-sprog
• Afbryder
• Ligeglad
• Ledende spørgsmål
• Bebrejder
• Abstrakt
• Fokuserer på fortiden
• Går efter personen
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