
Projekt til håndtering af vold og trusler i DSB
– information til arbejdsmiljøorganisationen

Vold og trusler var DSBs 3. største arbejdsproblem i 2014. Resultater fra MTAPV samme år viste 
også, at der var mange flere volds- og trusselsepisoder end det antal, som DSB ellers havde regi-
streret via arbejdsskadeanmeldelserne. Fra arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og medarbejdere 
forlød det, at vold og trusler udgjorde store udfordringer i en række af DSBs forretningsområder. 
Arbejdsmiljøchefen for DSBs arbejdsmiljøafdeling og daglige og koordinerende arbejdsmiljøledere 
besluttede derfor i foråret 2015 at søsætte et 3 årigt volds- og trusselsprojekt. 

Denne beskrivelse vil opdateres i takt med projektets udvikling. Yderligere information om pro
jektet kan findes på teamsitet på abc, Samarbejdsportalen, ”Proje kt Håndtering af vold og trus
ler” eller ved kontakt til projektleder Helene Boesen, DSB Arbejdsmiljø, anhebo@dsb.dk.

Forudsætninger

Projektet bygger på DSBs værdier, den fælles tilgang, strategier, politikker, Arbejdsmiljøledelses-
system, Arbejdsmiljørådet, arbejdsmiljøorganisering, koncepter fx Service på DSBsk m.v.

Udgangspunktet for projektet er en systematisk 
tankegang, hvor DSB som organisation, øverste 
ledelse, DSB områderne, afdelingerne, ledel-
serne, arbejdsgrupper og den enkelte med-
arbejder bidrager aktivt og handler ud fra 
det ansvar og de opgaver, som man har 
på hvert niveau.

Involvering af DSBs ledere og med-
arbejdere, arbejdsmiljøorganisati-
onen; herunder lokale arbejdsmil-
jøgrupper, arbejdsmiljøafdelingen, 
daglige og koordinerende arbejds-
miljøledere, særlige faggrupper i 
DSB m.fl. er en nødvendighed for 
at sikre, at projektets resultater 
bliver driftsnære og kan implemen-
teres i DSBs forskellige enheder 
med vold og trusler.

Projektresultaterne vil være en 
bred vifte af forskellige tiltag, som 
skal sikre en øget fælles tilgang og 
et fælles minimumsniveau for alle.
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Formål og mål

Formål
DSB skal være blandt de bedste arbejdspladser i Danmark til at håndtere vold og trusler.

Mål
•	 Arbejdsulykker med vold og trusler skal være bedre undersøgte og analyserede med effektive 

handlingsplaner.

•	 MTAPV resultaterne skal vise en reduktion og en bedre håndtering af vold og trusler. 

•	 DSB områder med vold- og trusler skal have bedre risikovurderinger på volds-og trusselsområdet.

•	 Udarbejdelse af klare retningslinjer til alle i forbindelse med politianmeldelser og retslige volds-
og trusselsager.

•	 DSB skal være blandt de nominerede i 2017 til den årlige Arbejdstilsyns Arbejdsmiljøpris.

•	 Ledere og medarbejdere skal arbejde efter mere effektive retningslinjer for at 1) minimere og 
forebygge vold og trusler før episoderne opstår 2) handle så konfliktnedtrappende som muligt, 
når volds- og trusselssituationen er en realitet og 3) handle effektivt og støttende for voldsramte 
ansatte i hele efterberedskabet efter små og store volds- og trusselsepisoder.

Volds- og trusselspolitik for
hele DSB

Volds- og trusselsretningslinjer
for hele DSB
Procedurer

Lokale volds- og trussels-
retningslinjer for DSB-områder 
med vold og trusler
Lokale instrukser



Projektejeren er øverste ansvarlige for projektet. Projektstyregruppen drøfter og beslutter over-
ordnede problemstillinger. Projektarbejdsgruppen arbejder bredt og operationelt med alle pro-
jektets problemstillinger. Arbejdsgrupperne arbejder med særlige temaer, opgaver og tidsplaner. 
Referencegrupperne informeres og giver feed-back på projektets udfordringer og resultater. Pro
jektlederen har ansvaret for alle grupperingerne og skal samle alle trådene i projektet.
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Projektarbejdsgrupper og tidsplan

Arbejdsgrupper
Der er nedsat arbejdsgrupper med forskellige temaer, som enten er i gang eller i støbeskeen:

1. Udarbejdelse af volds- og trusselsretningslinjer og procedurer for hele DSB, som hvert DSB områ-
de kan anvende til at udvikle eller tilrette egne lokale volds- og trusselsretningslinjer.

2. Udarbejdelse af juridiske retningslinjer og vejledninger i forbindelse med anmeldelse af volds- og 
trusselssager til politiet, retssager mv.

3. Udarbejdelse af indretningsmæssigt rigtige butikker for at minimere røverier.

4. Sikring af bedre og mere effektive handlingsplaner efter volds- og trusselsepisoder. 

5. Vurderer og arbejder med DSBs konflikthåndterings- og debriefingskurser som løsninger til bl.a. 
at nedbringe vold og trusler samt tage hånd om udsatte medarbejdere. ”Service på DSBsk” skal 
bl.a. også kobles sammen med DSBs grundlæggende holdninger til konflikthåndtering.

6. Fokus på jobprofiler, rekruttering og omplacering for at sikre en øget robusthed hos medarbejde-
re og ledere.

7. Tekniske og fysiske hjælpemidler.

Tidsplan for projekt og arbejdsgrupper
Projektet afsluttes i begyndelsen af 2018. De tre første arbejdsgrupper om volds- og trusselsret-
ningslinjer, juridiske retningslinjer og indretningsmæssigt rigtige butikker for at minimere røverier 
er i gang med at udvikle og teste forskellige materialer og arbejdsgange.

Arbejdsgruppe 5 om konflikthåndteringskurser er delvis i gang, fordi der samtidigt i andre sammen-
hænge i DSB sker en række aktiviteter på konflikthåndteringsområdet, som vil spille ind på arbejds-
gruppens arbejde.

Arbejdsgruppe 4 om effektive handlingsplaner, 6 om fokus på jobprofiler, rekruttering og omplace-
ring, samt 7 om tekniske og fysiske hjælpemidler er ikke begyndt endnu.


