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• Aktuella regler - vad säger lagen?
• Statistik
• Våldet - ett arbetsmiljöproblem som inte
bara förekommer inom vissa ”riskyrken”
• Arbetsgivarens ansvar

HOT OCH VÅLD

Hot och våld ökar i arbetslivet. För många utgör
det en del av vardagen. Man kan hotas eller utsättas för våld på arbetsplatsen, på väg till och
från arbetet samt på sin fritid. Även familjemedlemmar kan drabbas. Detta är inte bara något
som inträffar i storstadsområden.
Målsättning
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och
hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) är tvingande
för arbetsgivaren. T.ex. ska det för anställda i
yrken där det kan finnas risk för våld eller hot
om våld finnas utbildning och handledning.
Genom den här utbildningen får du en orientering om hot och våld i arbetslivet för att
ytterligare kunna förbättra det förebyggande
arbetet, höja säkerheten och bättre ta hand
om de anställda som råkar ut för våld och hot
om våld.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till anställda på en
arbetsplats eller enhet som har behov av en
orientering om ämnet.
Antal dagar
1/2 - 1 dag. Längden på utbildningen är enbart
riktlinjer som kan anpassas beroende på önskemål om innehåll.
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Tid och plats
Vi kan anordna denna utbildning i hela landet.
Tid och plats enligt överenskommelse.
Utbildningsansvarig
Hélène Stolt, leg. psykoterapeut, socionom
och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor.

• Förebyggande åtgärder
• Rutiner
• Vad gör man om någon drabbas av hot eller

våld?

• Krisfaserna

Teoriavsnitt varvas med praktiska övningar
samt diskussioner för generellt erfarenhetsutbyte.
Skriftlig dokumentation, utbildningsintyg m.m.
ingår.
Pris
Priset för utbildningen varierar beroende på
antalet deltagare, omfattning och utförande.
Anmälan
Kontakta oss för offert.
Vi anordnar även företagsinterna utbildningar inom kognitivt förhållningssätt, konflikthantering, mobbning i arbetslivet, stresshantering, svåra samtal, teamutveckling, och
utveckla ditt ledarskap.
Besök www.ledarskapsutveckling.eu för ytterligare
information och villkor.

