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Det er et faktum, at det faglige personale, som dagligt arbejder 
med borgere med psykiske lidelser eller mentale svækkelser i 
danske institutioner, har en øget risiko for at havne i farlige si-
tuationer.
Alligevel er kendskab til konflikthåndtering og voldsforebyggen-
de tiltag hos personalet ikke altid en selvfølge.
Tilbage til en tryg hverdag
Hos S.T.O.P. mener vi, at alle har ret til en tryg arbejdsdagdag. 
Derfor har vi siden 2005 har arbejdet med konflikt- og volds-
forebyggende tiltag på bosteder og institutioner.

Det er vores erfaring, at hvis personalet trives og er klædt på med 
de rette kompetencer, så trives borgerne bedre – og dermed er 
de bedste forudsætninger for et trygt arbejdsmiljø skabt. 
Derfor tilbyder vi uddannelse, kurser og rådgivning henvendt til 
ledelse og personale i konflikthåndtering og voldsforebyggelse. 
Men vi tilbyder også at sende robuste vikarer ud såvel som at 
skærme fagpersonalet mod udadreagerende borgere gennem 
vores uddannede tryghedsskabende personale, der kan træde til 
og skabe tryghed nu og her, når konflikter opstår. 

S.T.O.P. tilbyder bl.a.: 
 

•  Voldsforebyggende indsatser

•  Tryghedsskabende personale

•  Vikarservice med mentalt robuste vikarer

•  Kurser i praksisnær konflikthåndtering

•  Rådgivning på konkrete udfordringer

•  Akut opgaveløsning
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Går du på arbejde med følelsen af utryghed?



Medarbejdere der udsættes for vold:

Medarbejdere der udsættes for trusler:

af alle politi- og fængselsbetjente 

af alle politi- og fængselsbetjente 

af alle SOSU´ er 

af alle SOSU´ er 

af alle skolelærere

af alle skolelærere

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2O16
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UDDANNELSE - KURSUS
Få praktiske værktøjer til konflikthåndtering.

Pædagogisk sikkerhed® 
Med dette uddannelsesforløb til pædagogisk 
sikkerhedsmedarbejder, kvalificeres med-
arbejderen til at skabe tryghed, udvikle nye 
strategier, -samt tænke sikkerheden ind i det 
daglige arbejde. Uddannelsen er bygget op af 
tre moduler over to dages varighed.  

Konflikthåndtering 
Vi underviser i arbejds- og levemiljø, forebyg-
gelse, alm.- og voldsomme konflikter, samt 
håndtering af fysisk vold på individuelt niveau. 
Medarbejderen får unikke redskaber og 
indsigt i egne personlige roller og færdigheder 
i en konflikt. 

Vi underviser i nænsomme fysiske teknikker, 
som bygger på naturlige reflekser.

Korte kurser 
Vi udbyder flere korte kurser gennem  
e-learning.

For eksempel kan medarbejderne gennem 
korte moduler få genopfrisket eller udvidet 
deres viden om neuropædagogik eller grund-
læggende konflikthåndtering.

Vi udbyder også arbejdsinstruktioner til 
vikarer som e-learning, tilpasset den enkelte 
arbejdsplads, med efterfølgende udskrivelse 
af dokumentation for gennemførelse. 

PERSONALE - TRYGHED
Genvind tryghed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Tryghedsskabende personale 
Hvis en borger gennem kortere eller længere 
tid har udvist en adfærd, der skaber utryghed 
eller udbrændthed i personalegruppen, kan 
vi indlede et forløb, hvor medarbejdere fra 
S.T.O.P. indgår i det daglige arbejde med fokus 
på at genskabe tryghed og yde pædagogisk 
støtte.

Inden tilknytningen af det tryghedsskabende 
personale holder vi et møde med ledelsen, 
hvor vi lægger en strategi for, hvordan sty-
ringen kan forblive hos det faglige personale, 
samt hvordan det tryghedsskabende perso-
nale kan trækkes ud igen uden at efterlade et 
tomrum.

Når trygheden så er genskabt, holder vi igen 
et møde, hvor vi belyser de tiltag, der skal til, 
for at personalet fremadrettet kan håndtere 
den adfærd, som skaber udfordringerne. Vi 
samarbejder gerne med VISO og Demenskon-
sulenter. 

Forløbet varer typisk et sted mellem en til seks 
måneder. 

Vikarservice 
Når behovet opstår, kan vores vikarer med 
kort varsel træde til og hjælpe med at få hver-
dagen til at hænge sammen igen. Vi tilbyder 
almindelig vikarservice indenfor psykiatri-, 
socialpsykiatri, handicap- og ældreområdet.

Skærmning
her og nu

uddannelse
kursus

Personale 
Tryghed

rådgivning 
udvikling



RÅDGIVNING - UDVIKLING 
Få rådgivning og vejledning til en øget sikkerhed.

Rådgivning 
Hos S.T.O.P. har vi stor erfaring med at rådgive 

og vejlede arbejdsgivere i, hvordan de bedst 
sikrer sikkerheds- og sundhedsmæssigt 

forsvarlige arbejdsforhold for deres  
medarbejdere.

Gennem tiden har vi opbygget en stor videns- 
og erfaringsdatabase.  Med udgangspunkt 
i den, samt den konkrete situation I står i, 

sætter vi os sammen med jer for at gennem-
gå, hvor det giver mening at sætte ind.

Sikkerhedsscreening 
En sikkerhedsscreening fra S.T.O.P. tager altid 
udgangspunkt i personsikkerhed, den faglige 

indsats og i den praktiske arbejdsudførelse.

Når vi reducerer risikofaktorerne, forebygger 
vi fatale episoder og understøtter trivslen på 

arbejdspladsen.

Mønstre i adfærd 
Vi kan tilbyde jer at se nærmere på, hvordan I 
kan mindske farlig adfærd på stedet ved at se 
på eventuelle uhensigtsmæssige mønstre hos 

borgerne.

Det foregår ved, at vi benytter en digital 
platform til at registrere hændelser på stedet, 

finde mønstre i adfærden hos de enkelte 
borgere, og dermed synliggøre et eventuelt 

behov for ekstra støtte hos den enkelte. 

SKÆRMNING - HER OG NU
Få skærmning med pædagogisk tilgang.

Skærmning 
Vi løser akutte skærmningsopgaver af  

enhver art. 

Hvis der opstår et akut behov for at  
skærme personale eller øvrige beboere mod 

en udadreagerende borger, kan vores  
personale med kort varsel træde til og  

genskabe trygheden på stedet.

Vi anvender kommunikation som  
redskab, og egentlig magtanvendelse benyttes 

kun som den absolut sidste udvej. 

Vi følger reglerne for magtanvendelse jf. 

Servicelovens afsnit VII, kapitel 24, samt 
indrapportering af utilsigtede hændelser til 

DPSD. 

Enkeltmandsprojekt 
Ved et akut behov for at skærme en borger, 

hvor en midlertidig flytning er nødvendig, har 
vi boliger samt bemanding til rådighed.

Din tryghed 
Vi kan levere personale som er godkendt af 

Rigspolitiet til at udføre skærmningsopgaven. 

Alt personale har en ren straffeattest og bliver 
løbende undervist i gældende lovgivning og etik.
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Det siger vores kunder

Ringkøbing - Skjern Kommune

Region Midt - Blåkærgård

”Samarbejdet med S.T.O.P. var præget af seriøsi-
tet, vilje til samarbejde og stor fleksibilitet. 

Der var fokus på, at medarbejderne skulle kunne 
udføre deres pædagogiske arbejde i tryghed. 
De ansatte i S.T.O.P. var i stand til at reflektere 
og bidrage til, at den pædagogiske indsats blev 
kvalificeret. 

Da S.T.O.P. havde været hos os i cirka 14 dage, var 
medarbejderne trygge ved at udføre deres op-
gaver igen. Det var fantastisk at mærke lettelsen. 

Det var muligt at udføre det pædagogiske arbej-
de uden at være i fare. Udover at kunne håndtere 
den udadreagerende adfærd har de (S.T.O.P., red.) 
også hjertet på rette sted og en pædagogisk viden. 
Jeg kan kun medgive S.T.O.P. de bedste anbefa-
linger og ville uden tøven indlede et samarbejde 
igen. ”

Anette Schubert,  
Tidligere centerleder i Ringkøbing-Skjern Kommune,  

nu centerleder i Rudersdal Kommune, Handicap

”S.T.O.P. leverer det, de er hyret til. Der er tydelig 
overensstemmelse mellem det, de siger de gør, 
og det, de gør, hvilket betyder, at S.T.O.P. er en 
troværdig leverandør af deres ydelse. 

Udover arbejdet med at etablere tryghed på 
bostedet, er det grundlæggende vigtigt for 
S.T.O.P., at beboerne har så tryg en hverdag som 

muligt. De arbejder forebyggende og konflikt-
nedtrappende i dialog med beboerne og benytter 
udelukkende fysisk magt, når det er absolut 
nødvendigt. ”

Ann Kirketerp Sørensen
Afdelingsleder Blåkærgård, Region Midt, Socialpsykiatri



”Viborg Private Realskole har haft et tæt samar-
bejde med S.T.O.P. samt Michael Neigaard i forbin-
delse med en kompliceret sag på skolen, som vi 
ikke selv var i stand til at håndtere. 

Vi har været særdeles tilfredse med håndteringen 
af sagen samt den høje grad af velvillighed og 
sparring fra Michaels side. 

Vi kan uden tvivl anbefale S.T.O.P. til andre organi-
sationer, der har brug for særlig bistand. ”

Lisbeth Rose-Hansen, 
Skoleleder, Viborg Private Realskole

”S.T.O.P. har hele vejen igennem ageret professi-
onelt og leveret det, de lovede. Vi har anbefalet 
S.T.O.P. til andre bo-institutioner, og skulle vi en 
anden gang stå i en lignede situation, så kontakter 
vi S.T.O.P.  igen. ”

Vibeke Rømer Christensen
Souschef i Distrikt Nord, Esbjerg Kommune, Ældreområdet

Viborg Private Realskole

Esbjerg Kommune - Esehuset

Aarhus Kommune - Borgercenter Syd
”S.T.O.P. var yderst fleksible i forhold til hurtig 
opstart, længde af opgaven, sparring i forhold 
til erfaring fra tidligere opgaver samt hjælp med 
dækning af arbejdstider både akutte og planlagte. 
Vi oplevede et tæt samarbejde om opgaveløs-
ningen med S.T.O.P. via møder, telefon og mail. Vi 
giver de bedste anbefalinger til S.T.O.P. og har 

været glade for samarbejdet, der tillige var ken-
detegnet ved en meget høj faglighed. ”

Rasmus Kaag
Stedfortræder Borgercenter Syd, Aarhus Kommune, Handicap 



Michael Neigaard
Grundlægger af S.T.O.P.

S.T.O.P.  ApS 
8800 Viborg  ·  2860 Søborg 

Tlf. 7199 3775  
post@s-t-o-p.nu 
www.s-t-o-p.nu

I S.T.O.P. mener vi, at alle har ret til en tryg hverdag. Det gælder 
både personalet, der tager sig af de udadreagerende borgere, 
såvel som borgerne selv. 

Derfor er det vores mission er at udbrede kendskabet til kon-
flikthåndtering og voldsforebyggende tiltag på institutioner lan-
det over.

Et mål, der blev skabt tilbage i 2005, da jeg grundlagde bygge-
stenene til den virksomhed, som S.T.O.P. er blevet til i dag.

Siden dengang har flere og flere private såvel som offentlige 
instanser fået øjnene op for, hvad S.T.O.P. kan bidrage med in-
denfor hospitals-, socialpsykiatri, ældre-, handicap- og skole-
området.

Vi er ikke i mål endnu. Men vi er godt på vej. 

     ”Alle har ret til  
           en tryg hverdag ”
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           en tryg hverdag ’’


