
SYDDANSK TASK 
FORCE 
Voldsforebyggende rådgivning til botilbud til voksne med 

funktionsnedsættelser 

Syddansk task force er etableret som en midlertidig foranstaltning 

indtil de særlige psykiatripladser oprettes medio 2018.  

Syddansk task force er etableret for at kunne rådgive ledelse og 

personale hos kommunale og regionale botilbud, der arbejder med 

udsatte voksne med svære psykiske lidelser, udadreagerende og 

uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte 

behandlingsforløb og ofte også brug af rusmidler.  

Syddansk task force kan kontaktes, hvis andre relevante tiltag er 

afprøvet. 

Task forcens kompetencer og erfaringer: 

 Samarbejde med og om psykisk syge med dom til 

 behandling 

 Initiativer iværksat på baggrund af tragiske  hændelser 

 Kvalificering og metodeudvikling af sagsbehandling og 

 udredning indenfor handicap-, psykiatri- og udsatteområdet 

 således, at der er den bedst mulige faglige kvalitet i visitering og 

 matchning til botilbud. 

 Voldsforebyggelse, udarbejdelse og omsætning af 

 politikker og retningslinjer 

 Risikovurdering ud fra Trafiklyset 

 Åben Dialog 

 Safewards 

 Rehabiliterende koordinerede indsatsplaner på tværs af 

 socialpsykiatri og ambulant retspsykiatri 

 Kvalificering og metodeudvikling af sagsbehandling og 

 udredning inden for handicap-, psykiatri- og udsatteområdet, 

 således at der er den bedst mulige faglige kvalitet i visitering og 

 matchning til botilbud. 

 Skabe en fælles kultur om anmeldelse af hændelser med 

 trusler og vold som arbejdsulykker 

 Skabe en kultur omkring håndtering af arbejdsrelaterede kriser 

 Sætte fokus på forebyggelse af hændelser med trusler og vold 

 Gennemføre årsagsanalyser af arbejdsulykker 

 Deeskalering af konflikter 
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Kontakt til task force kan ske via 

Fælleskommunalt Socialsekretariat 

tlf.: 21339211 eller 21339184 

Eller ved indsendelse af vedlagte 

skema findes på:  

www.socialsekretariatet.dk 

Skemaet sendes til: 

sikkerpost_socialsekretariatet@vejen.dk  

 

Task forcen vurderer henvendelsen 

og vender tilbage hurtigst muligt.  
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