
VÆRKTØJER MÅLGRUPPE KONFLIKTHÅNDTERING  

 

Konflikter er en del af tilværelsen for alle 

mennesker, både privat og på arbejde. 

Vanskelige kunder er en del af dagligdagen 

for frontpersonalet inden for mange erhverv. 

Der kan meget let opstå situationer, hvor 

kunder bliver meget voldsomme eller som i 

værste fald begår overfald eller røverier. 

På vores kursus bliver du  ’klædt på’ til at 

kunne tackle disse situationer via din 

personlige optræden, ligesom du lærer at 

håndtere de psykologiske eftervirkninger, 

som er naturlig konsekvens, når man har 

oplevet voldsomme hændelser. 

På kurset får du indsigt og indblik i forskellige 

typer af gerningsmænds adfærd i volds- og 

overfaldssituationer 

Du hører om dine forpligtelser som vidne og 

du bliver trænet i at iagttage hændelsen, så 

du på bedste vis kan videregive dine 

observationer til politiet, som er særdeles 

vigtige af hensyn til den videre efterforskning 

og opklarning. 

 

 

 

 

 

Ledere og medarbejdere 

Lederne for frontpersonalet har en meget 

stor forpligtigelse til at sørge for, at 

medarbejderne trives og at de på alle 

områder har et psykisk godt arbejdsmiljø. 

Erhverv hvor der kan herske en stor risiko for 

overfald , f.eks. offentligt ansatte i front, 

kioskpersonale, togpersonale, buschauffører, 

tankstationer, skadestuer m.fl. 

Som undervisere tager vi i planlægningen af 

vores undervisning altid udgangspunkt i 

virksomhedens situation og strategi i forhold 

til behovet for kompetenceudvikling. 

Vi har således ingen hyldevarer.  

 

 

 

 

Du lærer på kurset helt enkle metoder til 

håndtering og forståelse af forskellige 

menneskers forskellige psykologiske spil, og 

du får samtidig mulighed for at tilegne dig en 

værktøjskasse, så du kan: 

  bevare roen i en presset situation  

 undgå at situationen bliver optrappet  

 forberede dig mentalt på eventuelle 

psykologiske eftervirkninger  

 få indsigt og værktøjer til at sikre dig 
selv samt dine kolleger og kunderne 

 træning i konfliktforbyggende og 
konfliktnedtrappende 
kommunikation 

 træning i frigørelses- og 
fastholdelsesteknikker 

 Forebyggende indretning af 
kontorer/samtalerum 

 få hensigtsmæssige vaner i 
forbindelse med forberedelse af 
samtaler og møder med vanskelige 
kunder/klienter 

 lære om dine forpligtelser som vidne 
i forhold til politiets senere 
efterforskning 

 forholde dig til juraen, vedrørende 
bl.a. nødværgesituationer 
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Som undervisere lægger vi meget stor vægt 

på et højt aktivitetsniveau blandt deltagerne. 

Undervisningsformen afhænger naturligvis af 

modtagergruppen. Megen alvor og seriøsitet 

undervejs, men samtidig hele tiden krydret 

med kreative indslag og ikke mindst humor så 

der bliver skabt flow. Kursusformen er en 

vekslen mellem korte teoretiske oplæg fulgt 

op af øvelser med afsæt i praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores undervisere er nuværende eller 

tidligere politifolk, HR konsulenter og 

erhvervspsykologer. Vi har stor erfaring med 

undervisning i konflikthåndtering samt med 

håndtering  af psykologiske støttetiltag efter  

voldsomme hændelser.  
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Konflikter 

kan forebygges 

 

 

 

 

 

 

Konflikthåndtering, 

forebyggelse og mental 

forberedelse 


