
Kommissorium for arbejdsgruppe sikkerhedsuddannelse af vikarer 
 
Baggrund og formål 
Det er et mål i Psykiatri og Social at øge sikkerheden for alle medarbejdere. Det er derfor 
centralt, at der arbejdes systematisk med introduktion, opnåelse af kompetencer i 
forebyggelse af vold og konflikthåndtering samt kendskab til centrale elementer i henholdsvis 
behandlingspsykiatrien og det sociale områdes sikkerhedsmodel for alle medarbejdere. Både af 
hensyn til den enkelte medarbejder og af hensyn til kolleger, brugere og patienter. Den nye 
model for sikkerhed giver som udgangspunkt en fastlagt ramme for den sikkerhedsmæssige 
uddannelse af personalet, hvilket har rejst et spørgsmål i HMU om, hvorvidt dette skal gælde i 
alle tilfælde uden undtagelse fx også ved vikarer med en beskæftigelsesdecimal på under 0,22 
eller lokale tilkaldevikarer, hvis man ellers på anden måde kan klæde dem på til de funktioner, 
de skal varetage? 

På baggrund af de spørgsmål denne diskussion har affødt, har PSL besluttet at nedsætte en 
arbejdsgruppe, som skal drøfte og komme med forslag til fælles retningslinjer for nødvendig 
sikkerhedsuddannelse for vikarer i psykiatrien. 

 
Arbejdsgruppens opgave 
Arbejdsgruppen skal drøfte og komme med forslag til fælles retningslinjer for nødvendig 
sikkerhedsuddannelse for vikarer i psykiatrien. I arbejdet bør arbejdsgruppen blandt andet 
overveje: 
 

- Hvilken sikkerhedsuddannelse der må anses som absolut nødvendig 
- Sammenhængen mellem opgaver og uddannelsesniveau 
- Hvilke vikarer kan der være tale om – Vikarer fra VikarMidt, egne medarbejdere der 

arbejder på anden afdeling, tidligere ansatte herunder efterlønnere og endelig gruppen 
af studerende 

- Brugen af vikarer fra vikarbureau overfor egne lokale ”skuffe”-vikarer 
 
 
Afgrænsning 
Arbejdet centreres i første omgang omkring vikarer indenfor behandlingspsykiatrien, og det er 
hensigten, at de opnåede resultater efterfølgende vil kunne danne udgangspunkt for et 
lignende arbejde indenfor Socialområdet.  
 
Proces 
Arbejdsgruppen mødes som udgangspunkt 2 – 3 gange. På baggrund af arbejdsgruppens input 
udarbejder PS-administrationen et oplæg, som indeholder arbejdsgruppens forslag til 
rammerne for nødvendig sikkerhedsuddannelse for vikarer, der forelægges  
Psykiatri og Socialledelsen. 
Det efterfølgende ansvar for implementering og efterlevelse af retningslinjerne – herunder 
eventuel revision af relevante funktionsbeskrivelser - ligger hos afdelingsledelserne. 
 
Arbejdsgruppens sammensættes af: 
 
Formand Asger Bjerre – Ledende Oversygeplejerske - Afdeling Q 
Inge Voldsgaard – Ledende oversygeplejerske - Afdeling P 
Afdelingssygeplejerske fra Regionspsykiatrien Vest 
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