
vi har nultolerance  
over for krænkende adfærd
har du set eller oplevet krænkelser? få hjælp til at handle her



Når vi skal løse kerneopgaven, er det vigtigt,  
at vi kan have tillid til hinanden. Vi har 
hinandens ryg, og vi lader ingen tilbage. 
Derfor opfører vi os respektfuldt over for 
hinanden og har nultolerance over for 
krænkende adfærd. 

Det betyder, at vi tager ansvar og hand-
ler, hvis nogen bliver udsat for krænkende 
adfærd. 

Det er en ledelsesopgave at forebygge og 
håndtere krænkende adfærd, men der er 
også andre handlemuligheder.

hvad er krænkende adfærd?

Krænkende adfærd omfatter vold, mob-
ning og kønskrænkende adfærd. Køns- 
krænkende adfærd dækker både det man 
siger, og det man gør. Det omfatter alt fra 
uønsket seksuel opmærksomhed, kræn-
kende billeder og krænkende berøringer 
med seksuelle undertoner til seksuel tvang 
og voldtægt.

Krænkende adfærd kan få ansættelses-
mæssige konsekvenser.

det er viGtiGt at handle

Hvis du, eller din kollega, har været udsat 
for krænkende adfærd, opfordrer vi dig til 
at handle.

Kun ved at kende problemerne kan vi  
løse dem og skabe et sundt og trygt  
arbejdsmiljø.

Tag fat i en, der kan hjælpe eller læs mere 
på respektforhinanden.dk

Bisidder

Som krænket eller krænkende i en sag kan 
du altid få støtte fra en bisidder. En bisidder  
kan bl.a. hjælpe med at indberette en 
krænkelse eller sidde med ved den svære  
samtale om den grænseoverskridende 
adfærd. 

Bisidderen kan være en rådgiver fra OPRK, 
en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, en 
kollega, en god ven eller et familiemedlem. 

Hvis du er i tvivl, kan du altid anonymt kontakte  
Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) på  

 telefon 32 66 51 63 
eller læse mere på respektforhinanden.dk

vi har nultolerance over for krænkende adfærd



 

Du kan vælge at gå til en 
god kollega og tale med 
ham/hende om din ople-
velse og det videre forløb.

Du kan henvende dig til 
din myndigheds
whistleblowerordning, 
som bl.a. kan hjælpe dig 
videre til de rette fagper-
soner. 

I tilfælde hvor militært 
ansatte er mistænkt for 
at handle strafbart, an-
meldes sagen til FAUK på 
72 81 10 80 eller via mail  
til fauk-ktp-au@mil.dk. 

I tilfælde hvor civilt an-
satte er mistænkt for at 
handle strafbart, anmel-
des sagen til politiet.

en God kolleGa WhistleBloWer-
ordninG

handleMuliGheder

forsvarsMinisteriets 
auditØrkorps (fauk)

De 130 rådgivere i OPRK  
er uddannede til at hjæl- 
pe, hvis du oplever kræn-
kende adfærd. De ar-
bejder anonymt og fortro-
ligt og er fordelt over hele 
landet. Du kan kontakte  
din lokale rådgiver på 
din arbejdsplads, ringe  
til 32 66 51 63 eller sen-
de en mail til:
FPS-KTP-OPRK@fiin.dk.

Gå til din leder. Alle ledere 
har pligt til at gribe ind, 
hvis de bliver opmærk-
somme på krænkende 
adfærd. Hvis du bliver 
udsat for krænkende ad-
færd og ikke har lyst til at 
gå til din leder, kan du gå 
til chefniveauet over eller  
bruge en af de øvrige 
handlemuligheder.

Arbejdsmiljø- eller tillids- 
repræsentanter kan hjæl-
pe dig med at komme vi-
dere i forløbet fx ved at 
sørge for, at du får kontakt  
til OPRK.

din leder arBejdsMiljØ- eller  
tillidsrepræsentant

orGanisationen for 
personliG rådGivninG oG 

kolleGastØtte (oprk)



Uanset om du er leder eller medarbejder, kan du altid anonymt kontakte  
Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) på  

 telefon 32 66 51 63 
eller læse mere på respektforhinanden.dk


