
SAMTALEKORTSAMTALEKORT
  

KRÆNKEDE OG SELVMORDSTRUEDE STUDERENDEKRÆNKEDE OG SELVMORDSTRUEDE STUDERENDE



FORMÅLET MED KORTENEFORMÅLET MED KORTENE
FORMÅL MED SAMTALEKORTENEFORMÅL MED SAMTALEKORTENE
Disse samtalekort kan bruges i samtalen med en studerende, der har Disse samtalekort kan bruges i samtalen med en studerende, der har 
været udsat for en krænkelse eller er selvmordstruet. Når studeren-været udsat for en krænkelse eller er selvmordstruet. Når studeren-
de henvender sig til en ansat, vil det ofte være på bagkant af oplevel-de henvender sig til en ansat, vil det ofte være på bagkant af oplevel-
sen. Kortene er derfor ikke tiltænkt som krisekort, men indeholder sen. Kortene er derfor ikke tiltænkt som krisekort, men indeholder 
afdækkende og handlingsorienterende spørgsmål samt henvisnings-afdækkende og handlingsorienterende spørgsmål samt henvisnings-
muligheder til studerende, der søger hjælp. Henvisning til rette hjælp muligheder til studerende, der søger hjælp. Henvisning til rette hjælp 
er vigtig af hensyn til den studerendes trivsel og for at passe på dig er vigtig af hensyn til den studerendes trivsel og for at passe på dig 
som ansat.som ansat.

Det kan være en god idé at være to, eller orientere en kollega om, at Det kan være en god idé at være to, eller orientere en kollega om, at 
du har en samtale med en kriseramt studerende.du har en samtale med en kriseramt studerende.

FORTROLIGHEDFORTROLIGHED
Du har tavshedspligt, hvilket betyder at den studerende kan forvente Du har tavshedspligt, hvilket betyder at den studerende kan forvente 
fortrolighed omkring de oplysninger de deler med dig. For bedst at fortrolighed omkring de oplysninger de deler med dig. For bedst at 
kunne hjælpe den studerende må du gerne dele oplysningerne in-kunne hjælpe den studerende må du gerne dele oplysningerne in-
ternt på AAU fx med din leder eller sparringspart i Studieservice. Det ternt på AAU fx med din leder eller sparringspart i Studieservice. Det 
er dog altid god etik at gøre den studerende opmærksom på, hvad og er dog altid god etik at gøre den studerende opmærksom på, hvad og 
med hvem du deler oplysninger.med hvem du deler oplysninger.

SÅDAN BRUGER DU KORTENESÅDAN BRUGER DU KORTENE
Samtalekortet kan lægges på bordet mellem dig og den studerende Samtalekortet kan lægges på bordet mellem dig og den studerende 
og bruges som et redskab til at skabe overblik over situationen. og bruges som et redskab til at skabe overblik over situationen. 

Man  behøver ikke nødvendigvis bruge alle spørgsmål på samtale-Man  behøver ikke nødvendigvis bruge alle spørgsmål på samtale-
kortet, men det er vigtigt, at lægge ud med afdækkende spørgsmål kortet, men det er vigtigt, at lægge ud med afdækkende spørgsmål 
før de handlingsorienterende spørgsmål. Du kan eksempelvis åbne før de handlingsorienterende spørgsmål. Du kan eksempelvis åbne 
samtalen med:samtalen med:

”Jeg har nogle kort med spørgsmål, som kan hjælpe os med at styre ”Jeg har nogle kort med spørgsmål, som kan hjælpe os med at styre 
vores samtale i dag.”vores samtale i dag.”

KONTAKTKONTAKT
Du er også velkommen til at sparre med en trivselsvejleder fra Stu-Du er også velkommen til at sparre med en trivselsvejleder fra Stu-
die- og trivselsvejledningen (kl. 9-15) eller henvise den studerende til die- og trivselsvejledningen (kl. 9-15) eller henvise den studerende til 
samtale hos AAU Studie- og trivselsvejledning. samtale hos AAU Studie- og trivselsvejledning. 

Find kontaktoplysninger på Find kontaktoplysninger på 
trivselsvejledere på campus Aalborg, trivselsvejledere på campus Aalborg, 
København og Esbjerg via QR-koden.København og Esbjerg via QR-koden.



TRUENDE OG VOLDSOM ADFÆRD – FYSISK/PSYKISKTRUENDE OG VOLDSOM ADFÆRD – FYSISK/PSYKISK
HANDLE- OG HENVISNINGSMULIGHEDERHANDLE- OG HENVISNINGSMULIGHEDER

SKAB OVERBLIK: STUDIE- OG TRIVSELSVEJLEDNINGEN SKAB OVERBLIK: STUDIE- OG TRIVSELSVEJLEDNINGEN 
Har du brug for at snakke din oplevelse igennem i fortrolighed og få Har du brug for at snakke din oplevelse igennem i fortrolighed og få 
overblik over videre hjælp, eller ønsker du hjælp til at anmelde  kræn-overblik over videre hjælp, eller ønsker du hjælp til at anmelde  kræn-
kelsen til din studieleder, kan du booke en samtale hos Studie- og kelsen til din studieleder, kan du booke en samtale hos Studie- og 
trivselsvejledningen.trivselsvejledningen.

SAMTALEFORLØB: FAST TRACKSAMTALEFORLØB: FAST TRACK
Din vejleder, studie(nævns)sekretær eller studieleder har mulighed Din vejleder, studie(nævns)sekretær eller studieleder har mulighed 
for at henvise dig til vores interne fast track funktion, hvorefter du for at henvise dig til vores interne fast track funktion, hvorefter du 
hurtigst muligt vil få tilbudt et fortroligt samtaleforløb. Henvisning hurtigst muligt vil få tilbudt et fortroligt samtaleforløb. Henvisning 
sker via AAU Studie- og trivselsvejledning (QR-kode).sker via AAU Studie- og trivselsvejledning (QR-kode).

ANMELDELSE TIL AAUANMELDELSE TIL AAU
Ønsker du at anmelde en medstuderende eller en ansat for en kræn-Ønsker du at anmelde en medstuderende eller en ansat for en kræn-
kelse, skal du kontakte din studieleder.kelse, skal du kontakte din studieleder.

ANMELDELSE TIL POLITIETANMELDELSE TIL POLITIET
Hændelsen bør meldes til politiet, hvis der er sket en overtrædelse af Hændelsen bør meldes til politiet, hvis der er sket en overtrædelse af 
straffeloven.straffeloven.

• • 112 (hasteanmeldelser)112 (hasteanmeldelser)
• • 114 (mindre hastende anmeldelser)114 (mindre hastende anmeldelser)
• • Skriftlige anmeldelser kan ske via www.politi.dkSkriftlige anmeldelser kan ske via www.politi.dk

EGEN LÆGEEGEN LÆGE
Har du behov for henvisning til evt. behandlingsforløb, skal du kon-Har du behov for henvisning til evt. behandlingsforløb, skal du kon-
takte din egen læge.takte din egen læge.

KRISECENTER KRISECENTER 
Både Krisecenter For Kvinder og Mandecentret har uddannet Både Krisecenter For Kvinder og Mandecentret har uddannet 
personale til at hjælpe dig, som har været udsat for trusler eller personale til at hjælpe dig, som har været udsat for trusler eller 
overgreb - såvel fysisk som psykisk. overgreb - såvel fysisk som psykisk. 
Se www.levudenvold.dk.Se www.levudenvold.dk.



At dele dine oplevelser er første skridt til hjælpAt dele dine oplevelser er første skridt til hjælp

AFDÆKKENDE SPØRGSMÅLAFDÆKKENDE SPØRGSMÅL

• • Hvad er det, du har oplevet?Hvad er det, du har oplevet?

• • Hvem er involveret? Hvem er involveret? 

• • Hvor lang tid har det stået på?Hvor lang tid har det stået på?

• • Har du fået det værre over tid?Har du fået det værre over tid?

• • Hvad gør oplevelsen ved dig?Hvad gør oplevelsen ved dig?

• • Hvad kan hjælpe dig lige nu?Hvad kan hjælpe dig lige nu?

• • I hvilke situationer er du tryg og godt tilpas?I hvilke situationer er du tryg og godt tilpas?

HANDLINGSORIENTERENDE SPØRGSMÅLHANDLINGSORIENTERENDE SPØRGSMÅL

• • Hvad har du selv gjort for at ændre situationen?Hvad har du selv gjort for at ændre situationen?

• • Hvordan kan du sige fra næste gang?Hvordan kan du sige fra næste gang?

• • Hvad kunne du tænke dig, der skulle ske?Hvad kunne du tænke dig, der skulle ske?

• • Ønsker du at anmelde krænkelsen?Ønsker du at anmelde krænkelsen?

• • Hvem kan du tale med det om?Hvem kan du tale med det om?

• • Hvem kan du søge støtte hos?Hvem kan du søge støtte hos?

• • Er der evt. nogen, der kan hente dig her?Er der evt. nogen, der kan hente dig her?

TRUENDE OG VOLDSOM ADFÆRD – FYSISK/PSYKISKTRUENDE OG VOLDSOM ADFÆRD – FYSISK/PSYKISK



MOBNING, CHIKANE, STALKING, DISKRIMINATION MV.MOBNING, CHIKANE, STALKING, DISKRIMINATION MV.

HANDLE- OG HENVISNINGSMULIGHEDERHANDLE- OG HENVISNINGSMULIGHEDER

SKAB OVERBLIK: STUDIE- OG TRIVSELSVEJLEDNINGEN SKAB OVERBLIK: STUDIE- OG TRIVSELSVEJLEDNINGEN 
Har du brug for at snakke din oplevelse igennem i fortrolighed og få Har du brug for at snakke din oplevelse igennem i fortrolighed og få 
overblik over videre hjælp, eller ønsker du hjælp til at anmelde  kræn-overblik over videre hjælp, eller ønsker du hjælp til at anmelde  kræn-
kelsen til din studieleder, kan du booke en samtale hos Studie- og kelsen til din studieleder, kan du booke en samtale hos Studie- og 
trivselsvejledningen.trivselsvejledningen.

SAMTALEFORLØB: FAST TRACKSAMTALEFORLØB: FAST TRACK
Din vejleder, studie(nævns)sekretær eller studieleder har mulighed Din vejleder, studie(nævns)sekretær eller studieleder har mulighed 
for at henvise dig til vores interne fast track funktion, hvorefter du for at henvise dig til vores interne fast track funktion, hvorefter du 
hurtigst muligt vil få tilbudt et fortroligt samtaleforløb. Henvisning hurtigst muligt vil få tilbudt et fortroligt samtaleforløb. Henvisning 
sker via AAU Studie- og trivselsvejledning (QR-kode).sker via AAU Studie- og trivselsvejledning (QR-kode).

ANMELDELSE TIL AAUANMELDELSE TIL AAU
Ønsker du at anmelde en medstuderende eller en ansat for en kræn-Ønsker du at anmelde en medstuderende eller en ansat for en kræn-
kelse, skal du kontakte din studieleder.kelse, skal du kontakte din studieleder.

ANMELDELSE TIL POLITIETANMELDELSE TIL POLITIET
Hændelsen bør meldes til politiet, hvis der er sket en overtrædelse af Hændelsen bør meldes til politiet, hvis der er sket en overtrædelse af 
straffeloven.straffeloven.

• • 112 (hasteanmeldelser)112 (hasteanmeldelser)
• • 114 (mindre hastende anmeldelser)114 (mindre hastende anmeldelser)
• • Skriftlige anmeldelser kan ske via www.politi.dkSkriftlige anmeldelser kan ske via www.politi.dk

EGEN LÆGEEGEN LÆGE
Har du behov for henvisning til evt. behandlingsforløb, skal du kon-Har du behov for henvisning til evt. behandlingsforløb, skal du kon-
takte din egen læge.takte din egen læge.



At dele dine oplevelser er første skridt til hjælpAt dele dine oplevelser er første skridt til hjælp

AFDÆKKENDE SPØRGSMÅLAFDÆKKENDE SPØRGSMÅL

• • Hvad er det, du har oplevet?Hvad er det, du har oplevet?

• • Hvem er involveret? Hvem er involveret? 

• • Hvor lang tid har det stået på?Hvor lang tid har det stået på?

• • Har du fået det værre over tid?Har du fået det værre over tid?

• • Hvad gør oplevelsen ved dig?Hvad gør oplevelsen ved dig?

• • Hvad kan hjælpe dig lige nu?Hvad kan hjælpe dig lige nu?

• • I hvilke situationer er du tryg og godt tilpas?I hvilke situationer er du tryg og godt tilpas?

HANDLINGSORIENTERENDE SPØRGSMÅLHANDLINGSORIENTERENDE SPØRGSMÅL

• • Hvad har du selv gjort for at ændre situationen?Hvad har du selv gjort for at ændre situationen?

• • Hvordan kan du sige fra næste gang?Hvordan kan du sige fra næste gang?

• • Hvad kunne du tænke dig, der skulle ske?Hvad kunne du tænke dig, der skulle ske?

• • Ønsker du at anmelde krænkelsen?Ønsker du at anmelde krænkelsen?

• • Hvem kan du tale med det om?Hvem kan du tale med det om?

• • Hvem kan du søge støtte hos?Hvem kan du søge støtte hos?

• • Er der evt. nogen, der kan hente dig her?Er der evt. nogen, der kan hente dig her?

MOBNING, CHIKANE, STALKING, DISKRIMINATION MV.MOBNING, CHIKANE, STALKING, DISKRIMINATION MV.



SEKSUELT OVERGREBSEKSUELT OVERGREB
VURDERING, HANDLE- OG HENVISNINGSMULIGHEDERVURDERING, HANDLE- OG HENVISNINGSMULIGHEDER

Start med at anerkende vigtigheden af, at den studerende opsøger Start med at anerkende vigtigheden af, at den studerende opsøger 
hjælp. Informér klart og tydeligt om, at du ikke er den rette til at hjæl-hjælp. Informér klart og tydeligt om, at du ikke er den rette til at hjæl-
pe i situationen, men at du gerne vil guide den studerende videre til pe i situationen, men at du gerne vil guide den studerende videre til 
den rette hjælp. Når viderehenvisning er vigtig, er det for at beskytte den rette hjælp. Når viderehenvisning er vigtig, er det for at beskytte 
og hjælpe den studerende med at få den rette hjælp.og hjælpe den studerende med at få den rette hjælp.

ANMELDELSE TIL POLITIETANMELDELSE TIL POLITIET
Hændelsen bør meldes til politiet, hvis der er sket en overtrædelse af Hændelsen bør meldes til politiet, hvis der er sket en overtrædelse af 
straffeloven. straffeloven. Tlf.:Tlf.: 112 (hasteanmeldelser) 114 (mindre hastende sager) 112 (hasteanmeldelser) 114 (mindre hastende sager)

EGEN LÆGEEGEN LÆGE
Har du behov for henvisning til evt. behandlingsforløb, skal du kon-Har du behov for henvisning til evt. behandlingsforløb, skal du kon-
takte din egen læge.takte din egen læge.

CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRECENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE
Åbent 24 timer i døgnet, og der er uddannet personale til at hjælpe Åbent 24 timer i døgnet, og der er uddannet personale til at hjælpe 
dig, som har været udsat for voldtægt eller seksuelt overgreb. Se dig, som har været udsat for voldtægt eller seksuelt overgreb. Se 
www.voldtaegt.dk.www.voldtaegt.dk.

SKAB OVERBLIK: STUDIE- OG TRIVSELSVEJLEDNINGEN SKAB OVERBLIK: STUDIE- OG TRIVSELSVEJLEDNINGEN 
Har du brug for at snakke din oplevelse igennem i fortrolighed og Har du brug for at snakke din oplevelse igennem i fortrolighed og 
få overblik over videre hjælp, eller ønsker du hjælp til at anmelde  få overblik over videre hjælp, eller ønsker du hjælp til at anmelde  
krænkelsen til din studieleder, kan du booke en samtale hos AAU krænkelsen til din studieleder, kan du booke en samtale hos AAU 
Studie- og trivselsvejledning.Studie- og trivselsvejledning.

SAMTALEFORLØB: FAST TRACKSAMTALEFORLØB: FAST TRACK
Din vejleder, studie(nævns)sekretær eller studieleder har mulighed Din vejleder, studie(nævns)sekretær eller studieleder har mulighed 
for at henvise dig til vores interne fast track funktion, hvorefter du for at henvise dig til vores interne fast track funktion, hvorefter du 
hurtigst muligt vil få tilbudt et fortroligt samtaleforløb. Henvisning hurtigst muligt vil få tilbudt et fortroligt samtaleforløb. Henvisning 
sker via AAU Studie- og trivselsvejledning (QR-kode).sker via AAU Studie- og trivselsvejledning (QR-kode).

ANMELDELSE TIL AAUANMELDELSE TIL AAU
Ønsker du at anmelde en medstuderende Ønsker du at anmelde en medstuderende 
eller en ansat for en krænkelse, skal eller en ansat for en krænkelse, skal 
du kontakte din studieleder.du kontakte din studieleder.



SEKSUELT OVERGREBSEKSUELT OVERGREB

At dele dine oplevelser er første skridt til hjælpAt dele dine oplevelser er første skridt til hjælp

AFDÆKKENDE SPØRGSMÅLAFDÆKKENDE SPØRGSMÅL

• • Hvad er det, du har oplevet?Hvad er det, du har oplevet?

• • Hvornår er det sket?Hvornår er det sket?

• • Hvem er involveret?Hvem er involveret?

HANDLINGSORIENTERENDE SPØRGSMÅLHANDLINGSORIENTERENDE SPØRGSMÅL

• • Hvad kan hjælpe dig lige nu?Hvad kan hjælpe dig lige nu?

• • Ønsker du at anmelde krænkelsen?Ønsker du at anmelde krænkelsen?

• • Hvem kan du søge støtte hos?Hvem kan du søge støtte hos?

• • Har du brug for hjælp til viderehenvisning?Har du brug for hjælp til viderehenvisning?

• • Er der nogen, der kan hente dig her?Er der nogen, der kan hente dig her?



SELVMORDSTRUETSELVMORDSTRUET

VURDERING OG VIDEREHENVISNINGVURDERING OG VIDEREHENVISNING

Hvis en studerende kommer til dig med overvejelser om selvmord, så Hvis en studerende kommer til dig med overvejelser om selvmord, så 
start med at anerkende vigtigheden af, at den studerende opsøger start med at anerkende vigtigheden af, at den studerende opsøger 
hjælp. Informér klart og tydeligt om, at du ikke er den rette til at hjæl-hjælp. Informér klart og tydeligt om, at du ikke er den rette til at hjæl-
pe i situationen, men at du gerne vil guide den studerende videre til pe i situationen, men at du gerne vil guide den studerende videre til 
den rette hjælp. den rette hjælp. 

Når viderehenvisning er vigtig, er det for at beskytte og hjælpe den Når viderehenvisning er vigtig, er det for at beskytte og hjælpe den 
studerende med at få den rette hjælp. På bagsiden af dette kort fin-studerende med at få den rette hjælp. På bagsiden af dette kort fin-
der du støttespørgsmål til samtalen. Er du i tvivl om alvorsgraden, så der du støttespørgsmål til samtalen. Er du i tvivl om alvorsgraden, så 
ring 112.ring 112.

Har du som ansat brug for at snakke din oplevelse igennem efterføl-Har du som ansat brug for at snakke din oplevelse igennem efterføl-
gende, kan du kontakte AAU’s HR-afdeling om dine muligheder for gende, kan du kontakte AAU’s HR-afdeling om dine muligheder for 
debriefing.debriefing.

AKUTTE HENVISNINGSMULIGHEDERAKUTTE HENVISNINGSMULIGHEDER

• • Politi, tlf.: akut 112 – service 114 Politi, tlf.: akut 112 – service 114 
• • Psykiatrisk Skadestue, tlf.:  97 643 700Psykiatrisk Skadestue, tlf.:  97 643 700
• • Livslinjen (kl. 11-05) tlf.: 70 201 201Livslinjen (kl. 11-05) tlf.: 70 201 201
• • Vagtlæge/egen lægeVagtlæge/egen læge

RISIKOFAKTORER FOR SELVMORDRISIKOFAKTORER FOR SELVMORD

• • Udskrivelse fra psykiatrisk afdeling inden for de seneste ugerUdskrivelse fra psykiatrisk afdeling inden for de seneste uger
• • Tidligere selvmordsforsøgTidligere selvmordsforsøg
• • Aktuel psykisk lidelse, herunder misbrugAktuel psykisk lidelse, herunder misbrug
• • Nyligt tab af nærtstående, specielt ved selvmord i familienNyligt tab af nærtstående, specielt ved selvmord i familien
• • Nydiagnosticeret alvorlig fysisk sygdomNydiagnosticeret alvorlig fysisk sygdom
• • Enlig civilstandEnlig civilstand
• • Detaljerede planer for selvmordDetaljerede planer for selvmord



SELVMORDSTRUETSELVMORDSTRUET

Selvmord er aldrig en løsningSelvmord er aldrig en løsning

AFDÆKKENDE SPØRGSMÅLAFDÆKKENDE SPØRGSMÅL

• • Har du haft selvmordstanker længe?Har du haft selvmordstanker længe?

• • Hvor ofte tænker du på selvmord?Hvor ofte tænker du på selvmord?

• • Har du selvmordstanker nu?Har du selvmordstanker nu?

• • Kan du uddybe dine tanker?Kan du uddybe dine tanker?

• • Har du talt med andre om dine tanker?Har du talt med andre om dine tanker?

HANDLINGSORIENTERENDE SPØRGSMÅLHANDLINGSORIENTERENDE SPØRGSMÅL

• • Hvem kan du tale med det om?Hvem kan du tale med det om?

• • Hvad kunne du tænke dig, der skulle ske?Hvad kunne du tænke dig, der skulle ske?

• • Hvem kan vi kontakte nu?Hvem kan vi kontakte nu?

• • Er der nogen, der kan hente dig her?Er der nogen, der kan hente dig her?



AFRUNDINGAFRUNDING

HAR DU HAFT EN SVÆR SAMTALE?HAR DU HAFT EN SVÆR SAMTALE?
Husk altid at få talt en svær samtale igennem. Din nærmeste leder Husk altid at få talt en svær samtale igennem. Din nærmeste leder 
ved, hvilke muligheder der findes for debriefing på AAU, eksempelvis ved, hvilke muligheder der findes for debriefing på AAU, eksempelvis 
HR’s tilbud om gratis psykologisk rådgivning for ansatte. E-mail: HR’s tilbud om gratis psykologisk rådgivning for ansatte. E-mail: 
info@danskerhvervspsykologi.dk.info@danskerhvervspsykologi.dk.

SPØRGSMÅLSPØRGSMÅL
Har du spørgsmål eller brug for sparring om den studerendes hand-Har du spørgsmål eller brug for sparring om den studerendes hand-
le- og henvisningsmuligheder, kan du kontakte AAU Studie- og triv-le- og henvisningsmuligheder, kan du kontakte AAU Studie- og triv-
selsvejledning (QR-kode).selsvejledning (QR-kode).

AAU HAR BRUG FOR  DIN  HJÆLP AAU HAR BRUG FOR  DIN  HJÆLP 
For at få et samlet overblik over antal henvendelser fra krænkede og For at få et samlet overblik over antal henvendelser fra krænkede og 
kriseramte studerende, vil AAU Studie- og trivselsvejledning gerne kriseramte studerende, vil AAU Studie- og trivselsvejledning gerne 
orienteres, hvis du får henvendelser fra studerende, som er blevet orienteres, hvis du får henvendelser fra studerende, som er blevet 
krænkede eller er selvmordstruede, men som du ikke vurderer skal krænkede eller er selvmordstruede, men som du ikke vurderer skal 
henvises til AAU Studie- og trivselsvejledning. Oplysninger henvises til AAU Studie- og trivselsvejledning. Oplysninger 
behandles fortroligt.behandles fortroligt.

Skriv til: AAUstudievejledning@adm.aau.dk.  Skriv til: AAUstudievejledning@adm.aau.dk.  




