
 

 

Seminarer om PLOV 
 
Et tragisk skoleskyderi i en grundskole i Texas, hvor 19 elever og 2 lærere 
blev dræbt, var en nærmest grotesk optakt til et nyligt afholdt semiar 
omkring PLOV, som blev afviklet af sikringsvirksomheden Actas A/S. PLOV er 
de danske myndigheders forkortelse af Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige 
hændelser, og det er blevet et begreb, som personalet på vores 
uddannelsinstitutioner, desværre også skal forholde sig til. 
I praksis indebærer det nemlig, at institutionens ledelse og medarbejdere 

forventes at udøve et særligt ansvar, og tage aktiv del i forebyggelse af 
terrorhandlinger, som eksempelvis et skoleskyderi:  
 
- hensigten med vores seminarer i Horsens og København var, at redegøre 
for de muligheder som findes til at anvende rettidig omhu - og yde en 
effektiv indsats, såfremt en hændelse indtræffer, forklarer salgs- og 
produktchefen hos Actas, Lars Poulsen. Virksomhedens udviklingsafdeling 
har i flere år forsket i avanceret teknologi, som kan alarmere, advisere og 
informere under kritiske forhold og dermed sikre livsvigtig kommunikation 
på lokationen: 

 
 - Vi er efterhånden blevet stærke på tekniske løsninger, som typisk er 
kundetilpassede og dedikeret til den enkelte institution, siger Lars Poulsen. 
Det sker ofte i samarbejde med en professionel rådgiver, som i samarbejde 
med kommunes, regionens eller statens PLOV-ansvarlige, har udarbejdet 
uddannelsesstedets sikkerhedstrategi:  
 
- Alle skoler og institutioner er forskellige på beliggenhed og indretning, og 
derfor er samarbejdet med rådgiveren og kunden helt afgørende for vores 
sikkerhedsdesign, understreger Lars Poulsen, og tilføjer: På seminarerne har 
vi vist, at hændelser baseret på helt ukendte faktorer, kræver unikke 
løsninger og evne til forandring af tankesæt. Vi skal hele tiden være et skridt 
foran, og det har været virkelig inspirerende at møde både rådgivere og 

kunder samt lytte til oplægsholderen Christian Morcas-Rasmussen fra CERTA 
Intelligence & Security. 
 
Actas A/S planlægger flere seminarer og oplysningsmøder om PLOV, og Lars 
Poulsen oplyser, at rådgivere og kunder altid kan rette henvendelse for 
uddybende information eller et uforpligtende besøg. 


