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Innledning 

Saken gir en oversikt over ansattskader i 2014 som skyldes vold og trusler. Videre vil saken også gi 
en oversikt over tiltak som Helse Stavanger HF har fokus på for å hindre at slike skader skjer. 
Styresaken er oppfølging av styrevedtak 4.9.2014, sak 52/14. 
 
Status - ansattskader 

For alle typer ansattskader i Helse Stavanger HF har det i 2014 vært en markant nedgang i antall 
skader som fører til fravær, mens skader som har krevd medisinsk behandling har økt. De fleste 
skadene som har ført til fravær har medført kortvarig fravær. Kilde: Synergi. 
 
Grafen under viser utviklingen i alle typer ansattskader fra 2009 – 2014: 
 

 
 

Rapportering av HMS avvik i Synergi 

Det er trolig en underrapportering av uønskede hendelser i Synergi, spesielt i somatikken. Oversikt 
over antall meldte HMS hendelser per ansatt er en av de nasjonale HMS indikatorene, og inngår i 
ledelsens gjennomgang. Det rapporteres få «HMS nesten uhell»/tilløpsmeldinger, samt usikre 
handlinger og tilstander i forhold til antall skademeldinger. På den måten er det vanskelig å ta tak i 
og korrigert sub-standard handlinger og tilstander på en systematisk måte.  
 
Synergi har ikke krav om årsaksanalyse. Man kan derfor avslutte en sak uten at dette blir gjort. På 
bakgrunn av dette får man derfor ikke alltid identifisert de utløsende og bakenforliggende årsaker til 
uønskede hendelser, slik at effektive korrigerende tiltak kan iverksettes. Dette viser tydelig ved 
gjennomgang av bl.a. ansattskaderapporter i Synergi. For å få økt forståelse av viktigheten av dette, 
er det utarbeidet eget undervisningsopplegg i regi av HMS-sjefen med praktiske øvelser. I første 
omgang er slik undervisning gitt til postledere og ledere i psykiatrien. 
 
Flere ansatte gir tilbakemelding på at avvikssystemet Synergi er for omfattende og krevende. Man 
har ikke tid til å skrive avviksmeldinger på toppen av en travel hverdag, sies det. Flere hevder de må 
sitte utover arbeidstid skal dette bli gjort, noe de ikke mener er aktuelt.  
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Det er mye å hente på å forenkle avviksrapporteringen, samt sette inn ressurser for analyse av data 
for på den måten å kunne systematisere og analysere trender for å sette inn korrigerende tiltak.  Det 
er igangsatt et regionalt arbeid med å gjennomgå Synergi og forenkling av dette.   
 
 
Vold og trusler 

Utviklingen mht. vold og trusler overfor ansatte er urovekkende. De fleste ansattskadene i Helse 
Stavanger HF har sin bakgrunn i vold og trusler fra pasienter, samt enkelte trusler framsatt av 
pårørende. I Psykiatrisk divisjon skyldes 85 % av ansattskader som har medført fravær eller 
medisinsk behandling, vold og trusler. Flere av truslene har vært av alvorlig karakter i form av 
dødstrusler framsatt i hovedsak mot ansatte, men har også innbefattet ansattes familie. 
Foranledningen og omstendighetene rundt selve hendelsen, har i mange tilfeller vært svært alvorlig. 
Toleransen og oppfatningen blant personalet i psykiatrien for hva man skal tåle av trusler og vold, 
synes å være høy. Det avsløres ved gjennomgang av synergirapportene og i samtaler.  
 
Postene synes å ha gode rutiner for debrifing. Bedriftshelsetjenesten har avtale med psykolog for 
oppfølging av medarbeidere som har vært utsatt for vold og trusler, og som har behov for 
ytterligere oppfølging. Man har sett et økende behov for slik bistand over tid. I enkelte tilfeller kan 
det ha vært en tilsynelatende mindre hendelse som har utløst behov for bistand, men som har vist 
seg å ha vært dråpen som har fått begeret til å renne over.  
 
Det har vært en økning av vold mot ansatte i somatikken. I somatiske divisjoner skyldes 12 % av 
ansattskader som har medført fravær eller medisinsk behandling, vold og trusler.  Utsatte enheter 
har bl.a. vært ambulansetjenesten, akuttmottak, OBA, intensiv, MIO og røntgen. Skyteepisoden 
22.11.2014 i akuttmottak var svært alvorlig og kunne fått et alvorlig utfall. Det har også vært tilfeller 
hvor ansatte har blitt truet med kniv, brukte sprøyter, etc. og hvor ansatte har blitt fysisk skadet pga. 
utageringer. Videre har det vært tilfeller hvor innleggende pasienter har brakt med seg våpen, kniver, 
etc. til sykehuset. 
 
 
Konflikt mellom gjeldende lovverk 
 
Helsedirektoratet sendte 28.5.2013 ut en presisering vedrørende rutinemessig ransaking av pasienter 
i det psykiske helsevernet. Dette på bakgrunn av at helsedirektoratet var blitt gjort kjent med at det 
ble gjennomført rutinemessig ransaking ved en del av landets akuttpsykiatriske avdelinger. Det ble 
minnet om at det kun er adgang til å gjennomføre rutinemessig ransaking av bagasje og/eller 
pasientrom i regionale sikkerhetsavdelinger og i enhet for særlig høyt sikkerhetsnivå. For alle andre 
enheter i det psykiatriske helsevesenet gjelder psykisk helsevernloven § 4-6, som kun åpner for 
undersøkelser av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon ved begrunnet mistanke om at medikamenter, 
rusmidler, rømningshjelpemidler eller farlig gjenstand vil bli forsøkt eller er innført i institusjonen. 
 
Administrerende direktør legger til grunn at det er nødvendig å sikre at pasienter får et trygt 
opphold og at ansatte har et sikkert arbeidssted i tråd med Arbeidsmiljøloven formål § 1-1 a) å sikre 
et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot 
fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den 
teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Helse Stavanger HF kan ikke se at hjemmelen i psykiatrisk 
helsevernloven gjennom betingelsen om at det må foreligge en begrunnet mistanke er tilstrekkelig for å 
gi et sikkert opphold for pasienter og trygge arbeidsforhold for våre ansatte iht. AML krav. 
 
Helse Stavanger mener det er en konflikt mellom de to lovverkene og har bedt Helse- og 
omsorgsdepartementet utrede spørsmålet om rutinemessig bagasjegjennomgang til pasienter i 
psykiatriske institusjoner. Departementet har den 25.11.2015 bedt Helsedirektoratet utrede 
spørsmål knyttet til dette med svarfrist 1.6.2015.  
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Tiltak 

 

Årsaksanalyse 

Helse Stavanger HF har fokus på årsaksanalyser. HMS-avdelingen i foretaket har utarbeidet 
undervisningsmateriell til bruk i opplæring av årsaksanalyse. Høsten 2014 ble det satt i verk 
opplæring for ledere og postledere i psykiatrien. Samtlige seksjonsledere, postledere og enkelte ass. 
postledere i SV (Spesialavdeling for voksne) deltok. I tillegg deltok også avdelingsledelsen i SV og 
divisjonsledelsen. Opplæringen inkluderte: Å bli kjent med metode, årsaks-kategorier, praktisk 
trening i årsaksanalyse ved hjelp av case, identifisering av utløsende og bakenforliggende årsaker, 
komme fram til korrigerende tiltak, læring og erfaringsoverføring, samt viktigheten av kontinuerlig 
forbedring. Det er for tidlig å kunne registrere effekt av opplæringen på dette tidspunktet. 
 
Hensikten med å gjennomføre årsaksanalyser er å finne bakenforliggende årsaker til en uønsket 
hendelse, slik at man kan sette inn korrigerende/forebyggende tiltak som hindrer gjentakelse av 
hendelsen. Årsaksanalysen skal dreie fokuset mot konstruktiv løsning på et problem (avvik), 
gjennom en strukturert tilnærming til avviket, og god forståelse av årsaks- og 
virkningssammenhenger. Analysen må involvere berørt personell, da det er en fordel med eierskap 
til både problem og løsning. Årsaksanalyse er mest aktuell når avviket er komplekst og omfattende, 
men kan også være nyttig når det skal finnes gode korrigerende tiltak til mindre avvik.  
 
 

Risikovurdering 

Som en del av HMS grunnkurset for ledere høsten 2014, ble det arrangert en workshop i å kunne 
gjennomføre en risikovurdering. Deltakerne ble inndelt i små grupper, fikk utdelt case og 
gjennomførte risikovurdering med tilhørende handlingsplan. Ca. 50 stk. deltok. Erfaringene var 
gode, og ledere er blitt både mer bevisste og i stand til å kunne gjennomføre risikovurderinger på 
egen arbeidsplass.  
 
Det er registrert økt bevissthet og forståelse av viktigheten over å ha kontroll over risiko i foretaket 
generelt. Det er gitt økt opplæring i å kunne utføre enkle risikovurderinger og enheter har fått 
bistand fra bl.a. Bedriftshelsetjenesten, (som har registrert økt etterspørsel etter bistand), 
verneombudstjenesten, Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet og HMS-koordinatorene i 
divisjonene. Selv om man har sett framgang i bruken av risikovurderinger over tid, er det likevel en 
vei å gå før man kan være tilfreds. Det er åpenbart at flere ansattskader kunne vært unngått, hadde 
man gjort en vurdering av risiko. Bruk av enkle teknikker som «sikker jobb analyse – SJA», «step 
back five», etc. er ikke tatt i bruk, men kunne med fordel vært benyttet. System for SJA vil bli 
utarbeidet for foretaket og vil bli forsøkt utprøvd i en av divisjonene som et pilotprosjekt i 2015. 
Det legges opp tiløkt satsing på bruk av risikoanalyser i 2015.  
 

 

Terapeutisk mestring av aggresjon (TMA) 

Det er to TMA-konsulenter knyttet til Psykiatrisk divisjon. Disse driver opplæring og bistår 
avdelingene. Det arrangeres blant annet tredagers obligatorisk TMA kurs for alle ansatte ved 
Psykiatrisk divisjon, samt TMA-kurs for alle ekstravakter før sommerferien. Målet er å redusere 
vold og trusler. Ca. 300 ansatte deltar på TMA-kurs årlig. I tillegg tilbys det TMA-opplæring til 
ansatte utenfor Psykiatrisk divisjon etter forespørsel. 
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For å få best mulig effekt av TMA er det viktig at postene avsetter tid til TMA-trening og øvelser 
for alle yrkesgrupper. Dette har det skortet en del på pga. bemanningssituasjonen, men dette er nå 
innskjerpet. 
 
TMA-konsulentene følger tett opp den enkelte sengepost daglig, og foretar løpende 
risikovurderinger på de ulike sengepostene, og vurderer sammen med post/-seksjonsledere hvor det 
bør inn ekstra støtte fra dag til dag. HMS-sjef bistår også avdelingen i å forbedre sin metodikk for 
spesifikke handlingsplaner og tiltak for de alvorlige skadetilfellene.  
 
Psykiatrisk divisjon egen TMA-styringsgruppe og TMA-kompetansegruppe, samt 65 personer som 
er TMA-ressurspersoner. TMA-ressurspersoner rapporterer trening på postene på standardisert 
skjema til postledere og seksjonsledere i SV, slik at lederne får løpende oversikt over hvilke ansatte 
som trener etter plan.  
 
 
Skadeutvalget 

Det er i 2014 opprettet Skadeutvalg i Psykiatrisk divisjon med månedlige møter der 
Bedriftshelsetjenesten deltar mht. oppfølging av alvorlige personalskader m.m. Det utarbeides egen 
rapporteringsmatrise for dette både ukentlig, månedlig og tertialvis.  
 
Kvalitetskoordinator følger daglig opp ansattskader ved postene slik at tiltak kan settes inn 
umiddelbart. På denne måten kan TMA-konsulentenes arbeid styres til de poster som har høy 
skadefrekvens og spesielt skadebilde. Rapporteringen gir også grunnlag for å styre pasientflyten i 
forbindelse med innleggelser, og skadebildet gir grunnlag for å flytte særlig krevende pasienter. 
 
 
Kurs 
 
Det arrangeres en rekke kurs og opplæring innen HMS i Helse Stavanger HF. Disse kan være 
foretaksovergripende, divisjonsvise, for grupper som f.eks. verneombud, på enhetsnivå og 
individuelle. Kurs legges i Læringsportalen, mens enhetsvise kurs/opplæring er lagt ut på HMS sin 
intranettside. Det er da opp til avdelinger/poster å velge de temaer de ønsker ut fra en temaoversikt. 
Denne opplæringen som er i regi av Bedriftshelsetjenesten, kan også tilpasses etter behov.  
 
 
Rekruttering 

Bemanningssituasjon i Psykiatrisk divisjon, spesielt ved Spesialavdeling voksne, betegnes som 
utfordrende og til tider kritisk. Avdelinger sliter med å rekruttere spesialsykepleiere og sykepleiere. 
Det jobbes med å bedre rekrutteringssituasjonen i hele foretaket.  Ledere i foretaket deltar jevnlig på 
ulike yrkesmesser både i Norge og Danmark. Rekrutteringsarbeidet i Danmark har gitt resultater. 
For eksempel har Psykiatrisk divisjon rekruttert 11 sykepleiere fra Danmark. Disse jobber i dag ved 
Spesialavdeling for voksne. Foretaket har også nylig deltatt på karrieredager i Stavanger, 
Kristiansand og Grimstad. I tillegg planlegges ny tur til Danmark nå til våren.  
 
 
Vektertjenesten/Sikring 
 
Bemanningen i vektertjenesten ble økt høsten 2014. Det er iverksatt tiltak for å sikre ansatte både 
umiddelbart og på langsikt etter skyteepisoden 22.11.2014. For eksempel undersøkes det nå mulige 
tiltak for å gjøre resepsjonen i akuttmottaket skuddsikker, samt utstyr som vil muliggjøre 
kommunikasjon mellom ansatte i forskjellige rom via lyd og bilde. Det er også vedtatt at kr. 
500.000,- skal investeres i bedre overvåkningsutstyr.  
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Det er planlagt risikovurdering for hver enhet (bygg/objekt), inklusive eksterne enheter i Helse 
Stavanger HF i 2015, samt overordnet risikovurdering i samarbeid med eksterne bidragsytere, bl.a. 
politiet med oppstart i 2015.  
 
Utarbeidelse av prosedyre som har til hensikt å forebygge og hindre at noen tar med seg rusmidler, 
våpen eller gjenstander inn på sykehuset som kan misbrukes og benyttes til å påføre andre skade, er 
under utarbeidelse.  
 
Rutine for anmeldelse av straffbare forhold er nylig utarbeidet.  

 

Generelle forbedringstiltak i Psykiatrisk divisjon 

Det er iverksatt en rekke tiltak i Psykiatrisk divisjon for å bedre arbeidssituasjonen for ansatte.   
 
Tidligere sengepost E1 flyttet våren 2014 inn i nyoppussede lokaler på C1 (tidligere 
ungdomspsykiatrisk sengepost). Arealene er godt tilpasset pasienter med utageringsproblematikk, og 
som trenger mye plass rundt seg. I denne posten har det også blitt bygget en skjermingsleilighet for 
pasienter i en rehabiliteringsprosess. I mars 2014 ble det opprettet 7 nye stillinger ved post C1 ved 
SV for å åpne skjermingsleilighet.  
 
Et annet tiltak som er gjennomført på SV er omgjøring av vakanser til faste stillinger på til sammen 
10,4 årsverk. Stillingene er fordelt på to poster for å dekke hull i turnus. Dette vil fremme mer 
stabilitet i postene. 

 
Sengepost B3 er omgjort til en stabiliseringspost for ustabile pasienter med rusproblematikk. Denne 
sengeposten tar imot alle § 10.2 pasientene, og har en egen koordinator for disse pasientene. 
Koordinatoren samarbeider tett med de eksterne henvisningsinstanser og ulike institusjoner i 
oppfølgingen av denne pasientgruppen, som ofte kan være svært krevende og utfordrende i 
behandlingen. B3 er blitt styrket med 12,5 stillinger for å kunne ivareta oppfølging og sikkerhet for 
disse pasientene. 
 
Det er innført voldsrisikovurderinger BVC (Brøseth violence checklist) ved innkomst av pasienter 
ved AMC2. Dette gjør at det kan iverksettes forebyggende tiltak, noe har bidratt positivt til å 
forebygge ansattskader. I løpet av 2015 innføres denne metoden på alle andre sengeposter ved SV. 

 
Det er utarbeidet nytt uteområde som gir bedre muligheter for uteaktivitet for sikkerhetspasienter.  
 
Ombygging av slusen ved A1 forebygger alvorlige skader pga. at pasientene sluses alene inn i 
posten. Dette gir god kontroll over hvilke personer som kommer inn på posten. Generelt er det lite 
skader på A1. 
 
Fra august ble det også utvidet krav til at alle ansatte i Spesialavdeling for voksne skal bære alarm. 
Administrerende direktør besluttet før sommeren å stille til rådighet investeringsmidler på 1 mill. kr. 
utover tidligere budsjettert beløp i 2014 på kr. 265 000,- til trinnvis inndekning av behovet for 
alarmer i Psykiatrisk divisjon. Det ble utarbeidet en ROS-analyse for å prioritere rekkefølgen i 
inndekningen. Behovet for alarmer i Psykiatrisk divisjon vil heretter bli vurdert årlig som en del av 
investeringsprogrammet. 
 
I tillegg til tiltakene nevnt over er det også gjennomført ulike tiltak for å sikre lokalene i 
sengepostene. For eksempel er det anskaffet voldsikre møbler og skap. Fysisk sikring av lokaler er 
høyt prioritert.  
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Oppsummering  

Helse Stavanger HF har et sterkt fokus på tiltak som kan bidra til å redusere skader som skyldes 
vold og trusler. Det legges for eksempel vekt på å foreta risikovurderinger av situasjoner slik at 
forebyggende tiltak kan iverksettes før skader oppstår. Videre legges det også vekt på å gjennomføre 
årsaksanalyser i etterkant av en uønsket hendelse for å kunne iverksette tiltak som bidrar til å hindre 
lignende hendelser i fremtiden. I løpet av 2015 vil foretaket også starte et pilotprosjekt for å prøve 
ut enkle teknikker som Sikker Jobb Analyse (SJA). 
 
Lederforankring og ansattinvolvering er viktig for å bevisstgjøre medarbeidere i forhold til skader 
knyttet til vold og trusler. HMS er en integrert del av lederes ansvarsområder. Det er avgjørende at 
ledere på alle nivå er kjent med foretakets krav og forventninger, samt har tilstrekkelig opplæring for 
å kunne utøve tydelig og engasjert lederskap. Det anbefales at krav og forventninger til ledere innen 
HMS gjøres mer kjent på alle ledernivå og følges opp. Erfaringer har også vist at det er når både 
ansatte og ledere har blitt engasjert og har tatt HMS eierskap, at man oppnår gode HMS resultater. 
Det er derfor viktig at enhetsledere setter HMS på dagsorden, stiller krav, følger opp, engasjerer, 
involverer, viser omsorg og inspirerer til medvirkning på alle nivå.     
 
Økt kompetanse blant medarbeidere kan også bidra til å redusere skader. Foretaket arrangerer en 
rekke kurs og opplæring innen HMS, i tillegg jobbes det med å kartlegge mulighetene for at 
ufaglærte kan ta intensivkurs/kveldskurs og dermed kvalifisere som lærlinger med 
realkompetanseslik at de kan ta fagbrev som helsefagarbeidere.  
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