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De fleste meldte ansattskader i Helse Stavanger HF har sin bakgrunn i vold og trusler og 
utviklingen må følges nøye. I Psykiatrisk divisjon skyldes de fleste ansattskader som har medført 
fravær eller medisinsk behandling, vold og trusler. Det rapporteres også om en økning av vold 
mot ansatte i somatikken. Utsatte enheter er bl.a. ambulansetjenesten, akuttmottak, OBA, 
intensiv, MIO og røntgen. Det er tilfeller hvor ansatte blir truet med kniv, brukte sprøyter, etc. og 
hvor ansatte blir fysisk skadet pga. utageringer. Videre rapporteres det om tilfeller hvor pasienter 
bringer med seg våpen, kniver, etc. inn i sykehuset.  
 
Skyte-episoden 22.11.2014 i akuttmottak var svært alvorlig og kunne fått et alvorlig utfall. I 
etterkant av dette har det blitt jobbet jevnt og trutt med tiltak for å forebygge hendelser. I 
november 2015 ble det satt ned en gruppe som skulle foreslå konkrete tiltak i forhold til å 
forebygge risiko forbundet med vold og trusler om vold, særlig med bruk av våpen. Hovedmålet 
for arbeidet er å skape et trygt arbeidsmiljø for ansatte, og trygge omgivelser for pasienter, 
pårørende og andre som oppholder seg i sykehuset. 
 
Arbeidsgruppen jobbet fram en handlingsplan med tretti ulike tiltak, hvorav åtte av disse ble 
prioritert. I ledermøte 16. februar 2016 ble det besluttet at dette arbeidet videreføres med et 
prosjekt for å vurdere disse åtte prioriterte tiltakene nærmere og hva som kreves for å få disse 
implementert.  
 
Arbeidet med å foreslå konkrete tiltak ble basert på rapporterte hendelser i Synergi, overordnede 
sikringsrisikovurdering gjennomført i 2014-2015 for sykehusområdet på Våland, samt 
tilbakemeldinger fra ansatte, verneombud og tillitsvalgte. 
 
Endring i regelverk  
Det er nylig gjort vedtak om endring i psykisk helsevernlov i forhold til utvidet mulighet til å 
gjennomføre sikkerhetskontroll i det psykiske helsevern, ved innføring av tilgang til rutinekontroll 
og en utvidelse av tilgang til å kontrollere på bakgrunn av begrunnet mistanke. Dette er en 
lovendring som Helse Stavanger støtter og som en antar vil bidra til å ivareta sikkerheten for den 
enkelte pasient, medpasient og medarbeiderne. 
 
I høringsforslag av 27.11.2015 foreslår Arbeidstilsynet endringer i arbeidsmiljøforskriftene når det 
gjelder vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Bakgrunnen for forslaget er at regelverket i 
mindre grad gir anvisning på hvordan det konkret skal arbeides med vold og trusler i 
virksomhetene. På samme måte som det er gjort for en rekke mer tradisjonelle 
arbeidsmiljørisikoer som arbeid i høyden, dykking, håndtering av kjemikalier osv., mener 
Arbeidstilsynet det er på sin plass å fastsette utfyllende krav også på dette området. 
Høringsforslaget omfatter utfyllende krav i forhold til risikovurderinger, opplæring, informasjon 
og tiltak. Dette er forslag som Helse Stavanger støtter og som en antar vil bidra til at det jobbes 
mer systematisk med å forebygge vold og trusler. 
 
Risikovurdering 
Det ble i 2014/2015 gjennomført overordnet sikringsrisikoanalyse for sykehusområdet på 
Våland, samt lokale vurderinger for de fleste satellitt-enheter og DPSer utenfor Våland. For hver 
enkelt avdeling/enhet beliggende på Våland er dette imidlertid gjennomført i mindre grad. 
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For å sikre vurdering av lokale utfordringer og farer, vil det være behov for å gjennomføre 
vurderinger på lavere nivå. Flere avdelinger i Helse Stavanger er i gang med dette arbeidet. 
 
Fra 2016 er det lagt til en egen kartleggings-liste for vold og trusler til den årlige HMS runden 
som kan være til hjelp for den enkelte avdeling til å vurdere farer og risiko i egen enhet. Denne 
må ses på som en grov kartlegging, og de enheter hvor fare for vold og trusler blir identifisert, 
skal gjennomføre og dokumentere en egen kartlegging og risikovurdering i forhold til dette. 
Arbeidstilsynet peker i sitt høringsforslag på følgende områder som særlig må hensyntas i en 
risikovurdering: 
 

- arbeidets organisering og tilrettelegging,  
- hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold,  
- arbeidstidens plassering og organisering,  
- bemanning,  
- alenearbeid,  
- kompetanse,  
- utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger,  
- effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.  

 
 
Synergisaker 
Rapporterte ansattskade saker i Synergi inkluderer hendelser både med og uten kjent helsemessig 
konsekvens for den ansatte.  
 
Registrerte ansattskader i Psykiatrisk divisjon 2012- juni 2016 viser at de aller fleste er kategorisert 
som voldsskade og trussel om vold/verbal sjikane. Det skal bemerkes at en i psykiatrisk divisjon 
likevel opplever en reduksjon i antall ansattskader med alvorlig konsekvens i form av sykefravær 
eller behov for medisinsk behandling (H1/H2 saker). 
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Registrerte ansattskader i somatiske enheter og stab- og støttefunksjoner 2012 - juni 2016 viser en 
økning i hendelsestype voldsskader og trusler. 
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Antall meldte saker i Synergi i kombinasjon med en oppfatning om at det forekommer langt flere 
uønskede hendelser, gjør at en med stor sannsynlighet kan anta at det er underrapportering av 
hendelser relatert til vold og trusler generelt, særlig i somatikken. Når det gjelder vold og trusler 
med våpen spesielt, er det svært vanskelig å få ut statistikk fra Synergi. En uoversiktlig måte å 
kategorisere hendelser i Synergi medfører også at saker «forsvinner» i andre kategorier enn de 
som det vanligvis blir søkt på når en tar ut statistikk på vold og trusler mot ansatte. Disse 
momentene gjør at statistikk fra Synergi må ses på med en viss grad av usikkerhet. 
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Iverksatte tiltak 2014-2016 (ikke uttømmende liste)for å forebygge vold og trusler 
 
Foretak 

• Opplæring og øvelse i enkel risikovurdering større del av HMS opplæring 
• Ny finkartleggingsliste i forhold til vold og trusler i HMS runde fra 2016 
• Reviderte prosedyrer: 

– Rutine for vold og trusler på arbeidsplassen, forebygging, håndtering og 
oppfølging. 

– Anmeldelse av straffbare forhold 
– Beslag av våpen 

• Igangsatt arbeid med ny rutine for varsling og håndtering ved alvorlige 
vold/trusselsituasjoner.  
 

 
Somatikken 

• Mer omfattende adgangskontroll  
• Mer omfattende kameraovervåking  
• Trussel-knapp – direkte koplet til vakt og sikring 
• Porttelefoner i MOBA 
• Fysiske tiltak i ekspedisjonen i akutt mottaket 
• Tett samarbeid mellom vektertjeneste og spesielt utsatte avdelinger 

 
 
Psykiatrien  

• Systematisk TMA opplæring 
• Etablert skadeutvalg i Spesialavdeling voksne 
• Voldsrisikovurdering BVC (Brøset violence checklist) innført i Spesialavdeling voksne 
• Opplæring årsaksanalyse for saksbehandlere i Synergi 
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• Utbedret sluse ved akuttmottak 
• Nytt uteområde som gir sikrere mulighet for uteaktivitet for sikkerhetspasienter 
• Utvidet krav til personbåren alarm 
• Ulike fysiske tiltak for å sikre lokalene og møbler i sengeposter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Status tiltaksplan vold og trusler 2016 
Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Status 

Nr Risikovurdering    

1 Etablere system for at alle 
enheter/avdelinger gjennomfører lokal 
kartlegging og risikovurdering av fare 
for vold/trusler inkludert vold/trusler 
med våpen. 

HMS sjef 2016 Arbeid er igangsatt. 
Arbeidsgruppe 
bestående av HMS 
sjef, HMS 
koordinatorer i 
divisjonene, 
sikringsleder og 
beredskapskoordinator. 

Utarbeidet forenklet 
mal og veiledning for å 
hjelpe avdelingene til å 
kartlegge og 
risikovurdere fare for 
vold og trusler. 

2 Vurdere om verktøy for enkel 
voldsrisikovurdering – BVC (Brøset 
Violence Checklist) kan implementeres 
og ha nytteverdi i ambulanse og 
MOBA. Evt. videreføres andre 
somatiske enheter etterhvert. 

Ledelse MOBA og 
Ambulanse 

2016 Arbeid igangsatt av 
ledelse i MOBA og 
ambulanse. 

Planlagt 
implementering i 
MOBA i løpet av 
høsten. Gjenstår 
avklaringer i forhold til 
dokumentasjon. 

 Vektertjeneste    

3 På kveld/natt/helg tilgjengelig en vekter 
for MOBA spesielt, men som kan 
brukes på resten av huset når det ikke 
er oppdrag i MOBA. 

Intern Service 2016 Tiltak krever tilførte 
midler til 5 nye 
stillinger. 
Behov spilt inn til 
budsjett 2017. 

 Kommunikasjon av risiko forbundet 
med enkeltpasienter 

   

4 Forlenge frist for å melde inn behov for 
Psykiatrisk vurdering i MOBA. Rutine i 
dag er at dersom behov meldes etter kl 
12, får en ikke tilsyn før neste dag. 
Forlenget frist vil kunne bidra til 
tidligere avklaring av situasjoner. 

Ledelse 
SV/MOBA 

2016 Møte mellom 
mottaksklinikk og SV 
avholdt for avklaring av 
behov og ønsker. Frist 
kan ikke forlenges 
foreløpig med dagens 
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ressurser.  

Nytt møte avholdes i 
løpet av høsten. 

 

5 Utrede mulighet for å etablere rutine for 
å legge inn merknad i kritisk 
informasjon-felt (cave) i journal (EPJ) 
ved risiko for vold og trusler fra pasient.  

Fagdirektør/ 
FFU 

2016 Jobbes med utkast til 
ny rutine. 

 

6 Vurdere å etablere system for «Kode» 
fra ambulansetjeneste når pasienter i 
risikogruppe meldes til akuttmottaket. 
F. eks bruk av BVC score 

Hensikten med en kode er at 
mottaksapparatet kan forberede seg på 
hensiktsmessig og sikker mottakelse 
av pasienter. 

Ledelse 
ambulanse/MOBA 

Ikke 
påbegynt 

Følger av tiltak 4. 

 Kompetanse og Øvelse    

7 Systematisk TMA opplæring og trening 
innføres i somatiske enheter. Etablere 
TMA konsulenter i utvalgte enheter i 
somatikken til å ivareta dette. 

HMS sjef Ikke 
påbegynt 

TMA opplæring blir gitt 
i noen enheter i 
somatikken og Intern 
service på forespørsel. 
Behov for overordnede 
rutiner i forhold til dette. 

Det er behov for en 
evaluering av TMA 
som metode i 
psykiatrien før dette 
settes i system i 
somatiske enheter. 

 Prosedyrer/Rutiner    

8 Sette ned gruppe som går gjennom 
eksisterende foretaksovergripende 
prosedyrer relatert til vold og trusler. 
Forbedre, samkjøre og gjøre mer 
brukervennlig. 

FFU-med 
deltakelse av 
relevante 

Ikke 
påbegynt 

Det pågår arbeid med 
enkelt prosedyrer. 

 
 


