
For at pasienter skal motta 
trygg og sikker behandling, 
må også helsepersonell ha det 
trygt og sikkert på arbeidsplassen



Er kontorpersonell en utsatt gruppe?



Hendelser i resepsjonen 

• Mann hoppet inn i resepsjonen

• Alarm virker ikke

• Utløste alarm – vakten kom ikke

• Truet og tok bilde – ville legge ut på sosial medier 

• Psykisk ustabil person – har med kniv

• Suicidal pasient som trenger hjelp

• Psykiatrisk pasient som har rømt fra psykiatrisk 
avdeling
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Arbeidsmiljøloven

• § 4-3.Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og 
verdighet ivaretas.

(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for 
kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i 
virksomheten

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen 
utilbørlig opptreden.

(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, 
trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med 
andre.



Kartlegging / risikovurdering

- Har noen opplevd vold eller trusler ?
- Er noen redd for å bli rammet ?
- God nok fysisk sikring av lokaler ?
- Hensiktsmessig innredning ?
- Gode nok trygghetsrutiner ?
- Behov for overvåking og alarm ?

Kilde: http://ehandbok.ous-hf.no/document/375



Sikringstiltak

• Fysisk sikring 

– Ekstra dør for å kunne rømme 

– Innsynsmuligheter

– Alarm

– Fjerne gjenstander/utstyr som kan fungere som våpen

– Videoovervåking

• Organisatorisk sikring 

– Stor nok bemanning 

– Unngå alenearbeid/2 som møter brukeren 

– Kontakte Sikkerhetsavdelingen

– God mottakelse 

– Opplæring

• Kilde: http://ehandbok.ous-hf.no/document/375



Opplæring og informasjon

Sikringstiltak og overholdelse av disse kan for eksempel 
være:

- Hvordan oppføre seg i møte med truende personer
- Stresshåndtering
- Konflikthåndtering
- Håndtering av enkeltpasienter som har en                   

forhistorie relatert til vold og trusler

Kilde: http://ehandbok.ous-hf.no/document/375



Defusing
• En ledet samtale eller et gruppemøte kort tid etter en 

hendelse som kombinerer en gjennomgang av fakta 
med støtte. De som rammes gis anledning til å komme 
sammen for å dele inntrykk og støtte hverandre, for å 
redusere isolasjon og styrke et realistisk perspektiv på 
det som har skjedd.

• Hvem kan hjelpe etter vold og trusler ?
- Kollegastøtter i egen enhet der det finnes
- Arbeidsmiljøavdelingen
- Prestetjenesten



Tiltak i kontorseksjonen, Akuttmottaket

• Gjorde luken smalere slik at det ble vanskelig å hoppe inn

• Videokamera

• Alarmknapp (Sjekkes hver fredag)

• Opplæring på personalmøter og fagdager

• Ansattes sikkerhet er et punkt på seksjonens handlingsplan

• Ansatte blir oppfordret til å melde truende situasjoner i 
avvikssystemet

• Fortløpende samtaler etter hendelser
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