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Utgangspunkter

• Krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

• Krav til systematisk HMS-arbeid (internkontroll)

• Fem elementer i internkontrollen

– Risikovurdering

– Tiltak for å redusere risikoen og håndtere uønskede hendelser

– Opplæring og informasjon om risikoen og tiltakene

– Oppfølging av hendelser

– Læring og evaluering



Særlig om risiko for vold og trusler
i helsesektoren

• Psykisk helsevern – vold og trusler nærmest en "naturlig" del

– Regler om tvangsmidler

– Kompetanse om å forebygge, forutse og håndtere

– Rutiner om å forebygge, forutse og håndtere

• Somatikk – vold og trusler et "fremmedelement"

– Ingen regler. Usikkerhet om hva man kan gjøre

– Ikke så utviklet kompetanse om å forebygge, forutse og håndtere

– Ikke alltid rutiner om å forebygge, forutse og håndtere



Bakgrunn for nye regler

• Økende forekomst av vold og trusler

• Helsesektoren en av de mest utsatte

• Internkontrollplikt fulgte også av de alminnelige reglene

• Ønske om å synliggjøre og øke bevisstheten og kompetansen

• De nye reglene:

– forskrift om utførelse av arbeid kapittel 23a

– én regel i arbeidsplassforskriften

– henvisninger i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning



Risikovurdering

• Risiko

– Sannsynligheten 

– Konsekvens

• Så "finmasket" som mulig

– Ulike arbeidstakerkategorier – ulik risiko

– Ulike organisatoriske enheter – ulik risiko

• Elementer i vurderingen av risiko for vold og trusler; forskriften § 23A-1

– Arbeidets organisering og tilrettelegging

– Hvor, når og i hvilke situasjoner vold og trusler kan inntreffe

– Alenearbeid

– Arbeidstidens plassering og organisering

– Bemanning

– Kompetanse

– Utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger

– Effekten av iverksatte tiltak og planlagte forebyggende tiltak



Tiltak

• Risikovurderingen danner grunnlag for tiltak

– Høy eller lav risiko

– Hvilke tiltak

• Tiltak; forskriften § 23A-4

– Forebygge at det skjer

– Forutse når det kan skje

– Håndtere når det skjer

– Følge opp når det har skjedd

– Lære av hendelsen



Tiltak

• Forebygge at det skjer

– Prosedyrer for mottak av pasienter og kommunikasjon med pasienter og pårørende

– Planlegging og gjennomføring av behandlingen i risikosituasjoner

– Hindre inntak av rusmidler

• Forutse når det kan skje

– Bemanning med kompetanse i å se faresignaler

• Håndtere når det skjer

– Opplæring i terapeutisk mestring av aggresjon

– Alarmsystemer

– Tilkalling av vektere eller politi

– Tilstrekkelig bemanning og rett kompetanse i de mest risikoutsatte situasjoner

– Alltid noen med muskler i særlig risikoutsatte enheter?

• Følge opp når det har skjedd

– Bistand til de ansatte som er berørt

• Lære av hendelsen

– Nye tiltak? Endring i tiltakene?

Eksempler



Opplæring

• Er alltid et tiltak. Forskriften har egne regler

• Skal gis nødvendig opplæring og øvelse i

– Forebygging

– Håndtering av volds- og trusselsituasjoner, herunder bruk av sikkerhetsutstyr

• Skal gjentas jevnlig

• Skal fornyes ved vesentlige endringer i risikovurderingen

Forskriften § 23A-2



Informasjon

• Informasjon er alltid et tiltak. Forskriften har egne regler

• De ansatte skal ha informasjon om:

– Risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold

– Iverksatte tiltak for å forebygge, håndtere og følge opp

– Rutiner for varsling og rapportering

• Rapportering

– Avviksrapportering etter arbeidsmiljøloven

• Enhver personskade

• Interne kvalitetssikringssystemer krever gjerne også at trusler rapporteres

– Skademelding til NAV etter folketrygdloven

• Skade som kan gi rett til yrkesskadedekning

– Varsling av arbeidstilsynet og politiet etter arbeidsmiljøloven

• Alvorlige skader og dødsfall

– Melding til Helsedirektoratet etter spesialisthelsetjenesteloven

• Pasient skader annen pasient

Forskriften § 23A-3



Oppfølging

• Den som er utsatt for vold eller trusler skal få nødvendig oppfølging

– Fysiske skader

– Psykiske skader

• Hva skal man tåle?

– Ulikheter i holdninger og kultur? Endringer over tid?

– At vold og trusler er hyppig forekommende innebærer ikke lempeligere krav til oppfølging

Forskriften § 23A-5



Håndtering av voldsepisoder

• Psykiske helsevern

– I stor utstrekning lov- og forskriftsregulert

• Pasienter under tvungent psykisk helsevern som midlertidig er i somatisk avdeling

– Tvangsmidler etter psykisk helsevernloven kan anvendes i akutte tilfeller. 

– Vedtak må likevel treffes av faglig ansvarlig for det tvungne vernet

– Saksbehandlingsreglene og overprøvingsmulighetene i lov om psykisk helsevern gjelder.

– Gjennomføringen bør overlates til personell fra den institusjonen som er ansvarlig for det 

tvungne vernet. 

• Somatikk

– Lite lov- og forskriftsregulering

– Lite juridisk teori og praksis

– Må utlede det meste av ulike rettslige prinsipper

• Prinsipper for samtykke og tvang

• Prinsipper for nødrett

• Prinsipper fra psykisk helsevern

Innledning



Håndtering av voldsepisoder i somatikk

• Vilkår for å gripe inn mot utagering

– Må ha avvergingsformål, ikke behandlingsformål eller straffeformål

– Må være nødvendig for å avverge skade på personen selv, andre personer eller vesentlige 

materielle skader

• Utøvelsen

– Må ikke gå lenger enn nødvendig for å avverge faren

– Må opphøre straks faren er avverget

– Må skje på lempeligst mulig måte og med minst mulig integritetskrenkelse

• Fastholding hvis mulig. Håndjern hvis nødvendig

• Anbringelse bak låst dør såfremt det ikke er fare for selvskading

• Sengebelte eller spesialtrøye? Kun hvis intet annet nytter og faren er alvorlig nok til at det 

må anses berettiget

• Beroligende eller bedøvende legemidler kun hvis intet annet nytter og faren er alvorlig nok 

til at det må anses berettiget

– Motstrid juridisk vurdering – helsefaglig vurdering?

Utagering



Utagering i somatikk

• Må i praksis besluttes av den som står i situasjonen

• Kan gjennomføres av personell ved avdelingen og/eller ved hjelp av vektere

• Personell fra psykisk helsevern kan benyttes

– I første rekke aktuelt dersom deres kompetanse og erfaring er ønskelig i det konkrete 

tilfellet, typisk dersom sengebelte eller spesialtrøye er anvendt eller vurderes

• Hvis ikke tiltakene relativt raskt avverger skaden, bør politiet tilkalles i 

skadeavvergingsøyemed, jf. prinsippet i helsepersonelloven § 31

Hvem beslutter og hvem gjennomfører



Utagering i somatikk

• Følgende bør inntas i journalen:

– Arten av skadeavverging

– Begrunnelsen for inngripen

– Ca. tidspunkt for iverksettelse og opphør, eller ca. varighet

– Hvem som tok beslutningen og hvem som gjennomførte

– Om politiet ble tilkalt

• Informasjon til pasient

– Ingen særskilt informasjon påkrevd

– Rett til innsyn i journal

• Overprøving

– Ingen formalisert klageordning på selve avgjørelsen, men pasienten kan bringe saken til 

Fylkesmannen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4

Dokumentasjon, informasjon, overprøving



Utagering i somatikk

• Har man en plikt til å avverge?

– Avverge selvskading ligger i kravet til omsorgsfull hjelp; jf. helsepersonelloven § 4

– En viss plikt til å avverge fare rettet mot andre, jf. prinsippet i straffeloven § 139 og § 387, 

samt alminnelige uaktsomhetsprinsipper

– En viss plikt til å avverge store materielle skader; jf. prinsippet i straffeloven § 387, samt 

alminnelige uaktsomhetsprinsipper

• Hvor langt går plikten?

– Plikten til å hindre selvskading går generelt lenger enn plikten til å hindre materielle skader

– Plikter ikke å utsette seg selv for nevneverdige fare, likevel slik at dette må ses i forhold til 

konsekvensene av å ikke gripe inn

– Plikter å benytte det regime som virksomheten har etablert for skadeavverging

• Systemansvar

– Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 23a

Individansvar og systemansvar



Ransaking og beslag i somatikk

• Vilkår for ransaking

– Må ha avvergingsformål, ikke behandlingsformål eller straffeformål

– Må være nødvendig for å avverge skade på personen selv, andre personer eller vesentlige 

materielle skader

• Pasienter kan fratas farlige gjenstander som de synlig besitter

• Ved begrunnet mistanke om at en pasient besitter farlige gjenstander, kan det foretas 

ransaking

• Dersom en pasient utagerer kan det foretas ransaking

Vilkårene



Ransaking og beslag i somatikk

• Må ikke gå lenger enn nødvendig for å avverge faren

• Må skje på lempeligst mulig måte og med minst mulig integritetskrenkelse

– Begrens det til gjennomgang av eiendeler hvis tilstrekkelig

– Kroppsvisitasjon hvis nødvendig

Utførelsen



Ransaking og beslag i somatikk

• Kan besluttes og gjennomføres av ethvert personell ved avdelingen

• Men det ligger til rette for en mer formalisert beslutningsordning

• Vektere kan benyttes ved gjennomføringen

Hvem beslutter? Hvem gjennomfører?



Ransaking og beslag i somatikk

• Følgende bør inntas i journal

– Type ransaking (gjennomgang eiendeler eller også kroppsvisitasjon)

– Begrunnelse for ransaking

– Hva som eventuelt ble beslaglagt

– Ca. tidspunkt for gjennomføringen

– Hvem som tok avgjørelsen og hvem som gjennomførte

– Hvilken informasjon som ble gitt til pas

– Om gjenstandene ble levert tilbake eller til politiet

– Om politiet ble varslet

• Informasjon til pasient

– Gjenstander som ble beslaglagt

– Om de blir levert tilbake, jf. neste foil

• Ingen formalisert klageordning på avgjørelsene, men pas kan bringe saken til Fylkesmannen, 

jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4

Dokumentasjon, informasjon, overprøving



Ransaking og beslag i somatikk

• Farlige gjenstander oppbevares på betryggende måte

• Farlige gjenstander leveres ikke tilbake dersom det er grunn til å frykte at de kan bli benyttet 

til å begå alvorlige skader på person eller eiendom, jf. prinsippet i hpl. § 31

– Gjennomgående situasjonen for skytevåpen, "uvanlige" kniver, sprengstoff

– Da skal også politiet varsles; jf. helsepersonelloven § 31

– Politiet overtar det beslaglagte

• Hva hvis man har funnet andre mulig ulovlige ting?

– Hvis det ikke er nødvendig for å avverge skade har man neppe grunnlag for å beslaglegge

• Gjelder også ting som er ulovlig å besitte, som f. eks. barneporno og narkotika

• Gjelder også selv om det er grunn til å mistenke at tingene stammer fra kriminelle 

handlinger

– Selv om man ikke kan beslaglegge skal politiet i medhold av hpl. § 31 varsles dersom 

funnet kan indikerer at handlinger med potensiale for alvorlige skader på person eller 

eiendom pågår eller planlegges

• Men ikke i ren oppklaringsøyemed

Tilbakelevering. Informasjon til politiet



Ransaking og beslag

• Har man en plikt til å ransake og beslaglegge?

– Ja, et stykke på vei hvis nødvendig for å avverge skade, jf. utagering

• Hvor langt går plikten?

– Plikten til å hindre skade på person går generelt lenger enn plikten til å hindre materielle 

skader

– Plikter ikke å utsette seg selv for nevneverdige fare, likevel slik at dette må ses i forhold til 

konsekvensene av å ikke gripe inn

• Ofte er ikke ransaking og beslag forbundet med særlig fare

– Plikter å benytte det regime som virksomheten har etablert for skadeavverging

• Systemansvar

– Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 23a

– Hva kan typisk ligge i et systemansvar knyttet til ransaking og beslag?

• Retningslinjer for når man ransaker

• Retningslinjer for hva man beslaglegger

• Retningslinjer for når man orienterer politiet

• Retningslinjer for dokumentasjon, informasjon og avgjørelsesmyndighet

Individansvar. Systemansvar


