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RESIMA
Ressurser i møte med aggresjon

Forebygging av aggresjon

Olakonferansen 25. oktober 2018

Kursansvarlig: Bjørn Petter Hanssen
bjornhanssen@hotmail.com

Facebook.com/resima.no

God planlegging gir alltid 
et godt resultat!
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Voldsforebygging i en 9D triangel

Utviklet av Anna Björkdahl, 

Med. Dr. Karolinska Institutet, Stockholm – Sverige

Teoretiske referanserammer i det 
praktiske utviklingsarbeidet
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Folkehelseperspektivet på voldsprevensjon

• På 60-tallet kom oppdelingen i primær, sekundær og 
tertiær prevensjon.

• På 70-tallet tas folkehelseperspektivet inn i 
psykiatrien der primær prevensjon løftes fram som 
den beste måten å forebygge atferdsproblem.

• På 90-talet anbefalte WHO att dette perspektivet 
skulle benyttes i alle spørsmål som berører temaet 
vold.

Folkehelseperspektivet på voldsprevensjon

• Tertiær prevensjon: 
Forebyggende tiltak i forbindelse 
med, og etter, vold. 

• Sekundær prevensjon: 
Forebyggende tiltak når det er 
risiko for vold.

• Primær prevensjon: Tiltak som 
skal forebygge at vold oppstår.

WHO 2004
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Folkehelseperspektivet på 
voldsprevensjon

• I løpet av 2000-tallet har WHO 
gitt omfattende retningslinjer for 
voldsprevensjon  i helse- og 
omsorgsinstitusjoner med dette 
perspektivet som utgangspunkt.

• De preventive tiltakene må 
omfatte organisasjon, tverrfaglig 
personalgruppe, hver enkelt 
medarbeider og bruker.

Voldsprevensjon og 
Bowers «The City Model»

• Bygger på omfattende forskning fra 
psykiatriske  avdelinger i Storbritannia.

• I følge tidligere forskning beskrev personalet 
ofte pasientgruppen som:

«krevende, utfordrende, truende og voldsom»
og at det var… 

«vanskelig å gi positiv og god omsorg og 
behandling»
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From: L.Bowers, 2002. Dangerous and severe personality disorders: reaction and role of the psychiatric team.

P.144, fig. 7.1. London: Routledge.

Underkategorier
Viktige personalfaktorer (The City Model)

Psykiatrisk 

filosofi

Holdninger til psykiatri, omsorg og sykepleie, basert på 

engasjement og vilje til å bygge en relasjon med pasienten 

– og forsøke å forstå hans/hennes atferd.

Moral
Moralske valg, som ærlighet, mot, likeverd og fravær av 

fordommer. Å gi alle mennesker verdi.

Kognitiv og 

følelsesmessig 

selvkontroll

En indre dialog og en måte å tenke på for å håndtere 

følelsesmessige reaksjoner i møte med pasienter, basert 

på psykiatrisk filosofi og moral.

Ferdigheter i 

dempende 

strategier

Ferdigheter ved konfrontasjoner, som å være rolig, gi 

konstruktiv  feedback til pasienter og gjøre bruk av 

gjennomtenkte former for nedtrapping.

Ferdigheter i 

teamwork

Opprettholde en positiv holdning til samarbeid med 

kolleger i alle profesjoner. Å samarbeide om orden i 

avdelingen gjennom å følge gode regler og rutiner.

Organisatorisk 

støtte

Regler og rutiner som har forankring i organisasjonen. 

Spesialisert opplæring, trening og veiledning fremmes. 

Ledelsen er engasjert og tilstede på avdelingene.
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Hovedkategorier
Viktige personalfaktorer (The City Model)

Positiv innstilling Evnen til å sette pris på og ha medfølelse med pasientene.

Følelsesmessig 

balanse

Evnen til å midlertidig sette egne følelsesmessige reaksjoner til 

siden for å kunne håndtere vanskelige situasjoner  med 

pasienter på en rolig og konstruktiv måte.

Fungerende orden
At avdelingen opprettholder orden og forutsigbarhet, basert på 

en etisk grunn. Inkluderer gjennomtenkte regler og rutiner.

Folkehelseperspektivet + The City Model =

9D-triangel

Positiv innstilling        Følelsesmessig balanse     Fungerende orden

Primær prevensjon

Sekundær prevensjon

Tertiær prevensjon

Primær prevensjon:
hverdagen

• Fungerende orden

• Regler og rutiner.

• «Ordning & reda».

• Rent og ordentlig.

• Risikovurdering.

• Veiledning og trening.

• Rekruttering av 
personal.

• Test av alarm og 
beredskap.

Primær prevensjon:
Sårbarhets- og risikovurdering

Sårbarhetssammenhenger

– hovedkategorier (REFA):

a) Fysisk kontakt

b) Grensesetting

c) Kommunikasjonsproblem

d) Omstillinger

e) Personer

f) Risiko-kontakt

g) Stoff

h) Tilleggsområder
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Primær prevensjon:
hverdagen

• Følelsesmessig balanse

• Stresshåndtering i 
hverdagen.

• Gode relasjoner mellom 
ledere og medarbeidere.

• Balansert belegg.

• Høyt kompetansenivå.

Primær prevensjon:
Expressed emotion

• Kritiske 
kommentarer.

• Fiendtlighet.

• Emosjonell 
overinvolvering.

Primær prevensjon:
hverdagen

• Positiv innstilling

• Vilje og interesse for å 
gi behandling.

• Vilje til å forstå 
brukerne.

• Omtanke.

• Nysgjerrighet.

• Humanisme.

Primær prevensjon:
Nysgjerrighet
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Sekundær prevensjon:
risiko for vold

• Fungerende orden

• Kunnskap om teknikker for 
grensesetting.

• Kunnskap om dempende 
strategier.

• Rutiner for ledelse og 
kollegastøtte ved konflikter.

Sekundær prevensjon:
Grensesetting

Sekundær prevensjon:
risiko for vold

• Følelsesmessig balanse

• Felles holdning til 
utfordrende atferd.

• Tillit til kolleger.

• Kommunikasjon som virker 
beroligende på både klient 
og personal.

• Eget balanserende 
tankemønster.

• Kjennskap til «plan B».

Sekundær prevensjon:
risiko for vold

• Positiv innstilling

• Tenke at for klienten er 
atferden logisk og det beste 
klienten klarer akkurat nå.

• Vilje til å finne en akseptabel 
løsning for alle parter 
sammen med klienten.
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Sekundær prevensjon:

Sint eller aggressiv?

Tertiær prevensjon:
vold

• Fungerende orden

• Sikkerhetsfokus.

• Juridisk korrekt.

• En person tar ledelsen.

• Kunnskap om fysiske tekniker.

• Fysisk kontroll som står i forhold 
til situasjonens farlighet.

• Alarm- og beredskapsrutiner. 

Tertiær prevensjon:

Kunnskap om fysiske beskyttelsestekniker

Tertiær prevensjon:
vold

• Følelsesmessig balanse

• Forutsigbarhet.

• Trygghet i kompetente 
kolleger.

• Tydelig ledelse. 

• Kommunikasjon som roer 
ned både klient og 
personal.

• Lavt lydnivå.
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Tertiær prevensjon:

Trygghet i kompetente kolleger

Tertiær prevensjon:
vold

• Positiv innstilling

• Hjelpe klienten til å få tilbake 
kontrollen.

• Kommunisere trygghet.

• Ettersamtale med både klient 
og personal.

Tertiær prevensjon:

Kommunisere trygghet

People will forget what you said

People will forget what you did

But people will never forget how 
you made them feel

Maya Angelou
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Kontakt:
Bjørn Petter Hanssen
bjornhanssen@hotmail.com
Mobil 900 68 183
Facebook.com/resima.no
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