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Bakgrunn
Valg av målgruppe og tema vold og trusler
Vold og trusler er et arbeidsmiljøproblem som er spesielt fremtredende i helse‐ og sosial‐
sektoren. I Norge rapporterer 20 prosent av sysselsatte i sektoren at de det siste året har vært
utsatt for vold og trusler på jobb. Det er mange, sammenliknet med gjennomsnittet på 7,5
prosent for alle yrkesaktive. Analyser utført av NOA/STAMI viser at ansatte i helse‐ og sosial‐
sektoren har mer enn dobbelt så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler på jobb sammen‐
liknet med alle yrkesaktive sett under ett (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, NOA, 2017).
Det er i hovedsak tredjepersoner, som for eksempel pasienter og brukere, som utøver vold og
trusler mot arbeidstakere. Foruten å gi fysiske skader, har studier også vist at yrkesaktive som
opplever vold og trusler har høyere risiko for muskel, skjelett og psykiske helseplager. Slike plager
fører ofte til langvarige sykefravær. Helse‐ og sosialnæringen har høyest forekomst av legemeldt
sykefravær grunnet lettere psykiske lidelser og plager, og nest høyest grunnet diagnosen muskel‐
og skjelettlidelser. Flere studier har funnet at vold og trusler om vold er en risikofaktor for syke‐
fravær, og i en nylig publisert studie av helse‐ og sosialarbeidere ble det beregnet at sykefraværet
kan reduseres betydelig ved å arbeide forebyggende mot vold og trusler om vold på arbeids‐
plassen (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, NOA, 2017).
Arbeidstilsynets tilsyn i perioden 2013‐2015 bekrefter at vold og trusler er en risikofaktor som er
spesielt fremtredende i helse‐ og sosialsektoren. I tillegg skiller sektoren seg ut med høyere grad
av rapportering til Arbeidstilsynet om personskader forårsaket av vold og trusler sammenliknet
andre næringer (29 prosent av hendelsene i perioden 2011‐2014) (Andersen & Søvik, 2016).
Arbeidstilsynet har registrert fire tilfeller av død forårsaket av påført vold i perioden 2000‐2014 i
sektoren (tre tilfeller dersom vi ser bort fra terrorangrep) (Andersen & Søvik, 2016). Når det
gjelder registrering av meldinger knyttet til arbeidsrelatert sykdom forårsaket av vold og trusler,
er det i årene 2005‐2016 flest meldinger innsendt fra virksomheter i helse‐ og sosialsektoren med
76 av totalt 179 meldinger (Direktoratet for arbeidstilsynet, 2017). Nasjonal statistikk viser at
kommunale virksomheter har størst forekomst av vold og trusler (Nasjonal overvåking av
arbeidsmiljø, NOA, 2017).
Den 1. januar 2017 ble det satt i verk forskriftsendringer knyttet til vold og trusler om vold. I
forbindelse med dette ønsket Arbeidstilsynet å bidra til at arbeidslivet skulle bli kjent med og få
kunnskap om nye krav og motivere til mer systematisk arbeid for å forebygge det alvorlige
arbeidsmiljøproblemet vold og trusler representerer.
På bakgrunn av dette har Arbeidstilsynet i 2017 gjennomført tilsyn og veiledning for å bidra til å
forebygge vold og trusler i kommunale helse‐ og sosialtjenester.
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Innsats rettet mot kommunale helse‐ og sosialtjenester
Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse‐ og sosialtjenester til alle som
trenger det, uavhengig alder eller diagnose. Kommunene skal derfor yte et bredt spekter av
helse‐ og sosialtjenester. I 2017 var Arbeidstilsynets innsats først og fremst rettet mot
virksomheter i den kommunale helse‐ og sosialtjenesten innenfor følgende undernæringer:
Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for psykisk utviklingshemmede, psykisk helsearbeid og
rusmiddelomsorg, Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede,
Pleie‐ og omsorgstjenester i institusjon, Barneverntjenester, Sosialtjenester uten botilbud for eldre
og funksjonshemmede, Hjemmesykepleie, men også Offentlig administrasjon og forsvar, og
trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning.

Arbeidsmiljøloven og relevante forskriftsbestemmelser
Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidstaker så langt det er mulig skal beskyttes mot vold, trusler og
uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, jf. arbeidsmiljøloven § 4–3. Fra 1. januar 2017
er det innført nye bestemmelser om vold og trusler om vold i tre av arbeidsmiljø‐forskriftene: forskrift
om organisering, ledelse og medvirkning, arbeidsplassforskriften og forskrift om utførelse av arbeid
(https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift‐om‐utforelse‐av‐arbeid/4/23a/).
Disse bestemmelsene gjør arbeidsgivers ansvar tydeligere, og understreker betydningen av
planlegging av arbeidet, opplæring, øvelse og informasjon, utforming av arbeidslokaler,
kartlegging og risikovurdering, tiltak og oppfølging av hendelser.
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Gjennomføring
Formålet med aktiviteten
Formålet med aktiviteten har vært å bidra til at virksomheter i den kommunale helse‐ og
sosialtjenesten arbeider systematisk for å forebygge vold og trusler.

Aktuelle tema









Kartlegging, risikovurdering og plan for tiltak for å beskytte arbeidstakerne
mot vold og trusler
Vurdering av risiko ved alenearbeid
Bygningsmessige forhold relatert til risiko for vold og trusler
Iverksetting av tiltak på bakgrunn av kartlegging og risikovurdering om vold og trusler
Nødvendig opplæring og øvelse om håndtering og forebygging av vold og trusler
Oppfølging av vold‐ og trusselhendelser
Medvirkning og samarbeid mellom ledelse, vernetjeneste og fagforeningstillitsvalgte
Arenaer for informasjonsutveksling og kommunikasjon

Bruk av virkemidler og metoder
I denne aktiviteten har Arbeidstilsynet benyttet flere virkemidler: tilsyn, veiledning og samarbeid
med andre.
I 2017 fikk et utvalg kommuner tilbud om veiledning ved å delta på dialogseminar, mens andre
kommuner fikk tilsyn. En del av kommunene som deltok på dialogseminarene fikk tilsyn fra
Arbeidstilsynet en tid etter veiledningen.
Tilsyn
Tilsyn ble valgt som virkemiddel for å sikre at arbeidsgiver i tilstrekkelig grad jobber systematisk
for å forebygge vold og trusler med utgangspunkt i de nye forskriftene. Kontroll gjennom tilsyn
har til hensikt å sikre at virksomhetene jobber etter gjeldende forskrifter, og at det forebyggende
arbeidet prioriteres. Tilsynene er i tillegg en viktig arena for veiledning om regelverk og for å gi
eksempler på hvordan regelverket kan etterleves i praksis.
Tilsynene ble meldt til virksomheten i god tid og vi ba om å få tilsendt dokumentasjon om blant
annet organisering og ansvar knyttet til helse‐, miljø‐ og sikkerhetsarbeidet (HMS‐arbeidet), og
nylige kartlegginger og risikovurderinger av vold og trusler. Vi holdt først et møte med virksom‐
hetsleder, verneombud og fagforeningstillitsvalgte der vi gikk gjennom alle temaene i tilsynet.
Deretter gjennomførte vi et gruppeintervju med fire til seks ansatte der temaet var hvordan
det forebyggende HMS‐arbeidet fungerte i praksis. Tilsynet ble avsluttet med et møte der funn
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ble foreløpig oppsummert og videre saksgang med tilsynsrapport og eventuelle varsel om
pålegg ble avklart.
Veiledning
Veiledning i form av dialogseminarer ble valgt som virkemiddel med bakgrunn i at Arbeidstilsynet
ønsket å informere kommunene om de nye forskriftene knyttet til vold og trusler, sette fokus på
tematikken og arbeidsgivers ansvar knyttet til forebygging, håndtering og oppfølging av vold og
trusler i arbeidet. Veiledning er et hensiktsmessig virkemiddel for å gi virksomhetene forståelse
for og kunnskap om de krav loven stiller, samt gi dem motivasjon og nødvendig drahjelp til å
prioritere systematisk HMS‐arbeid, slik at de jobber godt med å forbygge vold og trusler.
Formålet med dialogseminarene var å legge til rette for dialog og erfaringsutveksling om det å
jobbe forebyggende med vold og trusler. Deltakende virksomheter ble invitert til å presentere
hvordan de selv jobber med å forbygge vold og trusler og hvilke gode grep og utfordringer de ser
knyttet til dette. Arbeidstilsynet informerte om forekomsten av vold og trusler i norsk arbeidsliv
generelt og helse‐ og sosialsektoren spesielt, trakk frem ulike arbeidsbetingelser som kan påvirke
risikoen for vold og trusler, og avklarte hvordan og hvor vold og trusler kan forekomme. Vi
presenterte videre de nye forskriftsbestemmelsene som stiller konkrete krav til hva arbeidsgiver
må gjøre for å forebygge vold og trusler om vold, og veiledet om hvordan det forebyggende
arbeidet kan ivaretas i virksomhetene.
Informasjonskampanje i sosiale medier
I november og desember 2017 gjennomførte Arbeidstilsynet en informasjonskampanje om vold
og trusler rettet mot ansatte og ledere i helse‐ og sosialsektoren. Målet var å øke arbeidsgiveres
kunnskap om de nye forskriftsbestemmelsene og få flere arbeidstakere til å melde fra om vold og
trusler. Kampanjens hovedkanal var Facebook, og filmene ligger nå tilgjengelig på YouTube
(https://www.youtube.com/user/ArbeidstilsynetNO). Kampanjen har skapt oppmerksomhet om
vold og trusler og bidratt til å spre Arbeidstilsynets målrettede budskap. Ved utgangen av 2017
hadde hovedfilmen 305 000 visinger og 37 000 mennesker så hele filmen. Totalt har ca. 9 000
mennesker fulgt hele informasjonsløpet: hovedfilmen, intervjufilmene, kanvasen og temasiden
på arbeidstilsynet.no.
Samarbeid
Arbeidstilsynet har hatt tett samarbeid med aktuelle arbeidsgiver‐ og arbeidstakerorganisasjoner
i helse‐ og sosialsektoren, særlig med hensyn til planlegging av målgrupper og relevante temaer i
aktiviteten.
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Resultater
Resultatene fra aktiviteten er beskrevet i to deler. I den første delen presenterer vi
data hentet fra rapporter laget i Arbeidstilsynets fagsystem som beskriver andel brudd
avdekket i tilsynene og antall gjennomførte veiledninger. I den andre delen presenterer
vi inspektørenes hovedinntrykk etter å ha vært på tilsyn og gjennomført veiledninger.

Del 1 – Funn fra Arbeidstilsynets gjennomføring av aktiviteten
Tilsyn
I tilsynene er det gjennomført kontroll av en rekke kriterier (spesifikke kontrollpunkter) knyttet
til virksomhetens systematiske arbeidsmiljøarbeid og risiko for vold og trusler. Det gjøres en
vurdering ved hvert enkelt kontrollpunkt om det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven og
bestemmelser i tilhørende forskrifter. Dersom det avdekkes brudd knyttet til et spesifikt kontroll‐
punkt vil omfanget og/eller alvorligheten på bruddet avgjøre om Arbeidstilsynet gir en reaksjon,
for eksempel varsel om eller vedtak om pålegg. Nedenfor er det presentert funn fra de
gjennomførte tilsynene.
I 2017 ble det gjennomført 483 tilsyn med kommunale virksomheter i helse‐ og sosialsektoren.
Tilsynene avdekket behov for forbedringsarbeid knyttet til kommunenes forebyggende arbeid
med vold og trusler. Dette gjelder særlig om virksomhetene har gjennomført kartlegging og risiko‐
vurdering og utarbeidet planer for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler. Nær seks av ti av
de kontrollerte virksomhetene (58 %) hadde ikke tilfredsstilt dette kravet.
Videre avdekket tilsynene at halvparten av virksomhetene (49 %) ikke hadde vurdert risikoen ved
alenearbeid.
Tilsynene avdekket også at om lag fire av ti virksomheter (39 %) hadde brudd på kravet om at
arbeidstakere skal få nødvendig opplæring og øvelse slik at de så langt det er mulig er beskyttet
mot vold og trusler.
I om lag fire av ti virksomheter (38 %) ble det også funnet brudd på bestemmelsen om at arbeids‐
giver skal sette i verk nødvendige tiltak på bakgrunn av kartlegging og risikovurdering og/eller
utarbeide plan for å beskytte arbeidstakere mot vold og trusler.
Andre områder med stort forbedringspotensial var mangler ved arbeidslokalenes utforming med
hensyn til fare for vold og trusler som for eksempel rømningsvei (29 % brudd), mangler ved
utarbeidelse av plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten (21 % brudd), og rutiner
for hvordan vold, trusler og andre uheldige belastninger som følge av kontakt med andre skal
forebygges, meldes, håndteres og følges opp (19 % brudd). Når det gjelder ansattes og tillits‐
valgtes medvirkning i arbeidsmiljøarbeidet, viser derimot tall fra tilsynene at de aller fleste
virksomhetene har gode rutiner for å ivareta dette.
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Veiledning
I 2017 ble det gitt veiledning til 170 av landets kommuner der mellom to og fem kommuner var
samlet i hvert dialogseminar. Kommunene ga tilbakemelding om at det var nyttig og viktig å få
dele erfaringer seg imellom, samt få kunnskap og veiledning fra Arbeidstilsynet. Arbeidstaker‐ og
arbeidsgiverorganisasjonene har også gitt positiv tilbakemelding om bruk av dialogseminar som
virkemiddel.

Del 2 – Inspektørenes erfaringer
Nedenfor følger beskrivelser av inspektørenes hovedinntrykk etter å ha gjennomført aktiviteten.
Vold og trusler – et aktuelt arbeidsmiljøproblem
Etter å ha gjennomført tilsyn og veiledning i kommunale helse‐ og sosialtjenester, gir Arbeids‐
tilsynets inspektører tilbakemelding om at vi har truffet godt i valg av målgruppe. Vi har veiledet
om og kontrollert det som faktisk er de viktigste arbeidsmiljøproblemene for målgruppen:
forebygging av vold og trusler og etterlevelse av krav knyttet til systematisk HMS‐arbeid.
Inspektørene opplever at virksomhetene uttrykker forståelse for Arbeidstilsynets prioritering av
både tema og målgruppe i aktiviteten. Inspektørenes erfaringer er at vold og trusler er et svært
aktuelt arbeidsmiljøproblem i helse‐ og sosialsektoren og at mange virksomheter mangler
tilstrekkelig kunnskap om regelverket for arbeidsmiljø og vold og trusler.
Andre arbeidsmiljøutfordringer
I tillegg til vold og trusler, erfarer inspektørene at de ansatte har arbeidsmiljøutfordringer knyttet
til emosjonelt belastende arbeid. De må forholde seg til mennesker som befinner seg i sårbare
livssituasjoner, og det å stå i arbeid med risiko for å bli utsatt for vold og trusler oppleves som
belastende. Andre arbeidsmiljøutfordringer som inspektørene ble gjort kjent med på tilsyn er
stress på grunn av ubalanse mellom krav og ressurser, pågående omstillinger, endringer i bruker‐
gruppe i form av økende omfang av rus og psykiatri, og høyt sykefravær og turnover. I flere av
virksomhetene rapporteres det om en nedprioritering av det forebyggende arbeidet på grunn av
mangel på ressurser (tid, penger og kompetanse), og underrapportering av avvik fordi vold og
trusler anses som «en del av jobben» og er relatert til pasientenes sykdomsbilde.
Godt samarbeid
Av positive funn i tilsyn, så har inspektørene et inntrykk av at mange virksomheter har dedikerte
ansatte med godt samhold seg imellom, at det er godt samarbeidsklima mellom ledelse og ansatte
og at det er enighet i virksomhetene om at vold og trusler er et tema som må prioriteres. I enkelte
virksomheter ser vi at bedriftshelsetjenesten har bidratt positivt til systematikk i kartleggings‐ og
risikovurderingsarbeidet.
I virksomheter der de har erfaringer med alvorlige volds‐ og trusselepisoder, refererer inspektørene
til at oppfølgingen av ansatte i etterkant av hendelsen ofte har fungert godt, og at virksomhetene
som følge av dette har endret rutiner og iverksatt tiltak for å forebygge nye episoder. Selv om dette
er positivt, er det svært viktig at virksomhetene forebygger at hendelsene i det hele tatt oppstår.
Det krever at virksomhetene jobber systematisk og forebyggende med arbeidsmiljøet gjennom
kartlegging, risikovurdering og iverksettelse av nødvendige og relevante tiltak. Tilsynsresultatene
presentert ovenfor i Del 1 peker på at mange virksomheter hadde brudd på lovens krav knyttet til
dette. Inspektørenes erfaringer og vurderinger fra tilsyn der det ble funnet brudd på lovens krav
beskrives nedenfor.
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Mangelfulle kartlegginger, risikovurderinger og tiltak
Inspektørene refererer til gjennomgående mangler ved kartlegginger av hvilke situasjoner (hvor
og når) vold og trusler kan oppstå. De fleste virksomhetene har gjort noe, men kartleggingene er
ofte ikke skriftliggjort og de er mangelfulle ved at mange vesentlige risikoforhold ikke er vurdert.
Det vises også til at oppmerksomheten ofte rettes mot erfaringsbaserte vold‐ og trusselsitua‐
sjoner og at en ikke vurderer risiko med hensyn til sannsynlighet og konsekvens ved potensielle
faresituasjoner. I enkelte virksomheter er det mangel på kunnskap og forståelse for hvorfor
kartlegging og risikovurdering er nødvendig, og hvordan dette skal gjøres systematisk. Videre
erfarer inspektørene at mangelfulle kartlegginger og risikovurderinger får konsekvenser for hvor
målrettede de forebyggende tiltakene er. Tiltakene er ofte generelle, som for eksempel «følge
rutiner», og det kan være lite samsvar mellom kartlagte risikoforhold og tiltak.
Alenearbeid
Alenearbeid er ett konkret risikoforhold som en rekke virksomheter har utelatt fra risikovurderingen.
Selv om det som regel er flere på vakt samtidig, er det likevel mange situasjoner i løpet av en arbeids‐
dag hvor de ansatte jobber alene, som for eksempel ved bilkjøring, én blir igjen mens de andre drar på
tur og oppfølging ute i brukers hjem. Inspektørene erfarte i tilsynene at en rekke virksomheter ikke
var bevisste på at enkelte arbeidssituasjoner faktisk involverer alenearbeid og at de ikke kunne vise til
risikovurdering av denne type arbeid. Videre ble inspektørene gjort kjent med voldshendelser i
forbindelse med alenearbeid, og at det var brudd på vedtatte rutiner om å være to sammen.
Arbeidslokaler
Inspektørene erfarer at det i enkelte virksomheter er manglende bevissthet rundt risiko knyttet til
lokaliteter og vold og trusler. Arbeidslokalene i en del virksomheter var utformet og innredet uten
hensyn til fare for vold og trusler. Inspektørene peker på tilfeller hvor det manglet rømningsvei,
tilfeller av møblering foran potensiell rømningsvei, utstyr som kan benyttes som våpen var lett
tilgjengelig, dører som slår feil vei, trange rom og ganger, manglende innsyn og manglende rutiner
for kontroll av installert sikkerhetsutstyr og alarmer. En ekstra utfordring knyttet til dette er der
arbeidet utføres i brukers hjem.
Mangelfull opplæring og øvelse
I en rekke tilsyn kom det frem at ansatte mangler nødvendig opplæring og øvelse som skal, så
langt det er mulig, beskytte dem mot vold og trusler. Virksomhetene mangler systematikk knyttet
til dette; opplæringen som gis fremstår ofte som sporadisk og tilfeldig, uten kontinuitet, og gis
ikke nødvendigvis til deltidsansatte og midlertidig ansatte. Det vises også til at opplæringen er
teoretisk uten at det gjennomføres praktiske øvelser, som for eksempel å øve på konkrete
voldssituasjoner med kollegaer man samarbeider med.
Mangelfull bruk av avvikssystemet
Inspektørene erfarer at det i enkelte virksomheter ikke er tydelig hva som er et «avvik», hva som
skal registreres, og hva som er hensikten med å melde avvik. Inspektørene erfarer at det er stor
underrapportering av avvik i virksomhetene. Forklaringer på hvorfor vold og trusler ikke meldes
som avvik er for eksempel at situasjonen ble håndtert på en god måte, at vold og trusler er
påregnelig og «skjer hele tiden», at det er mangel på tid til å skrive avvik, og mangel på kunnskap
om hvor eller hvordan avvik skal meldes. Erfaringene fra tilsyn er at enkelte virksomheter har
lettere for å identifisere og melde brukeravvik/ kvalitetsavvik (som for eksempel medisinavvik),
enn HMS‐avvik for ansatte.

11

Forebygge vold og trusler

Brukerundersøkelse
I etterkant av tilsynene har Arbeidstilsynet sendt virksomhetene en brukerundersøkelse. Resultat‐
ene fra denne undersøkelsen viser at de aller fleste virksomhetene i stor eller svært stor grad opp‐
levde å få god forklaring på risikoen ved arbeidsmiljøutfordringene som ble påpekt i tilsynet. Tre av
fire opplevde i stor eller svært stor grad at tilsynet ga et godt grunnlag for forbedringer i virksom‐
heten. Seks av ti mener de etter tilsyn med vold og trusler har fått økt kunnskap om hvordan deres
virksomhet kan oppnå et godt arbeidsmiljø, og sju av ti svarer at tilsynet har gitt dem økt forståelse
for hvorfor virksomheter skal kartlegge helsefarer i sitt arbeidsmiljø og gjennomføre tiltak for for‐
bedring. Til tross for relativ lav svarprosent (48 %) ved undersøkelsen, gir den klare indikasjoner på
at Arbeidstilsynet gjennom tilsyn har bidratt til at virksomheter i kommunale helse‐ og sosial‐
tjenester har et bedre grunnlag for å forebygge helseplager som følge av vold og trusler.
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Oppsummering og
konklusjon
I et europeisk perspektiv har vold og trusler blitt definert som et økende arbeidsmiljøproblem.
Både nasjonal statistikk og Arbeidstilsynets tidligere aktiviteter viser at ansatte i helse‐ og sosial‐
sektoren er særlig utsatt for vold og trusler i forbindelse med arbeidet sitt. Erfaringer fra Arbeids‐
tilsynets aktivitet i 2017 med tilsyn og veiledning i kommunale enheter i helse‐ og sosialsektoren
bekrefter også dette.
I 2017 ble det gjennomført 483 tilsyn med kommunale virksomheter i helse‐ og sosialsektoren, og
det ble gitt veiledning i form av dialogseminar til 170 av landets kommuner. Mellom to og fem
kommuner med opptil fem virksomheter var til stede i hvert seminar.
Hovedfunnene fra aktiviteten er at kommunene har et stort forbedringspotensial knyttet til fore‐
bygging av vold og trusler. Nær seks av ti av de kontrollerte virksomhetene hadde ikke tilfredsstilt
kravet om å gjennomføre kartlegging og risikovurdering og utarbeide planer for å beskytte arbeids‐
takerne mot vold og trusler. Halvparten av virksomhetene hadde heller ikke vurdert risikoen ved
alenearbeid. Videre hadde fire av ti virksomheter brudd på kravet om å gi arbeidstakere nødvendig
opplæring og øvelse slik at de så langt det er mulig er beskyttet mot vold og trusler. I om lag fire av
ti virksomheter hadde heller ikke arbeidsgiver iverksatt nødvendige tiltak og/eller utarbeidet en
plan for å beskytte arbeidstakere mot vold og trusler. Andre områder med stort forbedrings‐
potensial var mangler ved arbeidslokalenes utforming (for eksempel rømningsvei), plan for bedrifts‐
helsetjenestens bistand i virksomheten, og rutiner for hvordan vold, trusler og andre uheldige
belastninger som følge av kontakt med andre skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp.
Når det gjelder ansattes og tillitsvalgtes medvirkning i arbeidsmiljøarbeidet, viser tall fra tilsynene at
de aller fleste virksomhetene har gode rutiner for å ivareta dette. Inspektørene erfarer også at mange
virksomheter har dedikerte ansatte med godt samhold seg imellom, at det er godt samarbeidsklima
mellom ledelse og ansatte og at det er enighet om at vold og trusler er et tema som må prioriteres.
Det er viktig at virksomhetene forebygger at vold og trusler oppstår. Det krever at virksomhetene
jobber systematisk og forebyggende med arbeidsmiljøet gjennom kartlegging, risikovurdering og
iverksettelse av nødvendige og relevante tiltak. Bedriftshelsetjenesten er en viktig ressurs i dette
arbeidet. Ettersom vold og trusler er en del av arbeidssituasjonen for mange ansatte i helse‐ og
sosialsektoren, er det viktig at hendelser som likevel oppstår rapporteres og registreres i avviks‐
systemet. Dette vil synliggjøre omfang og alvorlighetsgrad av tilfellene, og vise nødvendigheten
av forebyggende tiltak. I enkelte virksomheter vil det være urealistisk å fjerne vold og trusler som
risikofaktor på grunn av arbeidets art. Det er derfor viktig at man sikrer gode rutiner og tiltak for
forebygging, håndtering og oppfølging av arbeidstakere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
for alle. Se https://www.arbeidstilsynet.no/tema/vold‐og‐trusler/ for mer informasjon å fore‐
bygge vold og trusler i forbindelse med arbeid.
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