
  
 

 

 

Hele virksomheten 

 

INTERNKONTROLL 
            HMS  

Versjon:  Juni 2010 

Utarbeidet av: fagstyret 

HMS 

Godkjent av: Amu Nome 

 

Side 1  av 1 

Veiledning for håndtering av 

situasjoner med vold, inkl. trusler om 

vold 

 

 

Veiledning for håndtering av situasjoner med vold, inkl. trusler om vold 
 

Vær alltid forberedt på at situasjoner med vold og trusler om vold kan oppstå: 

 

– Tenk gjennom situasjoner som kan oppstå og tren på slike mulige situasjoner 

– Vær oppmerksom dersom du arbeider i en tjeneste der det er mennesker med ulike 

adferdsvansker som kan føre til voldelig adferd og trusler om vold 

– Hold avstand når du håndterer en potensiell voldelig person 

– Vær aktivt passiv  

 

Det viktigste er å oppføre seg slik at vold og trusler om vold ikke får utvikle seg. Generelt 

gjelder det da å unngå provokasjon og ytterlegere tilspissing av situasjonen: 

 

– Snakk lavt og sakt, bruk enkle ord og korte setningar. 

– Hold deg rolig, ha øyekontakt med vedkommende. Ikke argumenter. 

– Ikke beveg deg brått. 

– Fortell vedkommende hva du har tenkt å gjøre. 

– Prøv å kom deg raskt ut av den truende situasjonen. 

– Tilkall hjelp så tidlig som mulig. 

– Vær oppmerksom på hvor du står i en presset situasjon, pass på at du har muleghet for 

å rømme. 

– Vær oppmerksom på løse ting som kan kastes. 

– Bruk fagkunnskapene dine og kunnskap du ebemtuelt har om vedkommende. 

 

 

Etter å ha opplevd en situasjon med vold eller trussel om vold skal du: 

 

– Snakke ut med kollegaer og leder så fort som mulig i etterkant av hendelsen. Gå 

gjennom hva som hendte systematisk.  

– Du bør ikkje være alene etterpå, heller ikke første kvelden og natten. Vær forberedt på   

reaksjoner som kan komme etterpå. 

– Legg merke til om du har kroppslige symptomer dersom du har vært utsatt for fysisk 

vold. 

– Gå på jobb så snart du kan. Angsten øker jo lenger du er borte fra arbeidet. Ta imot 

støtte fra kolleger og forvent oppfølging frå leder!  

– Ikke vær redd for å søke profesjonell hjelp. Gjennom profesjonell hjelp kan en slik 

erfaring bli vendt til det positive og gjøre deg sterkere! 

– Vurder, gjerne i samråd med leder, å politimelde volden.. 

– Registrer volden som yrkesskade, meld eventuelt skaden til NAV. 

– Meld fra til bedriftshelsetjenesten ved å sende de kopi av skademeldingen som sendes  

til NAV. 


