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Trusler og vold på arbeidsplassen – tips og sjekkliste 
 

(Ikke tema her: trakassering og mobbing arbeidstakere imellom leder/ansatt) 

 

Sjekklisten er utarbeidet med utgangspunkt i Arbeidstilsynets veileder «Vold og trusler på arbeidsplassen», som 

blant annet retter seg mot arbeidsplasser hvor vold og trusler er en påregnelig del av arbeidet – eksempelvis 

fengsel, omsorgsboliger og annet. 

 

Kravene i denne sjekklisten må sees opp mot omfanget av vold/trusler-problematikken på din arbeidsplass, og at 

tiltakene tilpasses deretter.  

 

SYNLIGGJØRING, ÅPENHET OG TILLIT 
Det er viktig å skape åpenhet om arbeidsmiljøutfordringene trusler og vold. Dette er ikke et individuelt 

problem, men arbeidsplassens problem. Forutsetningene for å skape åpenhet er synliggjøring og tillit. 

Det er derfor viktig å tematisere trusler og vold med de ansatte. Start gjerne med en definisjon: 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle spørsmålsstillinger i møte med de ansatte kan videre være: 

 
- Synliggjøring, åpenhet og tillit 

o Er trusler og vold fast tema på møter på arbeidsplassen? 

o Har dere snakket om hva er trusler og vold?  

o Snakker dere åpent og fordomsfritt om problemene? 

o Er det trygghet og tillit mellom alle ledd i virksomheten? 

o Føler dere felles ansvar for det psykososiale arbeidsmiljøet? 

 

- Felles holdning til  

o Hvor går grensen for hva dere aksepterer av trusler og vold? 

o Hvor går grensen for anvendelse av tvang/makt overfor elev (nødvergerett), og rutine for skriftlig 

dokumentasjon i tilfeller hvor dette har vært nødvendig?  

o Kan man sette betingelser eller på annen måte «sanksjonere» klienter som truer eller bruker vold? 

o Å kartlegge og registrere alle trussel- og voldsepisoder - hva skal registreres? 

o Hvilke skader – fysiske og psykiske – skal meldes som yrkesskade? 

o Hva skal politianmeldes? 

 

- Roller og ansvar 

o Hvilket ansvar mener dere arbeidsgiver har? 

o Vet dere hvilket ansvar arbeidstaker har overfor arbeidsgiver dersom de er i farlige situasjoner?  

o Kan arbeidsgiver beordre arbeidstaker til å utføre oppgaver overfor en klient som arbeidstaker 

opplever som farlig? 

 

- Retningslinjer og rutiner 

o Har dere retningslinjer for  

 Forebygging av trusler og vold 

 Hva dere gjør når situasjon oppstår 

 Hvordan ivareta en arbeidstaker som er blitt utsatt for trusler eller vold 

o Finnes det rutiner for rapportering? Hvis ja – følges disse? 

 

Arbeidstilsynets definisjon av trussel og vold:  

 

- Trussel: verbalt angrep eller handling som tar sikte på å skremme eller skade en person 

- Vold: enhver fysisk eller psykisk skade på en person. Vold er også skadeverk på inventar og bygning. 
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KRAV TIL ARBEIDSGIVER - sjekkliste 
 

FOREBYGGING (SYSTEMATISK HMS-ARBEID): 
 

Lover og regler, roller og ansvar 

- Har dere oversikt over hvilke lover og regler som er spesielt viktige hos dere? 

- Har dere oversikt over hvem har ansvar for hva 

- Gjennomføres det årlig evaluering av det systematiske HMS-arbeidet, i samarbeid med 

ansattes representanter? 

 

Opplæring 

- Har leder, verneombud (og ev. andre) generell HMS-opplæring 

- Opplæring og informasjon ifm vold/trusler 

o Har ansatte fått opplæring i å forebygge og takle truende eller voldelig atferd? 

o Har ledelsen/de ansatte fokus på å avverge skader/vold gjennom årvåkenhet for 

signalatferd i forkant? 

o Har dere rutiner for å lære opp nyansatte i dette? 

o Er det tilstrekkelig kompetanse på arbeidsstedet for å møte problemer tilknyttet trusler 

og vold? 

o Har de ansatte opplæring i konflikthåndtering ift elevene?  

 

Kartlegging 

- Har dere kartlagt risikoforholdene knyttet til vold og trusler på arbeidsplassen (for eksempel i 

hvilke situasjoner vold og trusler oppstår)?  

- Har dere kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet for å identifisere gjenstander, kjemikaler eller 

annet som kan bli bruk for skade seg selv eller andre, og som bør fjernes? 

- Har dere kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen for å få bes mulig 

kunnskap om hvordan tilstanden er (for eksempel arbeidsmiljøkartlegging, regelmessige 

medarbeidersamtaler, sykefravær med arbeidsrelatert årsak) 

 

Risikovurdering 

- Er risikoforholdene (funnene i kartleggingene) risikovurdert? 

- Har dere risikovurdert eventuelt alenearbeid ihht arbeidsmiljølovens §4-1 (3), dersom 

alenearbeid forekommer 

- Er det laget handlingsplan med konkrete tiltak for å redusere identifisert risiko? 

- Er tiltak iverksatt? 

- Har de ansatte medvirket i risikovurderingen, identifisering og iverksetting av tiltak? 

 

Tilrettelegging 

- Har dere (eventuelt i en midlertidig periode) tilrettelagt for sårbare ansatte (individer eller 

grupper) som har (eventuelt dokumentert) behov for det?  

 

REGISTRERING 
Hver arbeidsplass trenger en felles forståelse av hva som er trusler og vold. Dette må ikke bli et 

spørsmål om personlige grenser og derved gjøres til den enkelte ansattes problem. 

 

Registrering av avvik er viktig 

- Omfanget blir kartlagt og kjent 

- Risikoarbeidsplasser avsløres – gir mulighet for forebygging 

- Tiltak kan rettes direkte mot de områder hvor helsefaren er størst 

- Dokumenterer hendelse og eventuelle skader og/eller senskader dersom den skadelidte har 
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krav på yrkesskadeerstatning 

- Årsaks- og trendanalyser av registreringene avdekker systemsvakheter (opplæring, 

arbeidsmiljø, kommunikasjon, utstyr, prosedyrer og rutiner) 

 

Aktuelle spørsmål: 

- Har dere regler for registrering og melding om avvik og personskader? (Hvilke regler gjelder 

ved alvorlige skader?) 

- Har alle ansatte fått opplæring i rutinene/bruk av avviksskjemaer?  

- Hvordan sikres det at de ansatte til enhver tid kjenner til retningslinjene og rutinene? 

- Behandles avvik og personskader i AMU? Brukes kunnskapen om avvik/skader til å 

identifisere tiltak mot de mest alvorlige skadene, og iverksette disse? 

 

HÅNDTERING I AKUTT SITUASJON 
- Har dere retningslinjer som sier hva de ansatte skal gjøre i situasjoner med trusler og vold? 

Føles disse? 

- Har de ansatte mulighet til å tilkalle hjelp i situasjoner hvor det er vurdert relevant 

(risikovurdering)?  

- Er det nødvendige tekniske sikringstiltak? 

 

VIRKNINGENE AV VOLD 
Aktuelle spørsmål: 

OPPFØLGING AV ANSATTE 

- Har dere retningslinjer for oppfølging av ansatte som har vært utsatt for trusler og eller vold? 

Strakstiltak og tiltak på lengre sikt.  

- Har dere retningslinjer for hvordan kan dere best ta vare på øvrige involverte – eksempelvis 

elever, kolleger? 

- Er dere tilknyttet godkjent BHT? Har dere samarbeidsplan med denne? 

 

 


