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Formål med veilederen
Veilederen skal være et bidrag i arbeidet med å forebygge 
og håndtere vold og trusler på arbeidsplassen. Kunn-
skap er nøkkelen. Ved å arbeide aktivt og bevisst med 
temaet kan man redusere omfanget av arbeidstakere som 
blir utsatt for vold og trusler. Samtidig kan det minske 
skadevirkningene for dem som rammes.

Arbeidsmiljøloven § 4-3. Krav til det psykososiale 
arbeidsmiljøet 
(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, 
trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med 
andre.

Arbeidsmiljøloven (aml.) skal blant annet sikre et 
arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende 
og meningsfylt arbeidssituasjon, og gi full trygghet mot 
fysiske og psykiske skadevirkninger, jf. aml. § 1-1. Det 
innebærer at loven krever at arbeidstaker skal beskyttes 
mot vold og trusler så langt det er mulig. 

Målgruppen for veilederen er arbeidsgivere, men den er 
like aktuell for arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte 
og bedriftshelsetjeneste.

Stadig flere utsettes 
for vold og trusler 
Forskning viser at stadig flere arbeidstakere i Norge utset-
tes for vold og trusler i forbindelse med arbeidet. Dette 
gjelder spesielt i tjenesteytende næringer. 

Levekårsundersøkelser viser at mellom fem og seks pro-
sent av de sysselsatte utsettes for vold eller trusler minst 
én gang i måneden. Dobbelt så mange kvinner som menn 
rapporterer at de blir utsatt for vold og trusler. Dette 
er sannsynligvis fordi flere kvinner arbeider i utsatte 
bransjer.

De fem mest utsatte bransjene
•	 helse og sosial, som sykehus, psykiatri, sosiale tjenester, 

barnevern, hjemmetjeneste 
•	 offentlig administrasjon, som politi, kriminal omsorg, 

trygdetjenester, kommunale parkeringsvakter 
•	 undervisning
•	 hotell og restaurant
•	 transport, som taxi, buss, trikk, t-bane og tog 

Vold og trusler forekommer også i andre bransjer enn 
de som er nevnt her, for eksempel varehandel, post og 
bank.

Få rapporterer vold og trusler
Vold og trusler på arbeidsplassen skal rapporteres og 
registreres i virksomheten. Det er i dag store mørketall 
knyttet til rapportering av vold og trusler. Dette kan 
henge sammen med usikkerhet om hvilke handlinger 
som skal registreres som vold og trusler. 

I bransjer der vold og trusler er en forutsigbar del av 
hverdagen, er arbeidstakerne ofte kjent med farene og 
har trening i å håndtere dem. Mange i utsatte bransjer 
unnlater likevel å rapportere fordi de anser vold og 
trusler for å være en del av arbeidet. Videre kan arbeids-
takere som ikke har klart å forhindre en slik hendelse, få 
skyldfølelse og dermed unnlate å rapportere hendelsen 
av den grunn.

I noen bransjer er det mer uvanlig å bli utsatt for 
vold og trusler. Sannsynligheten for at virksomheten 
arbeider aktivt med temaet, er da mindre. Dette kan 
gi seg utslag i for eksempel mangelfulle rapporte-
ringsrutiner.

Rapportering og registrering er viktig for å synliggjøre 
problemet og omfanget av tilfellene, slik at det kan settes 
i verk forebyggende tiltak på den enkelte arbeidsplass. 
Det vil samtidig bidra til å øke kunnskap om vold og 
trusler i samfunnet generelt.

Avgrensning
Veilederen handler om vold og trusler fra brukere, inn-
satte, klienter, kunder, pasienter, pårørende og elever, 
det vil si tredjepart. Når det gjelder trakassering og mob-
bing innad i en virksomhet, henvises det til aml. § 4-3 
tredje ledd om trakassering og utilbørlig opptreden og 
til eget informasjonsmateriell og brosjyrer om dette på 
www.arbeidstilsynet.no. Det står mer utfyllende om 
grenseoppgangen mellom vold, trusler og trakassering 
på side 7.

Definisjoner av vold og trusler
Det finnes flere forskjellige definisjoner av vold og 
trusler. For virksomhetene er det viktig å ha en defini-
sjon som fanger opp de belastninger arbeidstakerne kan 
utsettes for. 
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Begrepet vold og trusler
Med vold og trusler mener vi i denne veilederen følgende:

Vold og trusler er hendelser hvor arbeidstakere blir 
utskjelt, utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra 
tredjepart eller angrepet i situasjoner som har forbindelse 
med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller 
antydet trussel mot deres sikkerhet, helse eller velvære.

Det er i hovedsak vold og trusler fra tredjepart som utgjør 
en fare i arbeidslivet. Vold og trusler mellom ansatte på 
arbeidsplassen forekommer generelt sjelden.

Vold og trusler kan komme til uttrykk som:

•	 fysisk	vold – som primært gir skade på legeme. Psy-
kisk skade kan oppstå som følge av å bli utsatt for 
slik vold.

•	 psykisk	vold – som kan uttrykkes både verbalt og 
gjennom kroppsspråk. Denne retter seg mot den 
utsattes psykiske tilstand eller sinnsstemning. For-
målet er å skape psykisk ubehag, frykt, engstelse og/
eller usikkerhet. 

•	 seksuell	vold – som kan gi både fysisk og psykisk 
skade 

Som fenomen opptrer ikke fysisk vold og trusler (psykisk 
vold) nødvendigvis samtidig.

Noen arbeidstakere kan være mer utsatt for psykisk vold, 
andre for fysisk vold.

Det vil være forskjellig hva den enkelte arbeidstaker kan 
oppleve som belastende. I oppfølgingen etter en hendelse 
er det viktig å ta hensyn til dette.

Hvorfor vold og trusler? 
Voldelig atferd utløses vanligvis på grunn av følelser som 
frykt, forvirring og frustrasjon.  Dette kan blant annet 
komme av tredjeparts følelse av avmakt eller manglende 
dekning av grunnleggende behov. Det kan også skje 
som følge av dårlig og ikke-empatisk kommunikasjon 
eller kommunikasjonssvikt. Andre årsaker kan være 
hevn, rus/abstinenser og manglende grensesetting og 
interessekonflikter.

Vold og trusler kan ha ulike former. Det som skiller de 
ulike formene for vold, er intensjonen bak voldshand-
lingen. Relasjonell vold er der utøveren bevisst går 
inn for å ramme den andre, for eksempel i relasjonen 

klient–behandler eller lærer–elev. Instrumentell vold 
er der man skader en person som et virkemiddel for 
å oppnå fordeler eller verdier, som for eksempel et 
ransutbytte.

Vold og trusler kan komme til uttrykk ansikt til ansikt, på 
telefon, skriftlig eller gjennom ulike elektroniske medier. 
De mest utsatte situasjonene er:

•	 arbeid	rettet	mot	tredjepart	som	brukere,	klienter,	
innsatte, pasienter, pårørende, kunder, elever 

•	 kvelds-	og	nattarbeid
•	 alenearbeid
•	 arbeid	med	verdisaker	og	penger	

Nyansatte og uerfarne er mer utsatt for vold og trusler 
enn erfarne arbeidstakere.

Vold og trusler versus trakassering 
Vold og trusler er begrepsmessig beslektet, men likevel 
vesensforskjellig fra trakassering.   

Et hovedskille mellom vold og trusler og trakassering 
som fenomen, er at vold og trusler kan skje som en 
enkelthendelse, mens trakassering er negative handlinger 
som vanligvis foregår over tid. I tillegg skjer trakassering 
primært blant personer som kjenner hverandre, mens 
vold og trusler kan forekomme både mellom kjente og 
mellom ukjente. 

Aml. § 4-3 om psykososialt arbeidsmiljø skiller også 
begrepene vold og trusler og trakassering, ved at disse 
er regulert i to ulike ledd. Det fremgår av forarbeidene 
til loven at lovgiver på denne måten vil tydeliggjøre og 
fremheve disse som to ulike og særskilte risikofaktorer 
på området.

Aml. § 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet 
(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut 
fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet 
som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse 
og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal 
til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i 
samfunnet. 
(2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges 
vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organise-
ring, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, teknologi, 
lønnssystemer mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke 
utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik 
at sikkerhetshensyn ivaretas.
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Arbeidsmiljø og vold og trusler 
Vold og trusler kan medføre helseproblemer. Forsknin-
gen viser at hvis vold og trusler ikke håndteres, vil det 
ha negativ effekt, ikke bare på individnivå, men for det 
generelle arbeidsmiljøet som helhet.

Aml. § 4-6. Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med 
redusert arbeidsevne 
(1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge 
av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det 
er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal 
kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal 
fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, even-
tuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, 
endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring e.l. 

Organisatoriske og psykososiale 
arbeidsbetingelser
Måten som arbeidet er organisert og lagt til rette på, det 
vil si de organisatoriske arbeidsbetingelsene, har betyd-
ning for utsatthet for vold og trusler. 

Voldsrammede arbeidstakere oppgir hyppigere enn 
ikke voldsrammede arbeidstakere disse organisatoriske 
arbeidsbetingelsene:

•	 høye	kvantitative	krav,	det	vil	si	tidspress,	arbeids-
tempo og overtidsarbeid

•	 beslutningskrav,	det	vil	si	når	arbeidet	krever	at	man	
tar hurtige og kompliserte beslutninger

•	 læringskrav,	det	vil	si	når	arbeidsoppgavene	krever	
kunnskap og ferdigheter man ikke har

•	 rollekonflikter,	det	vil	si	når	man	får	oppgaver	uten	
nødvendige ressurser til å utføre disse, eller når man 
utfører arbeidet på en annen måte enn det andre 
mener

•	 manglende	forutsigbarhet	i	arbeidet,	uvisshet,	engs-
telse og utrygghet på arbeidsplassen

Dette samsvarer med funn i flere av Arbeidstilsynets til-
synskampanjer, som viser at tids- og arbeidspress kan 
medføre at planlagte tiltak knyttet til vold og trusler ikke 
gjennomføres. Andre organisatoriske arbeidsbetingelser 
som har vist seg å ha betydning for å forebygge vold 
og trusler, er skriftlige rutiner, tilstrekkelig bemanning, 
medvirkning og opplæring.

De psykososiale arbeidsbetingelsene dreier seg om en 
tydeliggjøring av organisatoriske krav angående det rela-
sjonelle. Det stilles krav til mulighet for kontakt og kom-

munikasjon mellom arbeidstakere, krav til relasjonene 
mellom arbeidstakere, mellom arbeidstakere og ledelsen, 
i forhold til tredjepart og til forholdet mellom arbeids-
takere og oppgaver/oppgaveutførelse. 

En dansk undersøkelse blant sosialrådgivere, sykeplei-
ere, pedagoger, skolelærere og politi viser en sterk sam-
menheng mellom å være utsatt for vold på arbeidet og 
det psykososiale arbeidsmiljøet. Sammenhengen mellom 
faktorer i det psykososiale arbeidsmiljøet og forekomsten 
av arbeidsrelatert vold og trusler går begge veier: Vold 
har en negativ påvirkning på organisasjonens funksjon og 
den enkeltes helse og trivsel, og svakheter eller mangler 
i det psykososiale arbeidsmiljøet kan igjen føre til økt 
forekomst av vold og trusler.

Arbeidstakernes trivsel og stressnivå har stor betydning 
i den daglige kontakten med tredjepart. Mistrivsel og 
høyt stressnivå kan hemme innlevelsesevne og empati i 
kommunikasjonen mellom arbeidstaker og tredjepart, 
noe som kan medføre økt risiko for konfrontasjoner og 
konfliktsituasjoner.

Uheldige arbeidsmiljøbelastninger som vold og trusler 
kan forebygges ved at arbeidet organiseres og legges til 
rette på en slik måte at risikoforhold knyttet til arbeids-
betingelsene reduseres. 

Individuelle skadevirkninger av vold og trusler
Å bli utsatt for vold og trusler kan føre til alvorlige 
konsekvenser for individet både fysisk, psykisk og 
sosialt.

Fysiske skader kan for eksempel være slagskader, bitt-
merker og sår, brudd, hodepine, bevisstløshet, indre 
skader og tannskader.

Psykiske reaksjoner kan for eksempel være søvnløshet, 
angst og redsel, depresjon, utrygghet og konsentrasjons-
vansker.

Sosiale konsekvenser kan være isolasjon, tap av selvtillit 
og følelse av mindreverd, følelse av å stå utenfor arbeids- 
og andre sosiale fellesskap, vanskeligheter med etablering 
og opprettholdelse av sosiale relasjoner. 

Skadevirkningene av å bli utsatt for vold og trusler er 
omfattende. De vil preges av individuelle variasjoner 
avhengig av personlighetsfaktorer, alvorlighetsgrad, 
voldens omfang, om og hvordan man blir fulgt opp. 
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Tidligere traumatiske hendelser kan også være med og 
forsterke reaksjonene ved nye hendelser. Tidsperspekti-
vet er også viktig for konsekvensene av skadene – noen 
skader kan være av forbigående art, mens andre igjen 
er varige. 

Roller og ansvar

Aml. § 2-1. Arbeidsgivers plikter 
Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i 
medhold av denne lov blir overholdt. 

Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at arbeidstakerne 
så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uhel-
dige belastninger. Arbeidsgiver har ansvar for å forebygge, 
håndtere og følge opp vold og trusler gjennom et konti-
nuerlig og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
(HMS-arbeid).

Aml. § 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt 
(1) Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring 
og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte 
verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke 
ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape 
et godt og sikkert arbeidsmiljø. 
(2) Arbeidstaker skal: 

e) melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet 
i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener 
har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet.

Arbeidstakerne skal medvirke i utformingen og gjen-
nomføringen av tiltak mot vold og trusler, samt i den 
videre oppfølgingen av om tiltakene fungerer. De skal 
rapportere hendelser med vold og trusler til ledelsen.

Samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgiver er 
sentralt i arbeidet med forebygging, håndtering og opp-
følging av vold og trusler. Det er et felles ansvar å skape 
gode arbeidsbetingelser.

Aml. § 6-2. Verneombudets oppgaver
(1) Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i 
saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til […] 
at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeids-
takernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.
(2) Verneombudet skal særlig påse:

c) at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse 
og opplæring

Verneombudet har en sentral rolle i arbeidet med et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Verneombudet 
skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring 
av tiltak mot vold og trusler, samt bidra til at ansatte får 
nødvendig opplæring. 

Tillitsvalgte ivaretar medlemmenes interesser i henhold 
til lov og avtaleverk. Tillitsvalgte er viktige samarbeids-
partnere for arbeidsgiverne i det systematiske arbeidet 
med å forebygge vold og trusler.

Aml. § 7-2. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver
(1) Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i 
planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen 
i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøutvalget skal delta i det forebyggende arbei-
det som omhandler arbeidstakernes sikkerhet, helse og 
velferd. Utvalget kan også vedta at arbeidsgiver skal gjen-
nomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet.

Aml. § 3-3. Bedriftshelsetjeneste 
(1) Arbeidsgiver plikter å knytte bedriftshelsetjeneste til 
virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier 
det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som 
ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet. 
(2) Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeids-
takerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape 
sunne og trygge arbeidsforhold. 

Bedriftshelsetjenesten er fri og uavhengig i faglige spørs-
mål og skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakere, verneombud 
og arbeidsmiljøutvalg i det forebyggende og systematiske 
arbeidsmiljøarbeidet. Det er viktig at virksom hetene 
søker bistand hos en bedriftshelsetjeneste som har kom-
petanse på området vold og trusler. 
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Forebygging av vold og trusler

Aml. § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid 
(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og 
sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det 
utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på 
alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med 
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomhetene (Internkontrollforskriften) § 5.

Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbei-
det. Krav til dokumentasjon
§ 5 første ledd: Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens 
art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er 
nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- 
og sikkerhetslovgivningen. 

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-
arbeid) er nøkkelen i forebyggingen av vold og trusler. 
Det innebærer å 

•	 kartlegge	farene	
•	 vurdere	risiko	
•	 utarbeide	planer	og	prioritere	tiltak	
•	 iverksette	tiltak	

Som et ledd i forebyggingsarbeidet kan virksomheten 
utarbeide en strategi mot vold og trusler. Strategien gir 
et felles mål. Den er med på å skape synlighet i dette 
 arbeidet og viser at virksomheten tar problemet på alvor. 
En strategi mot vold og trusler bør omfatte virksom-
hetens målsettinger for arbeidet og en definisjon av vold 
og trusler. Strategien bør videre ha en lokal forankring for 
å sikre medvirkning av de ansatte som er berørt.

Det systematiske arbeidet med temaet vold og trusler kan 
bidra til å skape en voldsforebyggende kultur. Åpenhet, 
opplæring, retningslinjer, klarhet i roller og ansvar er av 
betydning i denne forbindelse.

Vold og trusler er ikke et individuelt problem, men et 
arbeidsmiljøproblem. Dette synliggjøres gjennom en 
kultur som er voldsforebyggende.

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd:
Internkontroll innebærer at virksomheten skal: 
[…] 
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn 

vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge 
overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, 
miljø- og sikkerhets- lovgivningen

8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av 
internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

Kartlegge farene
Det skal foretas systematiske kartlegginger av hvor og 
i hvilke typer arbeidssituasjoner arbeidstakerne kan bli 
utsatt for vold og trusler. Kartleggingen må inneholde 
en gjennomgang av risikofaktorer både internt i virk-
somheten og i omgivelsene. Omfanget av vold og trusler 
skal kartlegges slik at virksomheten har en kontinuerlig 
oversikt over hvor stort problemet er.

Kartlegginger kan foregå ved bruk av ulike verktøy og 
metoder. Arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeider-
samtaler som gir mulighet for medvirkning og dialog, 
kan være eksempler på slike kartleggingsmetoder. I tillegg 
kan også ulike formelle møteplasser brukes som kartleg-
gingsarenaer. Slike møteplasser kan være personalmøter, 
fagmøter og driftsmøter. Møteplassene er også viktige for 
å flytte belastningen fra den enkelte og over til arbeids-
fellesskapet.

Vurdere risiko
På bakgrunn av kartleggingen skal det gjøres en vurdering 
av hvor stor sannsynligheten er for å bli utsatt for vold 
og trusler, og hvilke konsekvenser det kan få. 

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

•	 Hva	kan	gå	galt?	
•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	hindre	dette?	
•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	redusere	konsekvensene	der-

som	det	skjer?

Skjema for risikovurdering finnes for eksempel på  
www.arbeidstilsynet.no.

Utarbeide planer og prioritere tiltak
Forebygging av vold og trusler krever systematisk arbeid. 
Virksomhetene må utarbeide planer og tiltak for å redu-
sere risikoforholdene, med bakgrunn i det som kommer 
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fram i kartleggingen og risikovurderingen. Dette kan 
gjøres i form av en handlingsplan.

Handlingsplanen bør inneholde konkrete tiltak som føl-
ger opp målsettingene i strategien, og bør revideres årlig 
i samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. De konkrete 
tiltakene bør omfatte prosedyrer og rutiner for

•	 forebygging
•	 håndtering	av	situasjonen
•	 oppfølging
•	 registrering	av	hendelser
•	 opplæring
•	 kriseberedskap

Handlingsplanen skal beskrive hvem som har ansvaret 
for oppgaven, hva som skal gjøres og når.

Den skal gjøres kjent for alle ansatte. Forslag til mal til 
en handlingsplan finnes på www.arbeidstilsynet.no.

Iverksette tiltak
Under gis ulike eksempler på tiltak som kan bidra til å 
redusere risikoen for å bli utsatt for vold og trusler. 

Rutiner
Virksomheten må ha klare rutiner for hva som skal gjøres 
i en voldssituasjon, og hvordan hendelser skal følges opp.  
Dette er nærmere beskrevet under «Praktiske råd» fra 
side 14. Rutinene kan fungere som et sikkerhetsnett for 
alle og vil sikre at både arbeidsgiver og arbeidstakerne vet 
hva de skal gjøre når en situasjon oppstår, og i etterkant 
av hendelsen.

Rutinene må revideres jevnlig. Etter at de har blitt gjort 
kjent for alle arbeidstakerne, kan de i tillegg henges opp 
på dører og vegger der personalet ferdes.

Aml. § 5-1. Registrering av skader og sykdommer 
(1) Arbeidsgiver skal sørge for registrering av alle personskader 
som oppstår under utførelse av arbeid. Det samme gjelder 
sykdom som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene 
på arbeidsplassen. 
(2) Registeret må ikke inneholde medisinske opplysninger av 
personlig karakter med mindre den opplysningene gjelder har 
samtykket. Arbeidsgiver har taushetsplikt om opplysninger om 
personlige forhold i registeret. 
(3) Registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verne-
ombud, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøutvalg. 

Alle virksomheter skal også ha rutiner for å melde og 
registrere personskader som oppstår under utførelse av 
arbeid. Registreringen gir arbeidsgiver en oversikt over 
omfanget og danner grunnlag for det forebyggende 
arbeidet. Dersom det dreier seg om alvorlig skade, skal 
arbeidsgiver melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste 
politimyndighet.

Registreringsskjema bør inneholde tid og sted, en beskri-
velse av hva som skjedde, type skade, hvem som var 
involvert, hvordan det skal følges opp, og hvem som 
skal varsles.

Vold er som regel et brudd på straffeloven, og det kan 
være aktuelt med politianmeldelse. Virksomheten må 
derfor utarbeide rutiner for å sikre at straffbare hand-
linger blir rapportert til myndighetene. Den formelle 
politianmeldelsen er som hovedregel arbeidsgivers ansvar. 
Det at arbeidsgiver anmelder, vil også bidra til å redusere 
tilleggsbelastninger for arbeidstakerne som de ellers kan 
få dersom de selv må ta saken til rettssystemet. 

Andre organisatoriske og fysiske tiltak
Aktuelle tiltak kan være å vurdere arbeidsplassens fysiske 
utforming som rømningsveier, fjerning av farlige gjen-
stander og utforming av lokalene med tanke på generell 
trivsel (som god plass, lys og luft i lokalene). Det kan også 
være aktuelt å vurdere bruk av ulike sikkerhetssystemer 
som alarmer og video-overvåkning. 

Det er viktig å organisere arbeidet på en slik måte at 
voldshendelser forebygges så godt som mulig. Dette 
kan blant annet gjøres ved å sørge for tilstrekkelig 
bemanning, redusere arbeids- og tidspress, samt å sikre 
at ansatte har innflytelse på egen arbeidssituasjon. På 
utsatte arbeidsplasser kan det være aktuelt at vektere 
eller annet sikkerhetspersonell benyttes. Å legge til 
rette for et godt psykososialt arbeidsmiljø vil også være 
forebyggende fordi det fremmer samarbeid og øker 
trivselen.

Aml. § 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten 
(1) For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeids-
giver sørge for: 

a) at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer 
som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker 
får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig 
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I tillegg til de ovennevnte tiltakene er opplæring og opp-
datering av kunnskap sentralt. Opplæring gir økt forståelse 
for temaet, samt kunnskap om hvordan vold og trusler kan 
forebygges. Det vil også gi de ansatte og ledelsen en felles 
forståelse og gjøre dem bedre i stand til å håndtere slike 
hendelser når de oppstår. Det er viktig å ha et system som 
sikrer at slik kunnskap blir oppdatert ved behov. 

Opplæring kan skje på temadager, kurs, konferanser, 
seminarer eller lignende, og bør skreddersys til den 
enkelte virksomhet. Den kan foregå på ulike nivåer; både 
på individuelt, gruppe- og organisatorisk nivå. 

Praktiske råd
I en voldssituasjon
For den voldsrammede
I en voldssituasjon skal virksomhetens rutiner for hånd-
tering av en volds- og trusselsituasjon følges. Tilkall hjelp 
fra kollegaer hvis mulig. Dersom man er alene om kvel-
den eller natten, kontakt politi, og eventuelt lege hvis 
man er skadet.

For å klare seg best mulig gjennom en voldssituasjon 
er det viktig å vite hvordan man kan beskytte seg selv.

Å lese signaler
For å vurdere om en situasjon innebærer risiko, må 
man lese motpartens signaler, både de ikke-verbale og 
de verbale: 

•	 Virker	personen	ruspåvirket?
•	 Har	personen	et	usedvanlig	høyt	stressnivå?
•	 Har	personen	(hvis	kjent)	et	annet	kroppsspråk	enn	

vanlig?
•	 Reagerer	personen	voldsomt	når	det	stilles	krav?

Den forståelse man får av den andres sinnstilstand, kan 
hjelpe en til å bevare fatningen og trappe ned konflikten. 
Omstendighetene i situasjonen spiller også inn, som om 
man kjenner personen, eller om det er en ukjent person 
med et ukjent reaksjonsmønster.

Konfliktdempende kommunikasjon
Gjennom konfliktdempende kommunikasjon kan man  
bidra til å imøtekomme tredjeparts behov uansett hvilke 
følelser som blir uttrykt. Det vil si at uansett om det er 
aggressivitet, angst eller sorg som dominerer hos tredjepart, 
så forsøker man å forstå og respektere den andres budskap. 

Språk som demper konflikten, er å

•	 bruke	jeg-setninger
•	 ha	rolig	stemmeføring
•	 lytte	mer	enn	å	prate
•	 snakke	konkret
•	 fokusere	på	nåtid	og	fremtid
•	 gå	på	sak,	ikke	person

Språk som øker konflikten, er å

•	 anvende	du-setninger
•	 rope
•	 avbryte
•	 gi	kommandoer	og	sette	krav
•	 bebreide
•	 snakke	abstrakt
•	 fokusere	på	fortiden
•	 gå	på	person,	ikke	sak

Ti gode råd dersom noen opptrer truende
•	 Opptre	rolig.
•	 Lytt	og	vær	observant.
•	 Vær	aktiv	–	ta	initiativ.
•	 Forklar	tydelig	hva	som	er	mulig,	og	hva	som	ikke	

kan la seg gjøre.
•	 Bruk	et	enkelt	språk	og	vær	konkret.
•	 Vær	hjelpsom.
•	 Vær	ikke	dominerende	eller	underkastende.
•	 Hold	en	passende	avstand.
•	 Tenk	på	vedkommendes	selvbilde	og	opplevelse	av	

kontroll over situasjonen.
•	 Ta	deg	god	tid	og	ikke	gjør	noe	overilt.

Oppfølging
Umiddelbart etter voldssituasjonen
Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at den voldsrammede 
ikke er alene umiddelbart etter voldshendelsen. Leder og/
eller kollegaer gir psykisk førstehjelp til den voldsram-
mede.

Psykisk førstehjelp er å

•	 skape	ro	om	den	voldsrammede
•	 akseptere	alle	følelser
•	 vise	omsorg	og	nærvær
•	 følge	den	voldsrammedes	behov
•	 lytte	–	spørre	om	situasjonen
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Unngå å

•	 snakke	selv	og	styre	samtalen
•	 fortelle	om	egne	opplevelser
•	 bagatellisere
•	 analysere	og	forklare
•	 bli	forlegen	over	følelser
•	 la	den	voldsrammede	være	alene
•	 bebreide	eller	kritisere	den	voldsrammede

Arbeidsgiver bør samle de ansatte til en samtale i løpet 
av de første timene etter hendelsen. Samtalen kan gjerne 
innledes ved å avklare hensikt og bestemme regler dersom 
flere deltar. Slike regler kan være gjensidig taushetsplikt 
og å unngå bebreidelser mot hverandre. De er viktige for 
å skape trygghet og hindre angst. 

I tillegg bør følgende punkter gjennomgås:

Man bør ta opp fakta, tanker og reaksjoner om det 
som har skjedd, men ikke presse folk til å snakke.

•	 Man bør gi informasjon om at det er normalt å få 
fysiske og psykiske reaksjoner. Slike reaksjoner kan 
være hjertebank, svette, hodepine, kvalme, svimmel-
het, angst, uvirkelighetsfølelse.

•	 Man bør vurdere behovet for videre hjelp og avtale 
eventuelt nytt møte.

Videre oppfølging
Hva bør den voldsrammede gjøre?
•	 akseptere	at	det	er	normalt	å	reagere
•	 ta	imot	psykologhjelp
•	 fortelle	hva	man	har	behov	for
•	 overlate	praktiske	problemer	til	andre
•	 gå	på	arbeid	raskest	mulig	etter	hendelsen
•	 oppholde	seg	på	arbeidsplassen,	men	ikke	nødven-

digvis utføre de vanlige arbeidsoppgavene
•	 unngå	å	arbeide	alene	de	første	dagene	etter	hen-

delsen
•	 bearbeide	det	som	har	skjedd,	sammen	med	kolle-

gaer, familie og venner, unngå å gjøre det hjemme 
alene

Søk hjelp dersom

•	 sterke	reaksjoner	fortsetter	eller	forsterkes	de	første	
tre til fire ukene uten å vise noe tegn til å avta 

•	 sterk	følelse	av	uvirkelighet	vedvarer	og	man	ikke	er	
i stand til å fungere i sitt vanlige liv (sosialt, yrkes-
messig eller i andre deler av livet)

•	 det	oppstår	markerte	forandringer	i	personligheten	
•	 man	tyr	til	«selvbehandling»	med	rusmidler	

Hva bør arbeidsgiver gjøre?
•	 vurdere	behovet	for	å	innkalle	ekstern	hjelp	som	

psykolog, lege, bedriftshelsetjeneste
•	 underrette	pårørende
•	 varsle	Arbeidstilsynet	og	politiet	ved	alvorlige	hen-

delser og vurdere om hendelsen skal anmeldes
•	 registrere	voldshendelsen	i	virksomhetens	interne	

avvikssystem
•	 vurdere	behov	for	tilpasning	av	arbeidsoppgaver	de	

første dagene etter hendelsen
•	 unngå	å	plassere	den	voldsrammede	i	situasjoner	

som minner om voldshendelsen
•	 vurdere	oppfølging	for	familie	dersom	den	trekkes	

indirekte eller direkte inn i volds- og trusselsitua-
sjonen

•	 lede	gruppemøter	hvor	alle	blir	informert	om	hva	
som skjedde under og etter voldshendelsen

•	 ta	vare	på	eventuelle	vitner	til	voldshendelsen
•	 beskytte	arbeidstakerne	mot	media	og	tredjepart

Hva bør kollegaene gjøre?
Noen av de vanligste problemene etter en voldshendelse 
er mangel på forståelse fra omgivelsene for hvordan kri-
sen rammer den det gjelder. De kan vise en misforstått 
beskyttelse overfor den voldsrammede og slik støtte 
tendenser som isolasjon. Ved å utvikle et systematisk 
opplegg for kollegastøtte kan man unngå dette.

Det er viktig at de som skal fungere som kollegastøt-
ter, får opplæring av fagpersoner på temaene aktiv 
lytting, konflikthåndtering og selvmordsforebyggende 
arbeid. Støttesamtaler skal ha som mål å gi psykososial 
omsorg og støtte samt redusere senvirkninger av en 
volds hendelse. 

Kollegastøtte

•	 er	en	samtale	som	skal	hjelpe	den	voldsrammede	til	
klargjøring og yte hjelp til å forstå og akseptere de 
reaksjoner som kan oppstå

•	 gis	ut	fra	tillit,	frivillighet	og	konfidensialitet
•	 skal	bidra	med	å	skaffe	helsefaglig	assistanse	hvis	den	

voldsrammede viser sterke psykiske reaksjoner som 
ikke avtar
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Kollegastøtte er ikke

•	 å	være	terapeut	og	å	gå	inn	på	personlige	forhold	eller	
forhold som ligger utenfor den aktuelle situasjon

•	 å	snakke	om	sine	egne	erfaringer,	men	være	opptatt	
av hva kollegaen forteller

Ved både formell og uformell kollegastøtte er det helt 
sentralt at den voldsrammede føler tillit til kollegastøtten 
og at denne har en forståelse av hva den voldsrammede 
gjennomgår.

Veien videre
Her finnes en oversikt over lenker til aktuelle nettsider 
og litteratur på området vold og trusler i arbeidslivet. 
Listene er ikke uttømmende. Oversikten kan være til 
hjelp i det videre arbeidet med å forebygge, håndtere og 
følge opp vold og trusler på arbeidsplassen. 

Aktuelle nettsider
•	 Arbeidstilsynet:	www.arbeidstilsynet.no	(Her	finner	

du også lenker til nettsider om arbeidsmiljø i inn- 
og utland, HMS samt regelverk og standarder.)

•	 Arbeidstilsynet	i	Danmark	(Arbejdstilsynet):	 
www.arbejdstilsynet.dk

•	 Arbeidstilsynet	i	Sverige	(Arbetsmiljöverket):	 
www.av.se

•	 Lovdata:	www.lovdata.no	(elektronisk	utgave	av	
norsk lovverk)

•	 Kontoret	for	voldsoffererstatning:	 
www.voldsoffer erstatning.no

•	 NAV	(her	finner	du	også	skjema	for	yrkesskade):	
www.nav.no

•	 Statens	arbeidsmiljøinstitutt:	www.stami.no
•	 Alternativ	til	vold:	www.atv-stiftelsen.no
•	 Nasjonalt	kunnskapssenter	om	vold	og	traumatisk	

stress. www.nkvts.no 
•	 Det	europeiske	arbeidsmiljøorganet:	 

www.arbeidsplassen.no 
•	 Vold	som	udtryksform	(dansk	side):	 

www.vold-som-udtryksform.dk

Det finnes også informasjon om vold og trusler i arbeids-
livet på nettsidene til partene i arbeidslivet. 

Aktuell litteratur
Generelt om vold og trusler i arbeidslivet
Arbetsmiljöverket.	Våld och hot på jobbet – kartlägg ris-

kerna.	Stockholm:	Arbetsmiljöverket.	(Best.nr.	ADI	
553.) Kan hentes elektronisk på www.av.se 

Branchearbejdsmiljørådet	Finans	/	Offentlig	Kontor	&	
Administration	(BAR	FOKA)	(2004).	Hvis borgeren 
er truende …	København:	BAR	FOKA.	Kan	hentes	
elektronisk på www.arbejdsmiljoweb.dk 

Helse- og sosialsektoren
Arbejdstilsynet	og	Vold	som	Udtryksform	(1999/2001).	

Når vold er hverdag. Et magasin om forebyggelse af vold 
i social- og sundhetssektoren. København: Arbejdstil-
synet. Kan hentes elektronisk på www.sus.dk

Arbetsmiljöverket.	Våld och hot inom vården. Stockholm: 
Arbetsmiljöverket.	(Best.nr.	ADI	609.)	Kan	hentes	
elektronisk på www.av.se 

Møller,	 Bjarne.	 (red)	 (2007).	 Vold – en faglig ud-
fordring. København:	 Branchearbejdsmiljø	rådet	
Social	 &	 Sundhed.	 Kan	 hentes	 elektronisk	 på	 
www.arbejdsmiljoweb.dk 

Socialt	Udviklingscenter	(SUS)	(2007).	Vold på arbejds-
pladsen. Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og 
sundhedsområdet. København: SUS. Kan hentes 
elektronisk på www.sus.dk 

Sosial-	og	helsedirektoratet	(2006).	Arbeidsmiljø i hjemme-
tjenesten – en veileder. Oslo: Sosial- og helse direktoratet. 
Kan hentes elektronisk på www.helsedirektoratet.no 

Hotell- og restaurantbransjen
Arbejdstilsynet (1997). Dørmænd og vold – en vejledning 

om dørmænds sikkerhed. København: Arbejdstilsynet. 
Kan hentes elektronisk på www.bar-service.dk 

Branchearbejdsmiljørådet	for	service-	og	tjenesteydelser	
(BAR	Service)	(2007).	Alarmering på hoteller. Brand og 
trusler. Branchevejledning for hoteller mv. København: 
Branchearbejdsmiljørådet	 for	 service-	og	 tjeneste-
ydelser. Kan hentes elektronisk på www.bar-service.dk 

Branchesikkerhedsrådet	for	service-	og	tjenesteydelser	
(BSR	8)	(1994).	Vold og trusler om vold i restaurations-
branchen.	København:	Branchesikkerhedsrådet	for	
service- og tjenesteydelser. Kan hentes elektronisk på 
www.bar-service.dk 

Transportsektoren
Hagen,	Trine	(2005).	Vern av kollektivtransportens ansatte 

mot vold, trusler og ran. Veileder. Oslo: Transportøkono-
misk institutt. Kan hentes elektronisk på www.toi.no 
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Utdanningssektoren
Branchearbejdsmiljørådet	Undervisning	&	Forskning	

(BAR	U&F)	(2004).	Vold i skolen. Psykisk arbejdsmiljø 
på skoler. København: Kroghs forlag. Kan hentes elek-
tronisk på www.arbejdsmiljoweb.dk 

Offentlig administrasjon
Hammerlin,	Yngve	&	Rokkan,	Tore	(2008).	Vold og trus-

ler mot tilsatte i kriminalomsorgen 2006. Rapport nr. 
3/2008. Oslo: Kriminalomsorgens utdanningssenter 
KRUS. Kan hentes elektronisk på www.krus.no 

Politidirektoratet	(2007).	Virkning av vold og trusler på 
arbeidsmiljøet i politi- og lensmannsetaten. Oslo: Politi-
direktoratet. Kan hentes elektronisk på www.politi.no 

Socialt	Udviklingscenter	(SUS)	(2007).	Vold og Trusler – 
kan og skal forebygges. Til ansatte i fængsler, arresthuse, 
m.v. København: SUS. Kan hentes elektronisk på 
www.sus.dk 

Varehandel, post og bank
Finansnæringens	Hovedorganisasjon	(2003).	Trusler mot 

medarbeidere i finansnæringen. Oslo: Finansnæringens 
Hovedorganisasjon. Kan hentes elektronisk på www.
fnh.no 

Geijer,	Per	&	Menckel,	Ewa	(2003).	Hot och våld i detalj-
handel. En kunskapsöversikt baserad på nationell och 
internationell forskning. Stockholm: Arbetslivsinsti-
tutet	og	Arbetsmiljöverket.	Kan	hentes	elektronisk	
på www.av.se

Geijer,	Per	&	Menckel,	Ewa	(2003).	Hot och våld vid 
svenska bensinstationer. En rikstäckande enkätunder-
sökning av privatdrivna bensinstationer. Stockholm: 
Arbetslivsinstitutet	og	Arbetsmiljöverket.	Kan	hentes	
elektronisk på www.av.se
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