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1 SAMMENDRAG 

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å belyse om kommunen har tilstrekkelige rutiner 

for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler mot ansatte. 

Nedenfor oppsummeres revisjonens viktigste funn innenfor tre ulike problemstillingene. 

Omfanget av vold og trusler mot ansatte har økt de siste årene 

Antallet meldte volds- og trusselrelaterte avvik har økt de siste årene. I 2020 ble det i 

gjennomsnitt registrert 4,3 avvik knyttet til vold og trusler hver dag. Det illustrerer at vold og 

trusler er en reell utfordring som påvirker mange ansatte i deres daglige arbeid. De fleste av 

avvikene knytter seg til hendelser innen kommunalområdene helse og sosial, pleie og omsorg og 

skole. 

Det jobbes aktivt med forebygging av vold og trusler mot ansatte, men flere etterlyser bedre 
systematikk i arbeidet 

Kommunen arbeider aktivt med forebygging av vold og trusler mot ansatte, men flere ser et 

behov for styrket systematikk i arbeidet.  

Ved tjenestestedene oppgis at de gjennomfører kontinuerlige risikokartlegginger, men at det er 

behov for en felles metodikk for risikovurderinger for å sikre en enhetlig tilnærming i slike 

kartlegginger. Mange mener også at risikokartlegging er en pliktøvelse, og at vurderingene ikke 

leder til konkrete tiltak. 

Ansatte på tjenestesteder der risikovurderinger indikerer et behov, mottar i stor grad opplæring 

i forebygging av vold og trusler. Opplæringen gis gjennom flere kanaler og fremstår systematisk 

og hensiktsmessig dimensjonert med hensyn til risikoer ved det enkelte tjenestested. Samtidig 

viser vår undersøkelse et behov for å styrke opplæringen overfor nyansatte, vikarer og ansatte i 

mindre stillinger. 

De ansatte gis i stor grad informasjon om risikoer ved det enkelte tjenestested. Utover å gi 

ansatte slik informasjon i ansettelsesprosessene, legger flere tjenesteledere vekt på å skape 

åpenhet og dialog innad i personalgruppene gjennom løpende diskusjon rundt mulige risikoer. 

Samtidig opplyser flere at det er utfordrende å gi tilstrekkelig informasjon om risikoer til vikarer 

og ansatte i mindre stillinger. 

Kommunen har gode rutiner for å håndtere, registrere og følge opp vold og trusler mot ansatte, 
men forbedringspotensial knyttet til systematikk og etterlevelse 

Kommunen skal gi nødvendig opplæring til ansatte i håndtering av vold og trusler dersom 

risikovurderinger tilsier behov for dette. Revisor finner at fast ansatte i stor grad gis slik 

opplæring. Vår undersøkelse viser samtidig et behov for å styrke opplæringen ovenfor nyansatte, 

vikarer og ansatte i mindre stillinger. Som følge av koronapandemien har det ved flere 

tjenestesteder ikke blitt gjennomført praktisk opplæring i håndtering av volds- og 

trusselsituasjoner på flere år. Det har gjort at mange nyansatte enda ikke har gjennomgått slik 

opplæring, i tillegg har ikke erfarne ansatte har fått tilbud om oppfriskning. 

Gjennom spørreundersøkelsen og intervjuer med tjeneste- og enhetsledere fremkommer det 

videre et behov for å styrke opplæringen i kommunens nye avvikssystem. Flere opplyser at de 

ikke kjenner til hvordan de skal melde avvik, og gir også uttrykk for usikkerhet knyttet til hvilke 

hendelser som skal registreres eller ikke. 
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I etterkant av en volds- eller trusselhendelse mot ansatte skal kommunen som arbeidsgiver sørge 

for nødvendig oppfølging. Gjennom spørreundersøkelsen og intervjuer med tjeneste- og 

enhetsledere fremkommer det store forskjeller i hvordan ansatte følges opp i etterkant av slike 

hendelser. Mange respondentene i spørreundersøkelsen ga uttrykk for mangelfull oppfølging i 

etterkant av slike volds- og trusselhendelser. Av de ansatte som har blitt utsatt for vold og 

trusler som ansatt, svarer kun i overkant av 36 prosent at de føler seg ivaretatt etter hendelsen. 

1.2 FORSLAG TIL TILTAK 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger har revisor følgende anbefalinger: 

 

1. Det bør utvikles en felles metodikk for risikovurderinger for å sikre en enhetlig tilnærming til 

risikovurderinger og iverksetting av nødvendige tiltak. 

2. Kommunen bør sikre at det med jevne mellomrom gjennomføres kurs for ansatte i 

forebygging og håndtering av vold og trusler. 

3. Vikarer og ansatte i mindre stillinger bør tilbys opplæring i forebygging og håndtering av 

volds- og trusselhendelser på lik linje som andre ansatte, og det bør etableres mekanismer 

som sikrer at disse ansatte også får tilstrekkelig informasjon om risiko knyttet til vold og 

trusler. 

4. Kommunen bør vurdere å gjennomføre en ROS-analyse knyttet til sårbarheten rundt ansattes 

manglende tilgang på alarmer/tilkallingsmekanismer i kommunalområdet skole. 

5. Ansatte bør gis bedre opplæring i det nye avvikssystemet. 

6. Ansatte bør gis informasjon om hvor detaljert avvik skal skrives slik at disse kan brukes til 

konkret oppfølging og læring. 

7. Det bør utvikles en enhetlig tilnærming til hvordan meldte avvik skal brukes til oppfølging og 

læring på det enkelte tjenestested. 

8. Det bør utvikles en felles standard for hvordan oppfølging av ansatte skal struktureres og 

gjennomføres i etterkant av volds- og trusselhendelser. 
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2 INNLEDNING 

2.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

Kontrollutvalget i Bærum kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon om kommunens håndtering 

av vold og trusler mot ansatte.  

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å belyse om kommunen har tilstrekkelige rutiner for å 

forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler mot ansatte. 

Det er fastsatt tre problemstillinger for forvaltningsrevisjonen: 

1. Hvor stort er omfanget av vold og trusler mot ansatte i kommunen? 

2. Har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for å forebygge vold og trusler mot egne 

ansatte? 

3. Har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for å håndtere, registrere og følge opp 

voldshendelser og trusler mot egne ansatte? 

2.2 METODE OG VURDERING AV DATAGRUNNLAG 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon. 

Det innebærer blant annet at kommunedirektøren har fått en orientering om oppdraget før 

oppstart, og en mulighet til å uttale seg om utkast til rapport før endelig rapportering. 

Administrasjonens kommentarer til rapporten, og revisors bemerkninger til disse, er redegjort 

for avslutningsvis i denne rapporten. 

Forvaltningsrevisjonen bygger på intervjuer, dokumentanalyser og en spørreundersøkelse. Se 

kapittel 6.2 for en nærmere beskrivelse av metode. 

2.3 AVGRENSNINGER OG FORBEHOLD 

Organisatorisk avgrensning 

Revisjonen er avgrenset til å gjelde tre kommunalsjefområder: 

• pleie og omsorg 

• skole 

• helse og sosial 

I arbeidet med prosjektplanen ble disse tre områdene identifisert som de med størst omfang av 

avviksmeldinger om vold og trusler mot ansatte. De ble derfor valgt ut for å sikre at revisjonen 

har oppmerksomhet på områdene der utfordringene synes å være størst. 

Tematisk avgrensning 

Arbeidstilsynet har følgende definisjon av vold, trusler og trakassering: 

Vold og trusler er begrepsmessig beslektet med trakassering, men de skiller seg fra 

hverandre som fenomener. Arbeidsmiljøloven § 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. 

Mens trakassering primært forekommer blant personer som kjenner hverandre i en 

virksomhet, er det i hovedsak mennesker utenfor virksomheten som utøver vold og trusler 

mot arbeidstakere.  
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Trakassering og mobbing mellom ansatte holdes utenfor denne revisjonen. 

Forbehold 

Vi finner det riktig å presisere at vi ikke kan påta oss ansvar for fullstendigheten eller riktigheten 

i det grunnlagsmaterialet som har vært utgangspunkt for våre vurderinger. Våre undersøkelser 

bygger på et begrenset utvalg. Dersom vi har mottatt uriktig eller ufullstendige opplysninger, har 

vi ikke hatt anledning til å avdekke dette ut over overordnede rimelighetsvurderinger.  

3 OMFANG AV VOLD OG TRUSLER MOT 
ANSATTE 

3.1 REVISJONSKRITERIER 

Dette er en deskriptiv problemstilling der formålet er å beskrive situasjonen rundt vold og trusler 

mot ansatte i kommunen, både nå og tilbake i tid. Det utledes derfor ingen revisjonskriterier for 

denne problemstillingen. 

3.2 OBSERVASJONER 

Tabellen under viser antall meldte avvik totalt og avvik knyttet til vold og trusler spesifikt i 

Bærum kommune siden 2018. 

Kommunalområde 2018 2019 2020 2021 t.o.m. 31/8 

Avvikstype 
Alle 

avvik 
Vold/ 

trusler 
Alle 

avvik 
Vold/ 

trusler 
Alle 

avvik 
Vold/ 

trusler 
Alle 

avvik 
Vold/ 

trusler 

Oppvekst barnehage 55 7 70 7 48 14 25 14 

Oppvekst skole 346 220 510 372 781 555 411 338 

Helse og sosial 146 56 289 134 262 85 339 92 

Pleie og omsorg 1496 897 1510 729 1720 928 1007 471 

Plan, miljø og kultur 8 0 5 0 3 2 3 1 

Tekniske tjenester 28 1 25 1 28 1 22 4 

Eiendom 39 0 36 2 30 0 5 0 

Organisasjon, styring og 
utvikling 16 3 27 5 20 8 11 3 

Totalt 2134 1184 2472 1250 2892 1593 1823 923 

Tabell 1: Meldte avvik generelt og avvik knyttet til vold og trusler spesielt i Bærum kommune, fra 2018 til 31. august 

2021. (Kilde: Bærum kommune) 

Tabellen viser at det er særlig pleie og omsorg og skole som skiller seg ut med et høyt antall 

avvik. Også helse og sosial har et høyt antall avvik sammenlignet med øvrige kommunalområder. 

En stor andel av disse avvikene knytter seg til vold og trusler.  

Koronapandemien i 2020 og 2021 har i intervjuene blitt trukket frem som en mulig 

forklaringsvariabel på økende antall avvik. Det har blitt uttrykt at sykefraværet tidvis har vært 

høyt og at vikarbruken dermed har økt, og at det har kunnet bidra til å øke antallet avvik.  
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Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har sammenstilt data fra Levekårsundersøkelsen om 

arbeidsmiljø gjennomført av Statistisk sentralbyrå i 2019.1 Undersøkelsen viser at 7,1 prosent av 

sysselsatte i Norge opplevde å bli utsatt for vold og/eller trusler fra kollegaer, overordnede, 

kunder, klienter, elever eller pasienter i 2019. Det tilsvarer 187 000 personer. Undersøkelsen 

viser videre at de mest utsatte yrkesgruppene var blant annet vernepleier og sosialarbeider, 

pleie- og omsorgsarbeider, grunnskolelærer, sykepleier, ledere innenfor utdanning og helse samt 

barnehage- og skoleassistenter. 27 prosent av vernepleiere, sosialarbeidere og pleie- og 

omsorgsarbeidere oppga å ha blitt utsatt for vold og/eller trusler. For grunnskolelærere var 

tallet 26 prosent. 

Revisjonen har ikke gjennom åpne kilder funnet sammenlignbare undersøkelser på overordnet 

nivå i andre, sammenlignbare kommuner.  

3.3 VÅR VURDERING ER AT EN JEVN ØKNING I ANTALL AVVIK ILLUSTRERER AT 
VOLD OG TRUSLER ER EN UTFORDRING MANGE ANSATTE MØTER I SIN 
ARBEIDSHVERDAG 

Antall meldte volds- og trusselrelaterte avvik har økt i perioden fra 2018 til 2020. I 2020 ble det i 

gjennomsnitt registrert 4,3 avvik knyttet til vold og trusler hver dag. Det illustrerer at vold og 

trusler er en reell utfordring som påvirker mange ansatte i deres daglige arbeid.  

Revisor har ikke hatt anledning til å kartlegge hvorvidt økningen i antall avvik reflekterer en 

faktisk økning i antall hendelser, eller om kommunens ansatte i større grad enn tidligere 

registrerer avvik ved volds- og trusselhendelser. 

Revisor har ikke funnet et tallgrunnlag som tillater gode sammenligninger på tvers av kommuner. 

Det er dermed ikke mulig å si noe om utfordringene i Bærum kommune er større, mindre eller 

tilsvarende sammenlignet med andre kommuner. 

3.4 KONKLUSJON 

Revisors konklusjon er at et økende antall meldte avvik indikerer at vold og trusler mot ansatte 

er en utfordring i kommunen, og som påvirker mange ansatte i deres daglige arbeid. Manglende 

nasjonalt tallgrunnlag gjør at revisor ikke kan konkludere på hvordan omfanget av vold og trusler 

mot ansatte i Bærum kommune er sammenlignet med andre kommuner. 

4 FOREBYGGING AV VOLD OG TRUSLER 

4.1 REVISJONSKRITERIER 

Det er utledet følgende revisjonskriterier: 

• Det er gjennomført risikokartlegginger knyttet til vold og trusler mot ansatte.  

• Det er utarbeidet konkrete forebyggende tiltak der det er vurdert nødvendig.  

• Det er gitt opplæring til ansatte om forebygging av volds- og trusselsituasjoner.  

• De ansatte er informert om risikoer knyttet til vold og trussel ved sin arbeidsplass. 

Disse er behandlet under obsevasjoner nedenfor. 

 

1 For mer informasjon om undersøkelsen, se: https://noa.stami.no/tema/psykososialtorganisatorisk/vold-mobbing-

trakkasering/vold/ 
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4.2 OBSERVASJONER OPP MOT REVISJONSKRITERIENE 

4.2.1 Risikokartlegginger 

Krav om risikokartlegginger og -vurderinger er omtalt i kommunens prosedyre for vold og trusler 

mot ansatte. I prosedyrens punkt 3 heter det:  

Dersom arbeidstaker kan bli utsatt for vold eller trusler, skal det foretas en risikovurdering. 

Risikovurderingen bør gjøres pr. avdeling slik at man fanger opp lokale forhold. Den skal 

gjøres i samarbeid med verneombud og arbeidstakernes representanter. 

Risikovurderingen skal gjøres minimum 1 gang i året og ellers når risikoforholdene endrer 

seg. Tiltakene fra risikovurderingen settes inn i HMS-planen.  

Vold og trusler er et av de fremhevete temaene i Bærum kommunes HMS-plan og skal inngå som 

en del av HMS-arbeidet i hele organisasjonen. Vold og trusler skal derfor også inngå som tema i 

risikokartleggingene som gjøres. Risikokartlegginger gjennomføres på alle tjenestesteder i 

forbindelse med utarbeidelse av årlige HMS-planer. Det er særlig ledere, verneombud og 

tillitsvalgte som deltar i kartleggingene, mens øvrige ansatte blir i ulik grad involvert. 

Risikokartleggingene dokumenteres skriftlig. Det er en mal for risikovurderinger i 

Kvalitetsportalen.  

Risikokartleggingene diskuteres i arbeidsmiljøutvalg- og medbestemmelsesmøter, samt i møter 

med personalgruppene. 

Alle tjenestestedene har dermed til felles at risikokartlegginger gjøres årlig i forbindelse med 

HMS-plan. Deretter er det større forskjell på hvordan det enkelte tjenestested arbeider med 

risikokartlegginger. Tjenestestedene som er mest utsatt for vold og trusler, uttrykker at 

risikokartlegginger og -vurderinger gjøres løpende som en del av det daglige arbeidet. Disse 

vurderingene dokumenteres ikke nødvendigvis, men gjøres basert på faglig skjønn fra sak til sak 

og fra bruker til bruker. Andre tjenesteledere, der risikoen for vold og trusler generelt er lavere, 

opplever i mindre grad behov for løpende risikokartlegginger og -vurderinger, men gjør det etter 

behov. 

I intervjuene stiller flere spørsmålstegn ved nytteverdien til risikokartleggingene. Flere uttrykker 

at det tar mye tid, samtidig som de oppfatter at det kommer lite konkret ut av kartleggingene. 

Flere oppfatter det mer som en pliktøvelse enn noe som tilfører reell verdi. Flere uttrykker 

videre at de mangler tilstrekkelig kompetanse og metodikk for å gjøre gode risikovurderinger. 

Disse uttrykker et ønske om kompetanseheving knyttet til risikovurderinger, samt felles 

metodikk, verktøy og tilnærming til å gjøre risikovurderinger. 

Spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om de har blitt involvert i kartlegging eller 

vurdering av risikoer knyttet til vold og trusler ved sin arbeidsplass. Figuren under viser svarene 

fra spørreundersøkelsen. 

 

Figur 1: Resultater fra spørreundersøkelse til de utvalgte kommunalområdenes ansatte på spørsmålet: "Har du som 

ansatt blitt involvert i kartlegging eller vurdering av risikofaktorer knyttet til vold og trusler ved din arbeidsplass?" 

(Kilde: BDOs spørreundersøkelse) 
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Figuren viser at over halvparten har svart «i svært liten grad» eller «i liten grad». Nærmere 

27 prosent svarer «i svært stor grad» eller «i stor grad» på spørsmål om de har blitt involvert i 

kartlegging eller vurdering av risikofaktorer knyttet til vold og trusler ved arbeidsplassen.  

4.2.2 Konkrete forebyggende tiltak basert på risikovurderinger 

I henhold til forskrift om utførelse av arbeid2 § 23A-4 skal arbeidsgiver «iverksette nødvendige 

tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen». 

Kommunens prosedyre for vold og trusler punkt 3 spesifiserer at tiltak fra risikovurderinger skal 

settes inn i HMS-planen. 

Gjennom intervjuer med tjeneste- og enhetsledere innen alle tjenesteområdene opplyser alle at 

konkrete tiltak iverksettes dersom risikovurderinger tilsier behov for dette. 

Styrking av kompetanse blir av flere tjenestesteder nevnt som et konkret forebyggende tiltak 

som jevnlig iverksettes på bakgrunn av risikovurderinger. Blant annet opplyser flere 

tjenesteledere at de har iverksatt kursing av ansatte og gjennomført ansettelser av personer 

med kompetanse på bakgrunn av risikovurderinger. Koronapandemien har lagt begrensninger på 

muligheten til å gjennomføre fysiske kurs. Flere innen kommunalområde skole opplyser også at 

risikovurderinger har ført til at man har etablert et samarbeid med et kommunalt spesialistteam 

om barn med alvorlige adferdsutfordringer. 

Flere tjenesteteledere innen kommunalområdene helse og sosial og pleie og omsorg opplyser 

videre om at fjerning og innlåsing av ødeleggbare og farlige objekter er et tiltak som jevnlig 

iverksettes dersom risikovurderinger tilsier det. 

Andre eksempler på konkrete forebyggende tiltak som har blitt iverksatt på bakgrunn av 

risikovurderinger, er kurs til ansatte om hvordan man skal posisjonere seg i rom for å sikre at 

man alltid har en retrettmulighet, og at ansatte alltid skal være to ved stellesituasjoner der 

brukerens historikk tilsier det. Videre er ansattes tilgang på hjelpemidler, som eksempelvis 

personalalarmer, forankret i risikovurderinger. 

Ved enheter med brukere med vold som en måte å uttrykke seg på, er tiltakene i større grad 

ment å være skadebegrensende fremfor forebyggende. I andre enheter balanseres tiltakene i 

større grad mellom å være forebyggende og skadebegrensende. Tiltak som iverksettes på 

bakgrunn av risikovurderinger, tilpasses dermed lokale forhold og behov. 

For tjenestesteder med brukere med tiltaksjournaler er det en systematisk tilnærming til bruk av 

forebyggende tiltak basert på risikovurderinger. Brukernes tiltaksjournaler utarbeides og justeres 

løpende på bakgrunn av risikovurderinger, og disse er utarbeidet både med hensyn til brukerens 

og de ansattes sikkerhet. Enheter med brukere med tiltaksjournaler gjennomfører derfor 

kontinuerlig risikovurderinger. Disse leder videre til å sette i verk nødvendige forebyggende 

tiltak. 

På tross av at risikovurderinger ofte medfører konkrete tiltak, etterlyser flere systematikk i 

dette arbeidet. Særlig innen kommunalområdet skole peker flere på at risikovurderinger i for 

liten grad leder til konkrete tiltak.  

 

2 Forskriftens fulle navn er forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Forskriften er 

fastsatt med hjemmel i arbeidsmiljøloven. 
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Spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om det har blitt gjennomført forebyggende tiltak 

knyttet til vold og trusler ved sin arbeidsplass. Figuren under viser svarene fra 

spørreundersøkelsen. 

I spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om det har blitt gjennomført forebyggende tiltak 

knyttet til vold og trusler mot ansatte på deres arbeidsplass. Figuren nedenfor viser svarene fra 

spørreundersøkelsen. 

Figur 2: Resultater fra spørreundersøkelse til de utvalgte kommunalområdenes ansatte på spørsmålet: "Har det blitt 

gjennomført forebyggende tiltak knyttet til vold og trusler mot ansatte på din arbeidsplass?" (Kilde: BDOs 

spørreundersøkelse) 

Figuren viser at 42,1 prosent svarer «i svært liten grad» eller «i liten grad», mens 29,3 prosent 

svarer «i svært stor grad» eller «i stor grad» på spørsmål om det er gjennomført forebyggende 

tiltak knyttet til vold og trusler ved arbeidsplassen. 

I spørreundersøkelsen ble respondentene gitt anledning til å utdype svarene sine. Særlig fra 

kommunalområde skole påpeker flere respondenter at de mener det er mangel på tilstrekkelige 

forebyggende tiltak i skolen. En respondent skriver: «… Jeg savner en tydelig handlingsplan og en 

plan for etterarbeid av vold. Jeg opplever det som at vi jobber i etterkant, og ikke i forkant.» 

Også en annen skriver at det har vært lite fokus på forebygging: «Vi har hatt fokus på hva som 

bør gjøres dersom elever utagerer, men i svært liten grad forebygging». Flere svarer videre at 

manglende økonomisk handlingsrom i skolen vanskeliggjør systematisk implementering av 

nødvendige forebyggende tiltak. 

Også andre fra kommunalområde skole mener det er mangel på forebyggende tiltak. En 

respondent skriver: «Det har vært flere episoder der lærere har blitt slått og sparket av elever. 

Vi har ikke fått noe kurs i hvordan man skal håndtere slik episoder eller forebyggende tiltak.» En 

annen har svart: «Jeg opplever at vi snakker mye. Det er prat, og forståelse - men ingen 

konkrete tiltak som faktisk hjelper. …». En annen respondent har svart: «Opplever daglig 

utagerende elever som er større og sterkere enn meg. Ingen tiltak settes inn.» 

4.2.3 Opplæring til ansatte om forebygging 

Dersom man utfører arbeid «som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold, 

skal det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og 

trusselsituasjoner», jf. forskrift om utførelse av arbeid § 23A-2. 

Kommunens prosedyre for vold og trusler punkt 3 fastsetter at arbeidsgiver skal sørge for at 

arbeidstakere får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler mot 

ansatte. Prosedyren spesifiserer videre at arbeidstakere skal ha tilstrekkelig opplæring før de 

settes til arbeid som kan utgjøre en risiko, og at dette ikke er begrenset til stillingsprosent, men 

skal baseres på risikovurderingen. Opplæringen skal være gjentakende, og deltakelse må 

dokumenteres. 

I intervjuene med tjenesteledere, enhetsledere og kommunalsjefer, opplyses det at kommunen 

og de enkelte tjenestestedene har en systematisk tilnærming til slik opplæring.  
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På tvers av kommunalområdene er det betydelige variasjoner i art, omfang og alvorlighetsgrad 

av vold og trusler mot ansatte. Opplæringen ved det enkelte tjenestested tilpasses derfor lokale 

forhold og behov. 

Opplæring om forebygging gis gjennom flere kanaler. For flere tjenestesteder oppgis det i 

intervjuene at det viktigste forebyggende opplæringstiltaket, er å lære seg å kjenne 

brukerne/elevene og deres behov. Derigjennom vil de ansatte kunne innrette og tilpasse 

kommunikasjon og tjenestene slik at risikoen for vold og trusler mot ansatte reduseres. 

Tiltaksjournaler 

Ved flere av tjenestestedene har brukerne egne tiltaksjournaler. Disse inneholder blant annet 

prosedyrer og rutiner for kommunikasjon med og håndtering av brukerne. Tiltaksjournalene skal 

følgelig bidra til at risikoen for vold og trusler mot ansatte reduseres. Prosedyrene og rutinene 

utarbeides på bakgrunn av kunnskap og erfaringer knyttet til den enkelte bruker, og tilpasses og 

revideres løpende. Kontinuerlig gjennomgang, anvendelse og tilpasning av tiltaksjournaler er 

dermed en viktig arena for opplæring for ansatte knyttet til forebygging av vold og trusler. 

Tiltaksjournalene beskrives som særlig viktige for brukere med tvangsvedtak. Disse brukerne vil 

ofte kunne representere en forhøyet risiko med hensyn til vold og trusler mot ansatte. For å 

kunne arbeide med disse brukerne, kreves særskilt opplæring av de ansatte. Gjennomgang og 

opplæring i disse brukernes tiltaksjournaler anses av flere som et av de viktigste opplærings- og 

arbeidsverktøyene for de som arbeider med brukere med slike vedtak. 

Ved nyansettelser opplyser flere tjenesteledere at de ansatte gis innføring i rutiner, planer og 

tiltaksjournaler før de får begynne på arbeidsoppgavene. Eksempelvis opplyser krisesenteret at 

nyansatte må gjennomgå en opplæringsrelatert «startpakke», og signere på en sjekkliste med 

opplæringspunkter de ansatte skal ha vært gjennom ved oppstart av ansettelsesforholdet. 

Samtidig får nyansatte en fadder som gir en innføring i lokale prosedyrer og rutiner. Ansatte ved 

krisesenteret må videre signere på at de har lest beredskapsplanen to ganger i året, som av flere 

også nevnes som en viktig arena for opplæring i forebygging. 

Opplæringsvakter og opplæringsarenaer 

Ved flere tjenestesteder gis nyansatte opplæring gjennom egne opplæringsvakter i regi av 

erfarne ansatte. Gjennom disse vaktene kommuniseres risikoer, prosedyrer og rutiner knyttet til 

enkeltbrukere, og fungerer slik som en viktig opplæringsarena knyttet til forebygging av vold og 

trusler mot ansatte. 

Lokale rutinebeskrivelser, planer og tiltaksjournaler gjennomgås kontinuerlig av alle ansatte. 

Slike gjennomganger bidrar til en systematisk opplæring og bevisstgjøring knyttet til forebygging 

av volds- og trusselrisiko for de ansatte. 

Åpenhet og dialog i personalgruppen om forebygging av vold og trusler mot ansatte påpekes av 

flere som en viktig opplæringsarena. Flere opplyser at erfaringer fra forebygging og håndtering 

av tidligere volds- og trusselhendelser er faste punkter på møter ved deres enheter. I tillegg 

opplyser flere om at forebygging av vold og trusler er et tema personalet snakker åpent om også 

ellers. 

Bærum kommune har en rammeavtale med en ekstern leverandør av opplæringstjenester som gir 

kurs i forebygging og håndtering av vold og trusler, til ansatte på tjenestesteder der 

risikovurderinger tilsier et behov. I intervjuene opplyser samtlige tjenesteledere at slike kurs er 

gjennomført, og at disse gjennomføres jevnlig i et normalår. Igjen påpekes det at 

koronapandemien har lagt begrensninger på muligheten til å gjennomføre fysiske kurs. Det 

oppgis videre at utvalgte ansatte ved flere av kommunens tjenestesteder har gjennomgått 
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særskilt opplæring i regi av kursleverandøren, og at disse ansatte har videre ansvar for kurs og 

opplæring til andre ansatte på tjenestestedet.   

Som følge av smittevernsrestriksjoner i koronapandemien oppgir flere tjenesteledere at det ikke 

har blitt gjennomført slike kurs ved deres tjenestesteder siden pandemiens utbrudd i mars 2020. 

Dette har ført til at ikke alle nyansatte har fått slik opplæring i forebygging og håndtering av 

volds- og trusselhendelser mot ansatte. Andre påpeker at de ikke har tilstrekkelige arealer ved 

sine tjenestesteder for å gjennomføre slike kurs. 

Ved enkelte tjenestesteder gjennomføres også opplæring i hvordan ansatte skal posisjonere seg i 

rom. Slik opplæring gis for å sikre at man alltid har en fluktmulighet dersom en slik situasjon 

oppstår. 

Videre opplyses det ved flere tjenestesteder at ansatte gjennomgår opplæring i 

konfliktdempende kommunikasjon. 

I intervjuene påpeker flere at man generelt har en systematisk og god tilnærming til opplæring i 

forebygging av vold og trusler mot ansatte, men at det er utfordrende å gi tilstrekkelig 

opplæring til vikarer og ansatte i mindre stillinger. 

Spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om de har fått opplæring i hvordan volds- og 

trusselsituasjoner kan forebygges. Figuren under viser svarene fra undersøkelsen. 

 

 

Figur 3: Resultater fra spørreundersøkelse til de utvalgte kommunalområdenes ansatte på spørsmålet: "Har du som 

ansatt fått opplæring i hvordan volds- og trusselsituasjoner kan forebygges?" (Kilde: BDOs spørreundersøkelse) 

Figuren viser at mer enn halvparten, eller 50,2 prosent, av respondentene svarer «i svært liten 

grad» eller «i liten grad». 31,0 prosent svarer «i svært stor grad» eller «i stor grad» på spørsmål 

om de har fått opplæring i hvordan volds- og trusselsituasjoner kan forebygges. 

I spørreundersøkelsen er det gitt anledning til å utdype svarene. Flere respondenter fra alle 

kommunalområdene oppgir at vold og trusler i stor grad anses som påregnelig ved deres 

arbeidsplasser, og at det gjøres mye forebyggende arbeid knyttet til dette. 

Flere respondenter fra kommunalområdet skole mener at de ikke mottar tilstrekkelig opplæring i 

forebygging av volds- og trusselsituasjoner. Blant fritekstsvarene skriver en respondent: «Vi har 

ikke snakket om eller jobbet med trusler og vold.» En annen skriver: «Vet i grunn lite om hva vi 

skal gjøre med elever som utsetter oss for vold. Lite fokus på det her.» En annen respondent 

skriver: «Det gjøres et arbeid for å ha et best mulig miljø blant elevene. Det gode miljøet blant 

elever forebygger vold og trusler. Men vold og trusler adresseres lite spesifikt.»  

4.2.4 Informasjon om risikoer 

Arbeidsgiver har ansvar for at ansatte gis nødvendig informasjon om risikoer knyttet til vold og 

trussel om vold, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 23A-3. Kommunens prosedyre om vold og 

trusler punkt 4 spesifiserer at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere skal få løpende 

informasjon om risikoer knyttet til vold og trusler og hvordan disse kan unngås. 
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Ved tjenestesteder der ansatte er særlig utsatte for vold og trusler, informeres søkere til ledige 

stillinger om risikobildet ved tjenestestedet allerede fra tidlig i rekrutteringsprosessen. I 

intervjuer med tjeneste- og enhetsledere ved slike tjenestesteder, påpeker flere at det er 

avgjørende at medarbeiderne er forberedte og egnede til å håndtere risikoene i deres enhet. 

Dette gjør at temaet er en naturlig og viktig del av rekrutteringsprosessene. 

Ansatte ved tjenestesteder med særlig risiko knyttet til vold og trusler, informeres løpende om 

risikoer ved deres arbeidsplass. Utover å informere ansatte kontinuerlig gjennom formelle fora 

som personalmøter og medbestemmelsesmøter, påpeker flere tjenesteledere at det viktigste er 

kontinuerlige åpne diskusjoner mellom ansatte om temaet innad i personalgruppen. Disse 

diskusjonene fremheves også av flere i spørreundersøkelsen som svært viktige for å bevisstgjøres 

og informeres kontinuerlig om temaet. 

Ved flere av disse tjenestestedene er også risikoer et fast punkt på agendaen under 

personalmøter. I disse drøfter de ansatte aktuelle risikoer ved deres enhet, og informeres om 

eventuelt nye identifiserte risikoer.  

Informasjon om risikofaktorer gis også ved at man ved hvert tjenestested i alle 

kommunalområdene har personalmøter hvor alle nye meldte avvik knyttet til vold og trusler 

gjennomgås. Flere påpeker at dette skal bidra til både å informere de ansatte om risikoer, og å 

skape læring på bakgrunn av erfaringer fra de meldte avvikene. Flere tjeneste- og enhetsledere 

påpeker videre at slike gjennomganger bidrar til å skape åpenhet og dialog om vold og trusler 

mot de ansatte. 

Ansatte gis også informasjon om risikoer ved tjenestestedenes jevnlige gjennomgang av HMS-hjul 

og ROS-analyser. 

Ved flere tjenestesteder innen kommunalområdene helse og sosial og pleie og omsorg holdes det 

møter ved vaktskifter. I disse møtene gis påtroppende medarbeidere informasjon om status på 

de enkelte brukerne. Slike møter blir av flere påpekt som svært viktige for å informere om status 

og utvikling i risikobildet på tvers av vakter. 

Flere påpeker i intervjuene at det kan være utfordrende å gi god informasjon om risikoer til 

vikarer og ansatte i mindre stillinger. 

Spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om de har blitt informert om eventuelle 

risikofaktorer knyttet til volds- og trusselsituasjoner ved sin arbeidsplass. Figuren under viser 

resultatene fra undersøkelsen. 

 

Figur 4: Resultater fra spørreundersøkelse til de utvalgte kommunalområdenes ansatte på spørsmålet: "Har du som 

ansatt blitt informert om eventuelle risikofaktorer knyttet til volds- og trusselsituasjoner ved din arbeidsplass?" (Kilde: 

BDOs spørreundersøkelse) 

Figuren viser at 45,8 prosent svarer «i svært liten grad» eller «i liten grad». 32,5 prosent svarer 

«i svært stor grad» eller «i stor grad» på spørsmål om de ansatte har blitt informert om 

eventuelle risikofaktorer knyttet til volds- og trusselsituasjonen ved arbeidsplassen. Noen av 
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respondentene har kommentert spørsmålet i undersøkelsen, og i kulepunktlisten under gjengis 

utvalgte svar: 

• «Opplever at det gjøres vurderinger når ansatte spør om det på morgenmøter. Men opplever 

noen ganger at informasjon gis " i gangen" og da er det ikke alltid alle får vite om 

situasjoner/brukere vi bør være oppmerksomme på.» 

• «Vi har på vår skole fått delta på vergekurs. Noen har fått heldagskurs, og har lært teknikker i 

møte med vold. Det som ikke har vært bra er at personalet ikke har fått informasjon om 

elever på skolen som kan være [utagerende], men som ikke er ens egne. De aktuelle elevenes 

lærere har ikke nevnt noe taushetsplikt. Personlig har jeg blitt utsatt for vold fordi jeg ikke 

kjente til at disse elevene hadde utfordringer. Ble kjent med ett tilfelle fordi kollega kom på 

jobb med bitemerker på armene.» 

• «Er deltidsansatt og har derfor ikke vært med i kartlegging. Alle ansatte får informasjon om 

risikoen for utagering og hvordan man best kan forebygge det.» 

4.3 DET JOBBES AKTIVT MED FOREBYGGING, MEN ARBEIDET KAN GJØRES MER 
SYSTEMATISK 

4.3.1 Risikokartlegginger gjøres, men behov for kompetanseheving  

Det er revisors vurdering at risikokartlegginger knyttet til vold og trusler gjennomføres ved de 

ulike tjenestestedene. Det er positivt at kommunen har vold og trusler mot ansatte som et 

prioritert område i den overordnede HMS-planen, og dermed gjør det til et obligatorisk 

sjekkpunkt i tjenestestedenes årlige risikokartlegginger.  

Gitt at risikobildet varierer mellom de ulike tjenestestedene, er det naturlig at det er ulik 

praksis knyttet til hvor ofte og hvordan slike kartlegginger gjennomføres. Samtidig er det tydelig 

at flere tjenesteledere synes det er vanskelig å gjøre gode risikovurderinger, uten å ha felles 

metode eller rammeverk å forholde seg til. Å gjøre gode risikovurderinger krever etter revisors 

erfaring en klar metodikk og forståelse for risikobegrepet. Det kan ikke forventes at alle 

tjenesteledere uten videre har tilstrekkelig kompetanse om risiko til å fasilitere gode 

kartlegging- og vurderingsprosesser.  

Videre oppfatter flere ledere at risikokartlegginger er en «pliktøvelse» med liten merverdi. 

Revisors vurdering er at det kan henge sammen med manglende metodikk og rammeverk for 

risikovurderinger.  

Spørreundersøkelsen viser at mange ansatte ikke blir involvert i risikokartleggingene. Det er ikke 

nødvendigvis hensiktsmessig å involvere alle ansatte i risikokartlegginger, men det er samtidig 

viktig å få synspunkter fra ulike stillingsnivå, der noen er tettere på de potensielle 

risikosituasjonene enn andre. Det er primært en lederoppgave å sørge for denne involveringen. 

Samtidig er det viktig at tillitsvalgte og verneombud får løpende innspill fra ansatte som kan 

videreformidles inn i arbeidsutvalgsmøter og andre relevante fora. 

4.3.2 Risikovurderinger leder til konkrete forebyggende tiltak, men det er behov for styrket 
systematikk i arbeidet 

Det iverksettes konkrete forebyggende tiltak basert på risikovurderinger, og tiltakene fremstår 

hensiktsmessig tilpasset lokale forhold og behov. 

Vår vurdering er likevel at det mangler en systematikk i dette arbeidet ved flere tjenestesteder. 

Dette underbygges også delvis av spørreundersøkelsen. Tiltak skal iverksettes der det er 

nødvendig. Den manglende metodikken og rammeverket knyttet til risikovurderinger kan antas å 

hindre implementering av nødvendige tiltak. Dette styrker behovet for å utvikle en felles 
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metodikk og rammeverk for risikovurderinger med tilhørende konkrete forebyggende tiltak, som 

beskrevet i avsnitt 4.3.1. 

4.3.3 De ansatte mottar opplæring i forebygging, men opplæringen ovenfor nyansatte, vikarer og 
ansatte i mindre stillinger kan styrkes 

Revisor mener at kommunen i normalår har en systematisk tilnærming til opplæring til ansatte 

om forebygging. Kommunen har en rammeavtale med en ekstern kursleverandør om forebygging 

av vold og trusselhendelser, og alle tjenestelederne revisor har snakket med, oppgir at de jevnlig 

gjennomfører slike kurs. Videre anser revisor tiltaksjournaler og ulike opplæringstiltak som 

positive momenter med tanke på opplæring.  

Som følge av koronapandemien opplyser likevel flere i intervjuene og i spørreundersøkelsen at 

de ikke har gjennomført slike kurs de siste årene. Det har ført til at flere nyansatte ikke har 

gjennomgått slik opplæring, i tillegg til at erfarne ansatte ikke har fått oppfriskning av tidligere 

gjennomført kursopplæring. Like fullt opplyser flere at det er en utfordring å gi tilstrekkelig 

opplæring til vikarer og ansatte i mindre stillinger. Andre påpeker at de ikke har egnede arealer 

til å avvikle kurs i forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte. 

Det er derfor revisors vurdering at kommunen i varierende grad har gitt opplæring til ansatte om 

forebygging av vold og trusler mot ansatte. Revisor vurderer at opplæringen ikke er tilstrekkelig 

for nyansatte, vikarer og ansatte i små stillinger. Samtidig mener revisor det er uheldig at 

tjenestesteder uten egnede lokaler for avvikling av slik opplæring, ofte ikke mottar et 

opplæringstilbud som er tilstrekkelig, vurdert mot risikovurderinger knyttet til vold og trusler 

ved deres tjenestested. 

4.3.4 Ansatte gis informasjon om risikoer, men informasjonen til vikarer og ansatte i mindre stillinger 
er ikke tilstrekkelig 

De ansatte gis i stor grad nødvendig og løpende informasjon om risiko. Dette gis gjennom både 

formelle og uformelle kanaler, og ved særlig utsatte tjenestesteder, gis ansatte informasjon om 

risikobildet knyttet til stillingen de har søkt allerede i rekrutteringsprosessen. 

Det er positivt at kommunen legger vekt på å skape åpenhet og dialog om vold og trusler innad i 

personalgruppene ved tjenestestedene. Mange av tjenestelederne legger vekt på verdien av disse 

personalgruppemøtene som en viktig informasjonskanal. Dette bidrar til å gi ansatte løpende 

informasjon om risikoer, og kan bidra til å identifisere og å reflektere rundt risikoer. 

Flere tjeneste- og enhetsledere peker på å gi tilstrekkelig informasjon om risikoer til vikarer og 

ansatte i mindre stillinger som en utfordring. Det fremkommer også gjennom 

spørreundersøkelsen at ansatte mener denne informasjonen ikke er tilstrekkelig. Kommunen er 

gjennom forskrift for utførelse av arbeid (§ 23A-3) forpliktet til å gi ansatte nødvendig 

informasjon om risikoer knyttet til vold og trusler, uavhengig av stillingsprosent. På denne 

bakgrunnen er det revisors vurdering at informasjonen om risikoer til vikarer og ansatte i mindre 

stillinger ikke er tilstrekkelig. 

4.4 KONKLUSJON OG ANBEFALTE TILTAK 

Revisors konklusjon er at kommunen har etablert hensiktsmessige rutiner, og at det jobbes aktivt 

med forebygging av vold og trusler mot ansatte. Våre undersøkelser viser samtidig at dette 

arbeidet kan gjøres enda mer systematisk.  

På bakgrunn av våre funn og vurderinger har revisor følgende anbefalinger: 

1. Det bør utvikles en felles metodikk for risikovurderinger for å sikre en enhetlig tilnærming til 

risikovurderinger og iverksetting av nødvendige tiltak. 
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2. Kommunen bør sikre at det med jevne mellomrom gjennomføres kurs for ansatte i 

forebygging og håndtering av vold og trusler. 

3. Vikarer og ansatte i mindre stillinger bør tilbys opplæring i forebygging og håndtering av 

volds- og trusselhendelser på lik linje som andre ansatte, og det bør etableres mekanismer 

som sikrer at disse ansatte også får tilstrekkelig informasjon om risiko knyttet til vold og 

trusler. 

5 HÅNDTERING, REGISTRERING OG 
OPPFØLGING AV VOLD OG TRUSLER 

5.1 REVISJONSKRITERIER 

Det er utledet følgende revisjonskriterier: 

• Ansatte har tilgang på hjelpemidler som kan brukes ved volds- og trusselsituasjoner.  

• Det er gitt opplæring i og etablert rutiner for hvordan ansatte skal håndtere voldshendelser 

og trusler.  

• Det er etablert et system for registrering av voldshendelser og trusler mot ansatte.   

• Systemet brukes aktivt til å følge opp, og lære fra, voldshendelser og trusler mot ansatte.  

• Det er etablert rutiner for oppfølging av ansatte i etterkant av volds- og trusselhendelser.  

• Ansatte som har opplevd volds- og trusselhendelser, får tilbud om oppfølging og bistand fra 

relevant instans. 

5.2 OBSERVASJONER OPP MOT REVISJONSKRITERIENE 

5.2.1 Tilgang på hjelpemidler ved volds- og trusselhendelser 

I henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 23A-4 skal arbeidsgiver iverksette nødvendige 

tiltak som fremkommer av risikovurderingen. «Nødvendige tiltak» innbefatter ansattes tilgang på 

hjelpemidler som kan anvendes ved volds- og trusselhendelser. 

Ved flere av kommunens tjenestesteder, særlig innenfor kommunalområdene helse og sosial og 

pleie og omsorg, er ansatte gitt tilgang på personalalarmer, fastmonterte alarmknapper, 

kollegavarslingssystemer og kontakt med vektertjeneste som kan anvendes ved behov for 

assistanse i forbindelse med volds- og trusselhendelser mot ansatte. Ved andre tjenestesteder 

benyttes ansattelefoner med alarmfunksjon. Den skal sikre hurtig tilkalling av kollegaer ved 

behov. 

Dersom en volds- eller trusselhendelse oppstår, er det ved flere tjenestesteder konstruert 

låsbare rom som ansatte kan benytte som sikre celler. Gjennom intervjuene opplyser flere at 

overvåkningssystemer, områdekontroll, tilpasning av bygningsmasse og adgangskontrollsystemer 

er andre viktige hjelpemidler. Tilpasning av bygninger innebærer eksempelvis at alle rom har 

minst to fluktmuligheter, at ansatte kan låse beboernes dører og at kun personer med 

adgangskort kan komme seg inn i utvalgte soner av bygningen. 

Ved flere tjenestesteder fungerer ikke kollegavarslingssystemene deres slik de skal. Enkelte 

opplyser også at de ikke har tilstrekkelig god område- og adgangskontroll, og at implementerte 

låsesystemer ikke sikrer ansatte hurtig nok tilgang til sikre celler. 

I intervju med hovedtillitsvalgt i en av de største fagforeningene ble det informert om at flere av 

deres medlemmer hadde sluttet i jobben eller bytter bruker/tjenestested som følge av frykt for 
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egen sikkerhet. I flere av disse tilfellene har medlemmene pekt på mangel på alarmer og 

kollegavarsling, samt utfordringer med bygningene som årsak. 

Spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om de opplever å ha tilgang på relevante 

hjelpemidler som kan brukes ved volds- og trusselsituasjoner. Figuren nedenfor viser resultatene 

fra undersøkelsen. 

 

 

Figur 5: Resultater fra spørreundersøkelse til de utvalgte kommunalområdenes ansatte på spørsmålet: "Opplever du som 

ansatt å ha tilgang på relevante hjelpemidler som kan brukes ved volds- og trusselsituasjoner?" (Kilde: BDOs 

spørreundersøkelse, N=1689) 

Figuren viser at 56,2 prosent svarer «i svært liten grad» eller «i liten grad». 16,0 prosent svarer 

«i svært stor grad» eller «i stor grad» på spørsmål om de har tilgang på relevante hjelpemidler 

som kan brukes ved volds- og trusselhendelser. 

I utdypningsfelt i spørreundersøkelsen påpeker flere respondenter fra kommunalområdet skole at 

det burde være alarmknapper eller andre fastmonterte varslingsanlegg i klasserom. Flere 

påpeker at man i dag er avhengig av at læreren har telefon på seg og benytter denne til varsling 

eller tilkalling av assistanse. I situasjoner der læreren ikke kan benytte telefonen til slik varsling 

eller tilkalling, er det ikke noe fysisk alternativ til denne. 

Andre respondenter fra kommunalområdene helse og sosial og pleie og omsorg mener ansatte i 

større grad må utstyres med personalalarmer. Disse peker på at mange ansatte i dag er 

avhengige av å ha kollegaer i nærheten som kan bistå ved behov, eller ha tilgang til telefon for å 

varsle. I situasjoner der ansatte forhindres fra verbal eller telefonisk tilkalling av kollegaer, er de 

ansatte sårbare. Respondentene mener derfor at personalalarmer vil styrke de ansattes 

sikkerhet. 

Flere fremhever også at bygningene ved deres arbeidsplass ikke er tilstrekkelig tilpasset da 

risikoen for og skader ved volds- og trusselhendelser er unødig høy. En respondent skriver 

eksempelvis at «boligene er ikke tilpasset til beboer, liten plass og fare for vold er da høyere, og 

det er vanskeligere å flytte seg ut av situasjonen». 

5.2.2 Opplæring i og rutiner for håndtering av volds- og trusselhendelser 

Opplæring i volds- og trusselhåndtering gis blant annet gjennom kurs av en ekstern leverandør. 

Her lærer de ansatte konkrete teknikker og prosedyrer for hvordan man skal handle, håndtere og 

kommunisere ved en volds- eller trusselhendelse. Ved enkelte tjenestesteder tilbys enkelte 

ansatte særskilt opplæring i regi av den eksterne kursleverandøren for å bli «ressurspersoner» i 

slik håndtering. Disse har deretter ansvar for å gjennomføre kurs og opplæringssesjoner med de 

øvrige ansatte på sitt tjenestested. 

Som følge av koronapandemien oppgir flere tjenestesteder at det ikke har blitt avviklet slike kurs 

siden pandemiens utbrudd i mars 2020. Dette har ført til at flere nyansatte ikke har gjennomgått 

nødvendig opplæring, samtidig som erfarne ansatte ikke har fått tilbud om trening og 

vedlikehold av tidligere tilegnet kompetanse. 
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Tiltaksjournalene til brukere gir beskrivelse av prosedyrer og rutiner for håndtering av den 

enkelte bruker ved en volds- eller trusselhendelse. Se 4.2.3 for en nærmere beskrivelse av dette. 

Ansatte som jobber med brukere med tvangsvedtak, må gjennom egen opplæring for å kunne 

arbeide med disse. Gjennom denne opplæringen gis de ansatte opplæring i hvordan man skal 

håndtere eventuelle volds- eller trusselhendelser knyttet til disse brukerne. 

Gjennom intervjuer med BDO trekker flere tjeneste- og enhetsledere frem at det er en 

utfordring å gi vikarer og ansatte i mindre stillinger tilstrekkelig opplæring i håndtering av volds- 

og trusselhendelser. Flere trekker også frem at de ikke har tilstrekkelige arealer til å 

gjennomføre slik opplæring ved deres lokale tjenestested.  

Andre peker på utfordringer med å få tilstrekkelig tid til å gjennomføre jevnlig pålagt opplæring. 

Flere tjenesteledere med særskilte volds- og trusselutfordringer opplyser at de har en 

forpliktelse til å gjennomføre et bestemt antall timer med praktisk opplæring gjennom året. 

I henhold til kommunens regel for vold og trusler punkt 12 skal det utarbeides en lokal rutine ved 

alle tjenestesteder der risikovurderingen tilsier at «vold og trusler kan innebære en særlig fare 

for liv eller helse». Slike lokale rutiner skal følgelig være etablert der risikovurderinger tilsier 

det. Gjennom intervjuer med tjeneste- og enhetsledere opplyser de at slike lokale 

rutinebeskrivelser er utarbeidet der det er behov. 

For kommunalområdet skole er det utarbeidet et tiltakskort som har rutiner knyttet til volds- og 

trusselhendelser. I dette gis bestemte rutiner for hvordan håndtere volds- og trusselhendelser i 

det de oppstår, og hvilke vurderinger den ansatte skal gjøre fortløpende i en slik situasjon. 

Videre fremgår det av tiltakskortet hvilke tiltak som skal iverksettes av arbeidsgiver og 

arbeidstaker, i etterkant av en hendelse. 

Spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen er de ansatte spurt om de har fått praktisk opplæring i hvordan de skal 

håndtere volds- og trusselsituasjoner. Figuren under viser svarene fra undersøkelsen. 

 

 

Figur 6: Resultater fra spørreundersøkelse til de utvalgte kommunalområdenes ansatte på spørsmålet: "Har du som 

ansatt fått praktisk opplæring i hvordan du skal håndtere volds- og trusselsituasjoner?" (Kilde: BDOs spørreundersøkelse, 

N=1689) 

Figuren viser at over halvparten svarer «i svært liten grad» eller «i liten grad». 36,4 prosent 

svarer «i stor grad» eller «i svært stor grad» på spørsmål om de har fått praktisk opplæring i 

hvordan volds- og trusselsituasjoner skal håndteres. 

I spørreundersøkelsen er respondentene gitt anledning til å utdype svarene. Flere trekker frem 

at de har blitt gitt opplæring i håndtering, men at opplæringen kunne vært bedre og hyppigere. 

Flere peker også på at det ikke har blitt gjennomført kurs på flere år. Da har heller ikke de 

nyansatte fått slik opplæring. 

Andre trekker frem at de har etterspurt kurs i håndtering, men at de ikke har mottatt dette. 

Deriblant skriver en respondent: «Som ansatt på avdeling med utagerende beboere, blir vi ikke 
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skolert i hvordan vi takler ulike utfordringer, hvordan vi håndterer dette. … Vi blir ikke hørt når 

vi ber om skolering.» 

5.2.3 Avvikssystem for registrering av volds- og trusselhendelser 

Bærum kommune har etablert et avvikssystem for registrering av volds- og trusselhendelser. Fra 

og med 1. september 2021 heter systemet kvalitetsportalen. Portalen inneholder informasjon om 

en rekke temaer om ledelse og styring, prosesser og aktiviteter og kommunens tjenesteområder. 

Systemet er nettbasert, og avviksrapportering er integrert i kvalitetsportalen. Alle ansatte har 

tilgang til portalen. Tidligere har kommunen hatt en annen teknisk løsning for avvikssystemet. 

I intervjuene uttrykker flere at de ikke har fått opplæring i det nye systemet enda. Flere 

etterlyser slik opplæring for å sikre at flest mulig forstår og kan bruke systemet. 

Videre gir noen utrykk for at det kan være tidkrevende å melde avvik, særlig for ansatte som 

ikke bruker PC i det daglige. Det sies at disse ansatte kan måtte skrive avvik utenfor 

arbeidstiden, og at det kan være en potensiell hindring. 

Spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen er respondentene spurt om de har fått opplæring i hvordan volds- og 

trusselhendelser skal meldes inn og registreres i avvikssystemet. Figuren under viser svarene fra 

undersøkelsen. 

 

 

Figur 7: Resultater fra spørreundersøkelse til de utvalgte kommunalområdenes ansatte på spørsmålet: "Har du som 

ansatt fått opplæring i hvordan volds- og trusselhendelser skal meldes inn og registreres i avvikssystemet?" (Kilde: BDOs 

spørreundersøkelse, N=1689) 

Figuren viser at 43,4 prosent svarer «i svært liten grad» eller «i liten grad». 38,7 prosent svarer 

«i svært stor grad eller «i stor grad» på spørsmål om de har fått opplæring i hvordan volds- og 

trusselhendelser skal meldes inn og registreres i avvikssystemet. 

5.2.4 Bruk av avvikssystem som grunnlag for oppfølging og læring 

Når en ansatt melder et avvik i kvalitetsportalen, sendes avviket automatisk til nærmeste leder. 

Deretter er det opp til vedkommende å håndtere og lukke avviket. Avvikets karakter og 

alvorlighetsgrad avgjør hvordan det blir tatt videre. Avvik kan lukkes direkte eller det kan være 

behov for nærmere kartlegging for å gjøre nødvendige tiltak. Noen som vi intervjuet, trakk fram 

at noen innmeldte avvik er svært vanskelig å unngå at gjentar seg, og i andre tilfeller kan det 

være eksisterende tiltak knyttet til avviket.  

Nesten samtlige informanter sier at innmeldte avvik diskuteres i personalgruppene. Formålet er 

å lære av avviket, reflektere og unngå at det gjentar seg. 

Avviksrapporter og konkrete avvik diskuteres i arbeidsmiljøutvalgene og HMS-gruppene på det 

enkelte tjenestested. Avviksrapporter på aggregert nivå presenteres og diskuteres også i 

arbeidsmiljøutvalgene på område- og kommunalsjefnivå. Én kommunalsjef opplyser at 

vedkommende bruker avviksrapportering som et verktøy for ressursstyring og prioritering. 

Samtidig trekker flere informanter frem noen utfordringer knyttet til avvikssystemet: 
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• Det er ulike oppfatninger av hva som skal avviksmeldes. Flere stiller prinsipielle spørsmål som 

«hva er et avvik?» og «hva må man regne med som en del av arbeidshverdagen?». 

• Flere oppfatter at meldte avvik ikke resulterer i konkrete tiltak eller oppfølgingspunkter. 

• Mange avvik skrives ikke detaljert nok til å kunne gi et godt grunnlag for læring uten nærmere 

undersøkelser. 

Spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen er respondentene spurt om de opplever at innmeldte volds- og 

trusselhendelser brukes som grunnlag for forbedring, endring og læring ved arbeidsplassen. 

Figuren under viser resultatene fra undersøkelsen. 

 

 

Figur 8: Resultater fra spørreundersøkelse til de utvalgte kommunalområdenes ansatte på spørsmålet: "Opplever du at 

innmeldte og registrerte volds- og trusselhendelser brukes som grunnlag for forbedring, endring og læring ved 

arbeidsplassen?" (Kilde: BDOs spørreundersøkelse, N=1689) 

Figuren viser at 33,8 prosent svarer «i svært liten grad» eller «i liten grad». 20,8 prosent svarer 

«i svært stor grad» eller «i stor grad». 21,1 prosent svarer «vet ikke» på spørsmål om de 

opplever at meldte avvik om vold og trusler brukes som grunnalg for forbedring, endring og 

læring ved arbeidsplassen. 

5.2.5 Oppfølging og bistand i etterkant av volds- og trusselhendelser 

Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig oppfølging dersom en arbeidstaker utsettes for vold eller 

trussel om vold, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 23A-5. I henhold til kommunens prosedyre 

for vold og trusler punkt 7 skal leder sørge for at arbeidstakeren får nødvendig helseoppfølging 

umiddelbart etter en hendelse. 

Kommunens prosedyre spesifiserer videre at leder er ansvarlig for å ha oppfølgingssamtaler med 

arbeidstaker i etterkant av en hendelse, og eventuelt henvise arbeidstakeren til andre 

bistandsytere. Tilbud om oppfølging i etterkant av en volds- eller trusselhendelse er obligatorisk 

for den det gjelder. Prosedyren angir videre at graden av oppfølging «avgjøres i samråd med 

arbeidstakeren», og at leder kan få bistand til oppfølgingen fra bedriftshelsetjenesten. 

Dersom en volds- eller trusselhendelse medfører yrkesskade/mulig yrkesskade, skal dette 

meldes, jf. kommunens prosedyrens punkt 8. Prosedyren sier videre at arbeidstakeren som har 

vært utsatt for en volds- eller trusselhendelse, skal ta kontakt med lege/tannlege «dersom 

hendelsen kan medføre yrkesskade/-sykdom». 

I intervjuene uttrykker alle at de har fokus på at ansatte skal følges opp i etterkant av 

hendelser, og at oppfølgingen skal tilpasses den ansattes ønske og behov. Det er likevel ulik 

praksis knyttet til hvordan denne oppfølgingen gjøres. Ved noen tjenestesteder benyttes 

formelle sjekklister. Andre gjennomfører oppfølgingssamtaler, der leder bearbeider hendelsen 

med den ansatte og, i samråd med den ansatte, kartlegger eventuelle behov for videre 

oppfølging. Andre oppgir at det gjennomføres uformelle samtaler der leder hører hvordan den 

ansatte har det, og der den ansatte i større grad gis ansvaret for å videreformidle eventuelle 

behov for ytterligere oppfølging. 
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Aktiv nærledelse, åpenhet og dialog i personalgruppen nevnes av flere som den viktigste 

påfølgende oppfølgingen og bistanden man yter ansatte i etterkant av oppfølgingssamtalen etter 

at ansatte har vært utsatt for en volds- eller trusselhendelse. Slik kollegastøtte fremheves av 

flere at skal bidra til at den ansatte føler seg ivaretatt og trygg i etterkant av hendelse, samtidig 

som det skal bidra til at ansatte ikke skal føle at de har handlet «på feil måte» eller på annen 

måte selv føle skyld for å ha forårsaket hendelsen. 

Samtlige forteller at ansatte gis tilbud om oppfølging av bedriftshelsetjenesten ved behov. I 

tillegg til bedriftshelsetjenesten gis ansatte tilbud om psykologisk oppfølging i regi av en ekstern 

leverandør av psykologiske bistandstjenester. 

Ved yrkesskade/mulig yrkesskade kontaktes lege/legevakt. Ved noen tjenestesteder opplyses det 

videre om at sykepleiere eller annet lokalt fagpersonell bistår den ansatte dersom det er behov i 

etterkant av en hendelse. 

Spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen er respondentene spurt om de opplever at ansatte som utsettes for vold 

og/eller trusler får god oppfølging i etterkant. Figuren under viser svarene fra undersøkelsen. 

 

 

Figur 9: Resultater fra spørreundersøkelse til de utvalgte kommunalområdenes ansatte på spørsmålet: "Opplever du at 

ansatte som utsettes for vold og/eller trusler får god oppfølging i etterkant?" (Kilde: BDOs spørreundersøkelse, N=1689) 

Figuren viser at 25,7 prosent svarer «i svært liten grad» eller «i liten grad». 24,3 prosent svarer 

«i svært stor grad» eller «i stor grad». 22,5 prosent svarer «verken eller», mens 27,4 prosent 

svarer vet ikke på spørsmål om de opplever at ansatte som utsetter for vold og trusler får god 

oppfølging i etterkant av hendelsen. 

Respondentene er videre spurt om de har blitt utsatt for vold eller trusler på jobb. Figuren under 

viser svarene på spørsmålet fra undersøkelsen. 

 

 

Figur 10: Resultater fra spørreundersøkelse til de utvalgte kommunalområdenes ansatte på spørsmålet: "Har du som 

ansatt blitt utsatt for vold eller trusler på jobb?" (Kilde: BDOs spørreundersøkelse, N=1689) 

Av figuren fremkommer det at 48,7 prosent svarer «ja, alvorlig tilfelle(r)» eller «ja, mindre 

alvorlig tilfelle(r)». 47,8 svarer «nei», mens 3,6 prosent svarer «ønsker ikke svare» på spørsmål 

om de har blitt utsatt for vold eller trusler på jobb. 

Respondentene som svarte «ja, alvorlig tilfelle(r)» eller «ja, mindre alvorlig tilfelle(r)» ble 

videre spurt om i hvilken grad de føler seg ivaretatt av arbeidsgiver etter hendelsen. Figuren 
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under viser svarene fra undersøkelsen. 

 

 

Figur 11: Resultater fra spørreundersøkelse til de utvalgte kommunalområdenes ansatte som svarer at de har blitt 

utsatt for vold eller trusler på jobb på spørsmålet: "I hvilken grad føler du deg ivaretatt av arbeidsgiver etter 

hendelsen?" (Kilde: BDOs spørreundersøkelse, N=1689) 

Figuren viser at 36,8 prosent svarer «i svært liten grad» eller «i liten grad». 36,1 prosent svarer 

«i svært stor grad» eller «i stor grad» på spørsmål om de føler seg ivaretatt av arbeidsgiver etter 

volds- og trusselhendelser. 

Respondentene som svarte «ja, alvorlig tilfelle(r)» eller «ja, mindre alvorlig tilfelle(r)» på 

spørsmål om de har blitt utsatt for vold eller trusler på jobb, ble videre spurt om i hvilken grad 

de har mottatt tilbud om oppfølging i etterkant av hendelsen. Figuren nedenfor viser svarene fra 

undersøkelsen. 

 

 

Figur 12: Resultater fra spørreundersøkelse til de utvalgte kommunalområdenes ansatte som svarer at de har blitt 

utsatt for vold eller trusler på jobb på spørsmålet: "I hvilken grad har du fått tilbud om oppfølging i etterkant av 

hendelsen?" (Kilde: BDOs spørreundersøkelse, N=1689) 

Av respondentene som svarer at de har blitt utsatt for vold eller trusler på jobb, svarer 50,9 

prosent at de «i svært liten grad» eller «i liten grad» har fått tilbud om oppfølging i etterkant av 

hendelsen. 23,2 prosent svarer «i svært stor grad» eller «i stor grad». 23,0 prosent svarer 

«verken eller», mens 2,9 svarer «vet ikke». 

I spørreundersøkelsen har respondentene fått anledning til å utdype svarene. Flere respondenter 

svarer at oppfølgingen av ansatte i etterkant av volds- eller trusselhendelser ikke er 

tilfredsstillende. Nedenfor følger et utvalg av disse svarene: 

• «Får ikke debriefing etter hendelser. Skriver rapport, går hjem og saken avsluttes.» 

• «Manglet de-brief som tiltak da jeg ble utsatt for en voldshendelse på jobb. Måtte selv ta 

initiativ til samtale med nærmeste leder.» 

• «Jeg har opplevd situasjoner på flere trinn. Jeg har meldt inn og da forventet at lederen tar 

meg inn til samtale. Det har ikke skjedd noen av gangene.» 

• «Fikk en knyttneve i tinningen… Jeg dro raskt til legen etter hendelsen og ble sykemeldt. Tok 

hendelsen opp med rektor da jeg kom tilbake på jobb. Rektors kommentar var «det var nok 

bare et uhell og han mente nok ikke noe med det». Så ble det med det.» 

• «Trusler om at man henges ut i pressen. Trusler om advokat. Trusler om at «jeg kommer inn 

på kontoret ditt og tar en Anders Behring Breivik». Ingen oppfølging fra leder når disse 

fremstilles.» 

• «Er ingen debrifing i etterkant av vold ved utageringer, skulle ønske det var mer.» 

• «Har aldri blitt spurt hvordan går med meg etter en vold hendelse.» 
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• «Etter hendelser der man har blitt utsatt for vold, verbale krenkelser eller har vært nødt til å 

bruke makt for å håndtere elever blir det tatt en rask samtale, men har aldri fått tilbud om 

noen oppfølging eller samtale. Det skal først og fremst vernes om eleven og lærerens vern 

drøftes lite. Det er en psykisk påkjenning å bli utsatt for vold eller krenkelser.» 

• «Jobber med svært utagerende bruker, med jevnlig bruk av makt og tvang. I liten grad 

oppfølging etter voldshendelser med mindre alvorlige skader har oppstått. Burde, etter min 

mening, vært mer fokus på gjennomgang av alvorlige hendelser, spesielt for nyansatte.» 

• «Vold fra beboere blir behandlet som om det er noe du må regne med.» 

• «… har fra annen stilling i kommunen fått drapstrusler. Måtte selv ta kontakt til leder o be om 

oppfølging.» 

• «Opplever vernet som svakt for lærere, men veldig sterkt for elevene. Som lærer opplever 

jeg det utrygt å føle at «jeg har ingen i ryggen» ved eventuelle hendelser, men at jeg alltid 

vil holdes ansvarlig.» 

• «Jeg opplever at tid til oppfølging er et problem. Her er ledere som er ansvarsfulle og har 

gode hensikter, men disse er tynget i for mange oppgaver.» 

• «Oppfølging er tilfeldig på grunn av manglende personalressurser. Det er gode rutiner for 

dette, men i praksis er det vanskelig å få til.» 

 

5.3 KOMMUNEN HAR GODE RUTINER, MEN KAN JOBBE MER SYSTEMATISK MED 
ETTERLEVELSE 

5.3.1 Ansatte har tilgang på hjelpemidler til bruk ved volds- og trusselhendelser der risikovurderinger 
tilsier det 

Revisor mener at tilgangen på hjelpemidler ved volds- og trusselhendelser i stor grad samsvarer 

med risikobildet og -vurderinger ved den enkelte enhet. 

Ved flere tjenestesteder opplyses det likevel at kollegavarslingssystemene ikke fungerer 

optimalt, og at disse bør skiftes ut. Samtidig påpeker flere behov for bedre tilpasning av 

bygningene for å styrke de ansattes flukt- og retrettmuligheter ved eventuelle volds- og 

trusselhendelser. Ved slike hendelser innen kommunalområdet skole er ansatte i dag avhengige 

av tilgang til egen telefon for å tilkalle bistand. Flere av respondentene i spørreundersøkelsen 

uttrykker bekymring for sårbarheten dette medfører, og de mener man burde hatt alarmknapper 

eller andre tilkallingsmekanismer i undervisningsarealer. 

Revisors vurdering er at det er en sårbarhet knyttet til varsling til andre ansatte ved en volds- 

eller trusselhendelse, særlig innen kommunalområdet skole. I kommunalområdene helse og sosial 

og pleie og omsorg er man i større grad flere ansatte i umiddelbar nærhet av hverandre på 

tjenestestedet eller hos bruker, som kan tilkalles ved behov. Selv om enkelte uttrykker behov for 

at flere burde utstyres med personalalarmer, er kommunens vurdering av hvilke hjelpemidler 

ansatte skal gis tilgang til, grundige og velbegrunnede. Revisor vurderer derfor at kommunen har 

en gjennomtenkt oppfatning om ansattes tilgang på hjelpemidler i disse kommunalområdene. 

5.3.2 Det er etablert rutiner og gitt opplæring i håndtering av volds- og trusselhendelser, men 
opplæringen kan styrkes ovenfor vikarer og ansatte i mindre stillinger 

Det er vår vurdering at kommunen har en systematisk tilnærming til opplæring i håndtering av 

volds- og trusselhendelser for ansatte. Kommunen har rammeavtale med en ekstern leverandør 

av slike opplæringstjenester, og alle tjenestesteder BDO har intervjuet, oppgir at de holder 

jevnlige kurs i regi av kursleverandøren. 
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Likevel gis ikke vikarer og ansatte i mindre stillinger tilstrekkelig opplæring i tråd med 

risikovurderingene. Samtidig har det ved flere tjenestesteder ikke blitt gjennomført kurs på flere 

år, blant annet som følge av koronapandemien. Det har medført at flere nyansatte ikke har 

gjennomgått nødvendig opplæring. I tillegg har ikke erfarne ansatte fått ny trening og 

vedlikeholdt tidligere tilegnet kompetanse. Mange oppgir også i spørreundersøkelsen at de ikke 

mottar tilstrekkelig opplæring i håndtering av vold og trusler, og føler seg uegnede til å håndtere 

slike situasjoner hvis de oppstår. 

Kommunen har etablert rutinebeskrivelser og prosedyrer for håndtering av volds- og 

trusselhendelser der dette er nødvendig, og som revisor mener er tilfredsstillende. 

5.3.3 Kommunen har et avvikssystem, men det er behov for opplæring til de ansatte 

Bærum kommune har etablert et avvikssystem der blant annet volds- og trusselhendelser kan 

registreres.  

Kommunen har nylig byttet avvikssystem, og både intervju og spørreundersøkelse viser at det er 

behov for å gi de ansatte opplæring i systemet. Videre er det viktig at kommunen tilrettelegger 

best mulig for at avvik skal kunne meldes, eksempelvis ved at ansatte enkelt har tilgang på PCer 

ved alle tjenestesteder. 

5.3.4 Avvikssystemet brukes som grunnlag for oppfølging og læring, men det er potensial for bedre 
systematikk i dette arbeidet 

Det er revisors vurdering at avvikssystemet brukes som grunnlag for oppfølging og læring. Revisor 

mener likevel at det er et potensial for å jobbe med oppfølging og læring på en mer systematisk 

måte enn i dag. I både intervjuer og spørreundersøkelsen er det delte meninger, men mange 

uttrykker at de opplever at avvik ikke resulterer i tiltak eller oppfølgingspunkter. Videre oppgir 

flere at denne oppfatningen gjør at de unnlater å skrive avvik ved volds- eller trusselhendelser. 

Revisor mener dette illustrerer et behov for å utvikle en enhetlig tilnærming til hvordan avvik 

skal anvendes til oppfølging og læring på det enkelte tjenestested. 

Samtidig illustrerer de ansattes avvikende oppfatninger av hvilke hendelser som skal meldes som 

avvik, og hva som anses som påregnelig i løpet av deres arbeidshverdag, et behov for å utvikle en 

enhetlig tilnærming til hvilke hendelser som skal registreres som avvik. Det kan også gis tydelig 

informasjon og opplæring til de ansatte knyttet til hvor detaljerte avvikene skal skrives, slik at 

meldte avvik kan benyttes til konkret oppfølging og læring. 

5.3.5 Det er behov for enhetlig og styrket oppfølging av ansatte i etterkant av volds- og 
trusselhendelser 

Oppfølging og bistand tilbys til ansatte i etterkant av volds- og trusselhendelser. Intervjuene og 

resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer at graden av oppfølging i stor grad avhenger av 

nærmeste leders vurdering av hvordan oppfølgingen skal struktureres. Enkelte ledere benytter 

seg av strukturerte sjekklister for å sikre at den ansatte gis tilstrekkelig og tilpasset oppfølging 

og bistand i etterkant av hendelser. Andre ledere oppgir at de ansatte selv i større grad har 

ansvaret for å si fra om behov for oppfølging og bistand i etterkant av hendelser. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer videre at ansatte mener at oppfølgingen og 

bistanden som ytes i etterkant av volds- og trusselhendelser, er mangelfull og utilfredsstillende. 

Svarene fra ansatte i undersøkelsen indikerer at kommunen har flere utfordringer rundt 

oppfølging i etterkant av slike hendelser. Revisor tillegger dette stor vekt og oppfatter at 

kommunen har et særlig forbedringspotensial på dette området. 
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Revisor mener resultatene fra intervjuene og spørreundersøkelsen gir uttrykk for et behov for 

styrking og utvikling av en enhetlig tilnærming til oppfølging og bistand til ansatte i etterkant av 

volds- og trusselhendelser. Ved å utvikle en felles standard for struktur og gjennomføring av slik 

oppfølging, vil tilbudet til de ansatte kunne styrkes. Oppfølgingen og bistanden som ytes vil 

dermed kunne bli mindre personavhengig, og sikre at oppfølgings- og bistandsforløpet er mer i 

tråd med den ansattes individuelle behov. 

5.4 KONKLUSJON OG ANBEFALTE TILTAK 

Revisors konklusjon er at kommunen har gode rutiner for å håndtere, registrere og følge opp vold 

og trusler mot ansatte. Samtidig har kommunen et forbedringspotensial knyttet til systematikk 

og etterlevelse i gjennomføringen av rutinene. Spørreundersøkelsen indikerer at det særlig er et 

forbedringspotensialet ved oppfølging av ansatte som har blitt utsatt for vold og trusler. 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger har revisor følgende anbefalinger: 

1. Kommunen bør vurdere å gjennomføre en ROS-analyse knyttet til sårbarheten rundt ansattes 

manglende tilgang på alarmer/tilkallingsmekanismer i kommunalområdet skole. 

2. Ansatte bør gis bedre opplæring i det nye avvikssystemet, eksempelvis i form av styrket 

informasjon, utarbeidelse og distribusjon av en brukerveiledning eller ved gjennomføring av 

kurs i bruk av avvikssystemet. 

3. Ansatte bør gis informasjon om hvor detaljert avvik skal skrives slik at disse kan brukes til 

konkret oppfølging og læring. 

4. Det bør utvikles en enhetlig tilnærming til hvordan meldte avvik skal brukes til oppfølging og 

læring på det enkelte tjenestested. 

5. Det bør utvikles en felles standard for hvordan oppfølgingen av ansatte skal struktureres og 

gjennomføres i etterkant av volds- og trusselhendelser. 
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6 HØRINGSSVAR 

Et rapportutkast har vært på høring hos administrasjonen i Bærumkommune. Høringssvaret 

gjengis under. Revisor har ikke valgt å knytte egne kommentarer til høringssvaret. 
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7 VEDLEGG 

7.1 REVISJONSKILDER 

7.1.1 Arbeidsmiljøloven 

Arbeidsgiver har et ansvar for å ivareta arbeidstakere helse, miljø og sikkerhet (HMS). I henhold 

til arbeidsmiljøloven skal ansvaret ivaretas gjennom å sørge for systematisk HMS-arbeid på alle 

nivå i virksomheten. Ifølge arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd innebærer systematisk HMS-arbeid 

at arbeidsgiver skal  

1. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet 

2. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 

3. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, 

utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen 

4. under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet 

vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak 

5. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller 

i medhold av denne lov 

6. sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær 

7. sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i 

virksomheten tilsier det, jf. bokstav c 

8. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt 

Det er videre arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstaker i så stor grad som mulig er 

beskyttet spesifikt fra vold og trusler. Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 4-3 hvor det i fjerde 

avsnitt heter at «Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige 

belastninger som følge av kontakt med andre.» 

7.1.2 Forskrift om utførelse av arbeid, herunder arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold 
og trussel om vold 

Nye bestemmelser i forskrift om utførelse av arbeid, som dekker vold og trusler mot 

arbeidstakere, trådte i kraft 1. januar 2017. Forskriften tydeliggjør hva arbeidsgiver skal gjøre 

for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler mot ansatte. 

Forskriften dekker særlig følgende områder: 

• risikovurdering av fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold 

• opplæring ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold 

• informasjon ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold 

• tiltak mot volds- eller trusselsituasjoner 

• arbeidsgivers oppfølging av arbeidstaker utsatt for vold og trussel om vold 

7.1.3 Føringer fra Arbeidstilsynet 

Arbeidstilsynet redegjør på sine hjemmesider om arbeidsgivers ansvar rundt vold og trusler på 

arbeidsplassen. Arbeidstilsynet oppsummerer hvilke krav som stiller til arbeidsgiver slik:3 

 

3 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/vold-og-trusler/ 
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Krav til arbeidsgiver 

• Forebygg at vold- og trusselsituasjoner oppstår. Gjennomfør risikovurderinger jevnlig og 

iverksett nødvendige tiltak. 

• Gi nødvendig informasjon om mulige farer i arbeidet.  

• Gi de ansatte nødvendig opplæring og sørg for at de får øve jevnlig. Både for å hindre at 

vold- og trusselsituasjoner oppstår, og for at ansatte skal vite hva de skal gjøre hvis det 

likevel skjer. 

• Ivareta og følg opp de ansatte etter vold- og trusselsituasjoner. Involver 

bedriftshelsetjenesten ved behov. 

7.2 METODE 

Intervjuer 

Vi har gjennomført intervjuer med følgende personer 

• kommunalsjef helse og sosial 

• kommunalsjef pleie og omsorg 

• kommunalsjef skole 

• avdelingsledere Arbeid og Aktivitet 

• avdelingsleder Boligbistand 

• avdelingsleder Krisesenteret 

• avdelingsleder Lindelia boliger 

• avdelingsleder Rådgivning rus og psykisk helse 

• avdelingsleder Slependveien og Gyssestadveien boliger 

• avdelingsleder Vestre Hauger bolig og natthjem 

• hovedtillitsvalgte, tillitsvalgte og hovedverneombud fra de tre kommunalområdene 

(hovedverneombud fra HESO ble ved en feiltakelse ikke intervjuet) 

• rektor ved Anna Krefting barneskole 

• rektor ved Bekkestua barneskole 

• rektor ved Bekkestua ungdomsskole 

• rektor ved Eiksmarka barneskole 

• rektor ved Eineåsen ungdomsskole 

• spesialrådgiver Helse og sosial 

• tjenesteleder Ambulerende Kolsås/Rykkinn 

• tjenesteleder Barne- og avlastningsboliger 

• tjenesteleder Capralhaugen omsorgsboliger 

• tjenesteleder Lindelia sykehjem 

• tjenesteleder Rykkinn Boliger 

Alle intervjuer er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, har lest gjennom referatet fra 

intervjuet for å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under 

intervjuet, og hatt mulighet til å rette opp eventuelle misforståelser. Intervjuspørsmålene ble 

oversendt på forhånd. 

Spørreundersøkelse 

Spørreundersøkelsen er sendt til alle ansatte i de tre kommunalområdene, basert på en e-

postliste tilsendt fra Bærum kommune. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av det 

nettbaserte verktøyet BDO Feedback. 

Undersøkelsen ble sendt til totalt 11 074 ansatte. Dette inkluderer alle som p.t. har en aktiv 

arbeidskontrakt med Bærum kommune innenfor de tre kommunalområdene. Av disse svarte 1689 
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personer. Det vil si en svarprosent på 15,2 prosent. Dette vurderes som en tilfredsstillende 

svarprosent siden mottakerlisten inkluderer alle med en aktiv ansettelseskontrakt, og ikke er 

filtrert på fast ansettelse og lignende. Det ble sendt totalt fire påminnelser om å svare på 

undersøkelsen. Av respondentene jobber 715 i skole, 574 i pleie og omsorg og 400 i helse og 

sosial.  

I undersøkelsen ble mottakerne bedt om å svare på spørsmål om sine oppfatninger knyttet til 

vold og trusler mot ansatte. Spørsmålene var i all hovedsak graderte med svaralternativer fra «i 

svært liten grad» til «i svært stor grad». Det var også tekstfelt der respondentene kunne utdype 

sine svar og legge til andre momenter. 

Dokumentgjennomgang 

Vi har mottatt og gjennomgått dokumentasjon knyttet til blant annet: 

• kommunens prosedyre for vold og trusler mot ansatte 

• kommunens prosedyre for psykisk oppfølging i etterkant av hendelse som kan gi helsemessige 

konsekvenser 

• kommunens veileder for gjennomføring av risikovurderinger 

• rutiner og rutinebeskrivelser 

• tiltakskort for vold og trusler mot ansatte i skole 

 

* * * 
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