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Lær å mestre vanskelige situasjoner 



Arbeidsmiljøloven § 4-3 

(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, 
beskyttes mot vold, trusler og uheldige 
belastninger som følge av kontakt med andre 



Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold 
Gjeldende fra 1.1.2017 

Forskrift om utførelse av arbeid Kapittel 23A 



Ved 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, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. 
Arbeidsgiver skal sørge for at opplæring og øvelse gjentas og tilpasses vesentlige 
endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig. 

§ 23A-2. Opplæring ved arbeid som kan medføre risiko for å  
bli utsatt for vold og trussel om vold 



Hvorfor vold? 

Oppnå noe 

Unngå noe 



Årsaker til utfordrende atferd 

Frustrasjon
-Redsel 

Avmakt 

Negativ 
personalatferd 

 

Grense-
setting 

Sorg/Tap Psykiatri 

Smerte 
sykdom 

 

Grunnleggende 

Behov 

Rus Alkohol 

Provokasjon 

 

Makt 



Albert Mehrabian - Silent messages 

Kommunikasjon 

§ Budskap 7% 
 
§ Intonasjon 38% 
 
§ Ikke-verbale signaler 55% 



Det du GIR av deg selv, 
gjenspeiles i hva du får tilbake 



Sikkerhet 

SIKKERHET = Evnen til å 
kontrollere RISIKO 



Aktiv sansing 

Bevisst oppfattelse av 
mulig risiko 



Mental beredskap 

Hvit 
Grønn 

Gul 
Rød 

Sort 



Aktiv sansing 

§  Reaksjonstid 
 Avstand, fart, aktiv sansing 

§  Omgivelser 
 Exit, folk, hindring, våpen, posisjonering 

§  Person 
 Alder, kjønn, fysikk, historikk, relasjon 

§  Egen atferd 
 Intonasjon, kroppsspråk, sinne, frykt 



Se etter varsel- og faresignaler 



LY.B.R.A.
LYTTE 
BEKLAGE
ROSE
AVTALE

BRANN 110   POLITI 112   AMBULANSE 113



Aktiv lytting 

Non-verbal Verbalt 



Beklage 

Rose 

Aktiv 
Lytting Avtale 

Innvirkende faktorer: 
§  Målsetting 
§  Relasjon 
§  Kontekst 
§  Personlig kompetanse 
§  Sikkerhet / TID 



Forståelse av “SINNE” 

Sinne er en grunnleggende 
“følelse”  

som ofte oppstår som følge av 

AVMAKT 



Hvordan forebygge avmakt? 

Respekt Bli hørt Bli 
forstått Bli sett Valg Empati 



Aktiv lytting 

Bygge relasjon 

Kontakt-
etablering 

Empati 

Tillitt 

Innflytelse 

Atferdsendring 

Trapp for atferdsendring 

G.M. Vecchi et al. 
Aggression and Violent Behavior 10 (2005) 533–551 



Risiko 

RISIKO REDUSERT 
RISIKO 

Vise interesse 

Lytte 

Forklare 

Hjelpe 

Ignorere 

Kritisere 

Latterliggjøre 

True 
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