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Hvem og hva snakker vi om?

- 15 - 20 personer med diagnostisert alvorlige psykiske lidelser, alvorlig 

avhengighet og høy risiko for utøvelse av vold (ROP m/vold)

- alvorlig rusavhengighet og høy risiko for å utøve vold, uten å være alvorlig psykisk 

syk eller utredet for dette. 

Utfordringer:

- risiko for ansatte som skal yte tjenestene (vern etter arbeidsmiljøloven)

- behov for tjenester (rettighet etter helse og omsorgstjenesteloven)

- utfordrer tryggheten til befolkningen 



Hvem er interessentene til utfordringen brukergruppen representerer?
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Hvilke utfordringer har vi i tjenesten i dag?

Vansker med å levere tjenester i hjemmet til de som ikke bor i botiltak. 

Botiltakene er for store

Utfordrende å få utredet dem i spesialisthelsetjenesten ved mistanke om alvorlig 

psykisk lidelse. 

Ingen mulighet til å sette inn tiltak for å begrense våpen eller annen risikoatferd.

Er sikkerheten til de ansatte godt nok ivaretatt? 



Utfordringsbilde framover

- Kommuneøkonomi kan ikke avgjøre hvilke tjenestetilbud den enkelte får

- må ha et lovverk som ivaretar sikkerheten til tjenesteyterne

- må ha en metodikk som er virksom - vi må jobbe kunnskapsbasert

- stoppe negativ spiral hvor lite/ingen tjenester gir økt risiko for vold

- vi må finne en ny måte samhandle på - mellom nivå og etater

- Melder vi (alltid) fra til Politiet når vi vurderer at risikoen for alvorlig vold er til 

stede?

- Gjør vi gode vurderinger knyttet til sikkerhet før vi gir tjenestene?



Hvilke tiltak er iverksatt?

- Alltid to i tjenesteytingen

- Alarmer som går til Securitas, med mulighet for utrykning fra Politi

- Omfattende kompetanseheving

- Generelle rutiner for forebygging og håndtering av voldsrisiko

- grundige og oppdaterte ROS analyser

- Rutiner og handlingsplaner rundt den enkelte 

- jevnlig voldsrisikovurderinger på den enkelte der det er mulig

- Økt Kompetanse på å ivareta personalet for å unngå empati tretthet og følge 

opp etter krevende situasjoner



Hva lykkes vi med?

Lyktes i å stabilisere de som bor i botiltak, hvor tjenesten levere på en trygg måte. 

Økt kompetanse på vold og forebygging av dette. 

Etablert et godt fagmiljø og læringsnettverk. 

Stabilitet i bemanning. 

Stort fokus på sikkerhet.

Godt samarbeid med ACT hos de som får tjenester der



Vi må..

- engasjere bredt

- avklare om dette er dette en kommunal oppgave? 



Ny form for tjenesteyting?
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