
Eksempler på sjekklister ved vold og trusselsituasjoner 

Sjekkliste for håndtering av vold på arbeidsplassen (samme dag) 

Umiddelbare tiltak 

Gjennomført Ikke aktuelt  

  Stopp volden. Vurder om situasjonen krever bruk av nødverge eller nødrett 

  Varsle kolleger for assistanse 

  Varsle leder om det som har hendt 

  Tilkall politiet ved behov 

Ivaretakelse av voldsutsatt (psykologisk førstehjelp) 

  • Ta den utsatte bort fra situasjonen (skap fysisk og psykologisk trygghet) 

  • Tilkall lege eller sørg for legeundersøkelse (sikre helse) 

  • Ta evt kontakt med pårørende og be dem komme (skap trygghet) 

Ivaretakelse av andre involverte (psykologisk førstehjelp) 

  • Samling av kollegiet, gjennomgang av hendelsen 

Iverksett tiltak ovenfor voldsutøver 

  • Ta voldsutøver bort fra situasjonen 

  • Sørg eventuelt for legeundersøkelse 

Dato/signatur: 

 

  



Eksempler på sjekklister ved vold og trusselsituasjoner 

Sjekkliste for leder etter voldssituasjoner 

Umiddelbare tiltak 

Gjennomført Ikke aktuelt  

  Informer verneombudet om det som har hendt 

Prosedyrer for oppfølging av den voldsutsatte, vitner og andre involverte 

  Samme dag: Oppsummerende samtale samme dag med utsatte (offer, vitner 

og eventuelt andre involverte) 

  Den første uken: individuelle støttesamtaler 

  Den første uken: gruppesamtaler (debrifing) 

  På lengre sikt: vurder behov for profesjonell helsehjelp til involverte 

Prosedyrer for oppfølging av voldsutøver 

  Vurder politianmeldelse 

  Gjennomfør oppfølgingssamtaler og situasjonsvalidering 

Administrative oppgaver 

  Se til at skaden blir registrert på internt skademeldingsskjema 

  Se til at det blir skrevet avviksmelding 

  Varsle arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet umiddelbart ved alvorlig 

skade. Bekreft varselet skriftlig. Send kopi av bekreftelsen til verneombud 

  Send melding om skaden til NAV trygd 

  Send skademelding til arbeidsgivers forsikringsselskap 

(yrkesskadeforsikring) 

  Evaluer prosedyrer for forebygging, håndtering og oppfølging. Vurder om 

disse fungerte etter intensjonen. Gjør eventuelle justeringer av prosedyrer 

Dato/signatur: 

 

 

 

 

 

Sjekkliste for verneombud 

Gjennomført Ikke aktuelt  

  Ivareta den ansattes interesser. Gi hjelp og støtte, og forsikre deg om at 

prosedyrer for oppfølging ved vold og trusselsituasjoner blir fulgt 

  Påse at melding om alvorlige skader blir meldt til arbeidstilsynet og politi, og 

at varselet også gjøres skriftlig, jf. aml. §§ 5-2 og 6-2(2)e 

  Påse at arbeidsgiver gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon 

for å håndtere volds- og trusselsituasjoner, jf. aml. § 6-2(2)c 

  Medvirk ved evaluering av prosedyrene for forebygging, håndtering og 

oppfølging av vold og trusselsituasjoner jf. aml. §§ 3-1 og 6-2(2)d 

Dato/Signatur: 



 

Huskeliste for voldsutsatt 

 Kontakt leder eller arbeidsgiver og meld skade, vold og trusler 

 Skriv intern skademelding jf. aml. § 5-1 (1) (gjelder også ved psykisk belastning under eller etter 

hendelsen) 

 Hvis du er eller kan være skadet eller får psykiske ettervirkninger, be om at du blir undersøkt av 

lege. Fortell at skaden skyldes vold på arbeidsplassen (arbeidsulykke) 

 Dersom det ble brukt makt for å stoppe klienten eller brukeren (nødverge/nødrett), dokumenter 

tvangsbruken skriftlig 

 Skriv skademelding på NAVs skademeldingsskjema, blankett NAV 13-07.05 

 Forsikre deg om at arbeidsgiver melder skaden til arbeidsgivers forsikringsselskap 

 Rapporter hendelsen skriftlig som et helse-, miljø- og sikkerhetsavvik, jf. aml. § 3-1 og 

internkontrollforskriften § 5, og skriv avviksmelding 

 Be arbeidsgiver eller fagforening om hjelp til å fremme eventuelle yrkesskadeerstatningskrav 

 Vurder å fremme krav om voldsoffererstatning. Dersom du er påført skade som følge av en 

straffbar handling, kan du ha krav på voldsoffererstatning (se for øvrig: 

http://voldsoffererstatning.no) 

 Ta imot den støtten og hjelpen du kan få av kolleger og ledelse 

 Plages du med psykiske ettervirkninger, be om hjelp 

 


