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Hovedbudskap

Det blir stadig flere voldshendelser med 
sykehuspersonell involvert, og hendelsene blir mer 
alvorlige. 

Hva er erfaringene fra miljøterapeuter som opplever 
vold og trusler som en del av arbeidshverdagen?



Siden vi er mennesker, er vi i fare for å bli preget, endret og i 
ytterste forstand syke av arbeidet vårt. 

Vi jobber i risikoyrker! 

Denne erkjennelsen er det første og viktigste
skritt for å kunne ta grep for å beskytte de ansattes, 
hverandres og vår egen helse

Isdal, P. 2017



Utvikling på foretaksnivå
HMS- rapport 2021



Hensikt og metode

Hva er miljøterapeuters erfaringer med 
vold og trusler i arbeidshverdagen?

• Kvalitative, delvis strukturerte intervjuer med 8 
miljøterapeuter

• Tematisk analyse med hjelp av Malteruds modell for 
systematisk tekstkondensering og koding.



Reaksjoner



Hovedfunn 1:

I beredskap 

– en følelse av å ikke ha 
kontroll



Manglende følelse av kontroll

Det verste er spenningen som ligger i rommet 

Når det bygger seg opp mot en utagering

Når man «vet» at noe kommer til å skje, 
men ikke hva, ikke når. 

Når man ikke har kontroll på hva som vil komme.



ja... da sitter man litt sånn på ank. Det er jo det som gjør mest med 
meg liksom..



...du må være skjerpet hele tiden, du må ha med deg blikket. 
Du må være i forkant av situasjoner innimellom. 

... du kan ikke kople av. 

Pasientene synes noen ganger at vi leser litt mye. 
Og da sier jeg sjelden hvorfor vi gjør det. 

Det er ikke så mye man leser…

Du har sansene veldig med deg selv om du sitter og blar i en 
avis.



Det en kar som kan gå rundt i byen, han er rusmisbruker og jeg 
kan fort møte på ham. 
Og... jeg tror han kjenner meg igjen. 

Jeg har vært borte i sånne situasjoner før også, med å bli truet 
med å bli tatt ute. Og det er personer som jeg har sett gå rundt i 
byen. 

Så da er jeg litt redd en periode for å ta med barna til byen. Å 
leie de og sånn, når de ser det. For de har ingen skrupler med å 
komme bort og skade og... det er i allefall min opplevelse. 

Så da er jeg litt preget av det noen uker etterpå. Også
forsvinner det bort fra hukommelsen. 



Jeg har nok blitt ganske flink til å skjule at jeg blir redd. 
Men redd blir jeg innimellom når det er høy voldsrisiko. 
Og da går pulsen litt opp. 
Og man er på vakt. 

Så frem til nå så har jeg fremdeles ikke fått noen slag. 
Men jeg har dukka mye da. Og fått mange slag mot meg. 
Og flyr de på... det hender... da er jeg ganske
kjapp. 

Jeg har lært meg til å sprette kjapt unna og hive meg bak på 
ryggen og ta ”grepet”.



Hovedfunn 2:

Det gjør noe med deg…

- psykisk sliten



Da er man mer på vakt hele tiden, og mye mer sliten når 
man kommer hjem … Når det er lange perioder med mye 
truende pasienter, spesielt når de er ruset og du ikke har 
kontroll, når du nesten vet at det kommer en utagering … 
Har jeg lengre sånne perioder, så tenker jeg faktisk på å 
bytte jobb … Det er slitsomt å stå i.



Det er slitsomt over tid. Fordi om du ikke føler deg berørt første 
gangen, andre gangen, tredje gangen, fjerde gangen... så tror og 
synes jeg at jeg har opplevd at det sniker seg litt innpå deg. 

Over tid. Så jeg har erfaring med at du samler det opp, også
blir du... ikke sykemeldt for det... men du får migrene, vond 
rygg, konsentrasjonen blir litt annerledes, du får en sånn 
slitenhet du på en måte ikke kan definere til jobb. 

For på jobb er det trygt og godt å være. Men allikevel så... 
det gjør noe med deg. 
Det er jeg helt overbevist om at det gjør.



Du må på en måte tømme det ett eller annet sted … få det ut 
… Jeg tror nok at det kan være slitsomt over tid … Det verste 
som kan skje, er at du får en sånn oppfordring om at 
«dette må du tåle» …



Hovedfunn 3:

De viktige kollegaene



Hvis du tenker på vold og trusler på arbeidsplassen alene, så er det 
veldig veldig tøft.

Men det som gjør at man holder ut er det at vi er godt bemannet. 
Vi har et veldig godt arbeidsmiljø hvor på en måte alle stiller opp 
for hverandre. 

Du føler deg aldri alene på jobb.



Jeg tror ikke at jeg hadde vært her i så mange år hvis jeg ikke hadde hatt 
evnen til å ta opp det jeg synes er vanskelig. 
Det som jeg synes er vanskelig å stå i. 

Og hvis jeg ikke hadde hatt følelsen av at vi er en gjeng kollegaer som 
opplever ting sammen og som kan støtte hverandre, og som kan på en 
måte være noe for hverandre i jobben. 

Så... Det tror jeg gjør det lettere. Det har egentlig ikke så mye med 
trygghet å gjøre, men det har noe med bearbeidelse å gjøre. 
Som gjør at det blir lettere å være der.



Kollegaforholdene trues

Oppsigelser, sykemeldinger, stort vikarbruk 
og vanskeligheter med rekruttering vil sette 
de viktige kollegaforholdene i fare.



Å være MANN på vakt

Det er aldri hyggelig å bli truet med juling. 
Og jeg tar det alvorlig, stort sett. 
En må jo ofte stå i det også. 
Fordi en er mann på jobb. 
Det har lett for å bli litt sånn.



Det er jo ofte sånn at det er menn 
som går først i en sånn avventende 
utageringssituasjon da. 
For å si det sånn.



Oppsummering:   

• I beredskap

• Det gjør noe med deg

• De viktige kollegaene


