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Daglig leder MAP



Hva er MAP? Og hva er det ikke? 
..på ti minutter



MAP – hva er det?



Bakgrunn for utarbeidelsen av MAP

• Tilby en standardisert, kunnskapsbasert og kvalitetssikret opplæring 
av ansatte

• Utarbeide en opplæringsmanual for instruktører som skal undervise 
medarbeidere i møte med aggresjons- og voldsproblematikk i helse-
og sosialsektoren

• Definere beste praksis



MAP-modellen

Tertiærforebygging

Sekundærforebygging

Primærforebygging
De tiltak og handlinger som 
legger til rette for at vold ikke 
oppstår i utgangspunktet

Kapittel 4: Forebyggende 
kommunikasjon
Kapittel 3: Voldsforebygging 
Kapittel 2: Voldsrisikovurdering og 
håndtering
Kapittel 1: Aggresjonsforståelse 

De tiltak og handlinger som kan 
anvendes for å stoppe og 
redusere aggresjon og vold

De tiltak og handlinger som kan 
benyttes for å redusere 
konsekvensene og begrense 
skadepotensialet av volden

Kapittel 7: Samhandling
Kapittel 6: Selvregulering
Kapittel 5: Deeskalering

Kapittel 10: Etterarbeid
Kapittel 9: Fysiske teknikker
Kapittel 8: Håndteringsstrategier i 
kritiske situasjoner



Forankring

• Eid av de regionale helseforetakene, driftet av SIFER-nettverket

• Omtalt i nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

• Anbefalt i nye faglige råd for forebygging av bruk av tvang i psykisk 
helsevern

• Implementert i psykisk helsevern ved de fleste helseforetak



Evalueringsstatus

• Grundig pilotert blant fagfolk og brukere

• MAP forskningsgruppe og fagutviklingsgruppe

• Programmet er en sammenfatning av evidensbaserte verktøy og 
metoder
• Pilotstudie for evaluering av MAP

• Effektstudie av opplæring i deeskalering

• 5 pågående masteroppgaver

• Bidrar til økt mestringstrygghet hos medarbeiderne

• Systematisk evaluering etter kurs



Hva innebærer en implementering av MAP?
• 1. Grunnopplæring: Alt klinisk virksomt personell skal gjennom et todagers grunnkurs

• 2. Integrasjon: Det må legges til rette for systematisk vedlikeholdsopplæring av medarbeidere

• 3. Etterlevelse i praksis og kulturbygging:



«På vakt og i beredskap»



MAP - hva er det ikke?



Hva er det en ønsker å oppnå? 

• Bidra til økt trygghet og sikkerhet 
for pasienter og medarbeidere

• Redusere forekomsten av vold

• Forebygging og riktig bruk av 
tvangsmidler



Traume-
bevisst 
praksis

Deeskalerende 
teknikker og 

proaktive 
kommunikasjons

ferdigheter

Systematisk 
gjennomgang av 

tvangsmiddelbruk 
med pasienter og 

medarbeidereMAP

Linjeforankret 
fokus på redusert 
og riktig bruk av 
tvang/tvangsmidler 
på alle ledernivåer 

Monitorering av 
enhetenes egen 
praksis med 
regelmessige 
tilbakemeldinger 
til ledelse og 
klinisk personale

Personsentrert og 
recovery-orientert praksis. 

Unngå unødvendige 
restriksjoner og regler. 

Reell brukermedvirkning 
på alle nivå.

Øke og sikre personalets 
kompetanse gjennom 
definerte strukturer for 
veiledning og refleksjon

Voldsrisiko
vurdering

MAP som en del av en helhet

Ref:
National Association 
of State Mental Health 
Program Directors 
(nasmhpd.org)

Tvang – forebygging 
av tvang i psykisk 
helsevern for voksne –
Helsedirektoratet

https://www.nasmhpd.org/sites/default/files/Consolidated%20Six%20Core%20Strategies%20Document.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/tvang-forebygging-av-tvang-i-psykisk-helsevern-for-voksne


Take-home message

• MAP grunnkurs er en grunnopplæring i forebygging, håndtering og 
etterarbeid av aggresjonsproblematikk
• Etablerer felles forståelse, verktøykasse og kunnskapsbase

• MAP vedlikeholdsopplæring gir muligheter for integrasjon av 
virksomme ferdigheter og endring av praksis

• MAP må samvirke med andre dokumenterte virkemidler/tiltak for å 
oppnå tydelige og varige endringer i reduksjon av voldsforekomst og 
tvangsmidler



Takk for oppmerksomheten! 

Nettside: https://sifer.no/map/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/mapnorge/

Thomas Nag - tasn@helse-bergen.no – Tlf: 97768535
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