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«Utredning av risiko for vold – bruk av strukturerte kliniske vertøy» – høringsuttalelse 

fra LSA 
 

Det vises til høringsbrev med høringsfrist 15.12.17. Helsedirektoratet inviterer 

høringsinstansene til å komme med synspunkter på det foreliggende utkastet. Det bes om 

tilbakemeldinger på det faglige innholdet, innspill om eventuelle områder som burde vært mer 

inngående omhandlet og innspill som omhandler generell lesbarhet og anvendelighet.  

Veilederen beskriver faglige råd ved voldsrisiko og hvordan helsepersonell i 

spesialisthelsetjenesten kan gjøre pålitelige risikoutredninger. Det gis også eksempler på 

strukturerte kliniske verktøy som anbefales for å identifisere risiko og for å forebygge mulige 

voldshandlinger. 

Oppbyggingen av de digitale veilederne er i utgangspunktet oversiktlig og strukturert. 

Samtidig er gjeldende veileder omfattende, med mange «nedtrekksfaner» (=kapitler). Etter 

vår oppfatning kan dette skape utfordringer med tanke på lesbarheten. Det burde derfor vært 

en kort angivelse av innholdet i de enkelte «nedtrekksfanene» i det innledende kapitlet. 

Nedtreksfanene burde også vært nummeret for å bedre oversikten og «manøvreringen». Dette 

gjelder også for «underkapitler» (=nedtrekksfaner under «hovednedtrekksfanene»).  

I selve teksten angis «Kunnskapsgrunnlag» som et eget avsnitt. Dette bidrar til å «fylle opp» 

kapitlene unødvendig. Det anbefales at «Kunnskapsgrunnlag» flyttes til «Arbeidsform, 

metode og kunnskapsgrunnlag» (eller «Referanser») og at det i den løpende teksten kun gis 

referansenummer/lenke. Alternativt at det legges under et eget «nedtrekk» (tilsvarende det 

som er gjort for «Praktisk» og «Begrunnelse» i Førerkortveilederen, IS-2541). 



Det blir innledningsvis påpekt at de faglige rådene som gis i IS-2661 har «helsepersonell i 

spesialisthelsetjenesten» som målgruppe. Det oppfordres på det sterkeste at de faglige rådene 

også tilpasses bruk av helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, herunder 

fastlegetjenesten. Slik vi oppfatter innholdet i teksten er overskuer den ikke på 

tilfredsstillende måte de utfordringer kommunehelsetjenesten står overfor når det gjelder vold 

fra pasienter.  
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