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Brøset Violence Cheklist
> Hvad
Brøset Violence Checklist (BVC) er et redskab til systematisk risikovurdering, der kan
forudsige risikoen for vold 24 timer frem. BVC bygger på viden om, at der ofte forud for
voldsomme episoder har været en adfærd hos borgeren, som tyder på, at der kan opstå
voldsom adfærd i nærmeste fremtid. BVC er udviklet på baggrund af forskning og
erfaringer på Afdeling Brøset St. Olav Hospital i Trondheim, Norge.
BVC kan bruges i kombination med Mestringsskemaet eller suppleres med et skema over
forebyggende tiltag for at støtte samtaler med borgerne. Se Læs mere.

> Hvordan
Med BVC scores borgerens adfærd ud fra seks variable: forvirret, irritabel, støjende adfærd,
verbalt truende, fysisk truende, angreb på genstande. Personalet scorer i forhold til
borgerens sædvanlige tilstand. Hvis adfærden er til stede scores 1, og hvis den ikke er til
stede scores 0. Scoringen skrives ind i et skema og tælles sammen (se skema på næste side).
En BVC-scoring foretages typisk 1-3 gange i døgnet.

> Hvorfor
Ved at bruge BVC kan medarbejderne opbygge et fælles sprog om risikofaktorer for vold.
Det kan gøre det lettere at tale sammen om voldsforebyggelse. BVC kan give medarbejderne
fælles kriterier for, hvad de opfatter som tegn på risiko, og det kan støtte dem til at sætte
tidligt ind med forebyggende tiltag.

> Læs mere
Kort & Godt Mestringsskemaet
Temahæfte: Risiko, tryghed og trivsel
Metodefilm: Mestringsskemaet og BVC på botilbuddet Kløverengen
BVC/Mestringsskema på www.metodermodvold.dk

Se eksempel på BVC-skema på næste side
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Når skemaet er udfyldt lægges tallene sammen. Der kan scores fra 0 til 6.
0 Viser en lille risiko for voldelig adfærd.
1-2 Viser moderat risiko for voldelig adfærd. Personalet bør tage forholdsregler.
3-6 Viser høj risiko for voldelig adfærd. Personalet skal tage forholdsregler.
Inden skemaet tages i brug, bør der udarbejdes en beskrivelse af borgeren, som viser hans eller hendes sædvanlige
tilstand. Hvis borgeren fx sædvanligvis har en støjende adfærd, skal adfærden være mere udtalt end det niveau, før
borgeren scorer på denne variable.
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