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Sygehus Sønderjylland: 
Indsats mod voldsomme 
episoder med BVC

Vejledning til filmen

At høre om andres erfaringer med voldsforebyggelse kan være med til at styrke 
faglige dialoger og give nye refleksioner over og perspektiver på eget arbejde.

Om filmen 
Brøset Violence Cheklist (BVC) er et redskab til systematisk risikovurdering. I 
filmen fortæller 4 medarbejdere og ledere fra Sygehus Sønderjylland om, hvor
dan de bruger BVC i praksis til at forebygge vold og aggressiv adfærd på deres 
somatiske sengeafdelinger. 

De ansatte vurderer patienter ud fra BVCmetodens 6 parametre: ’forvirring’, 
’irritabilitet’, ’støjende adfærd’, ’fysiske trusler’, ’verbale trusler’ og ’angreb på 
genstande’. Herefter udregner de ansatte den samlede BVCscore for patienten. 
Tallet indikerer, om der er en øget risiko for udadreagerende adfærd, og om der 
derfor bør tages eventuelle forholdsregler og initiativer, så potentielle vold 
som me episoder kan forebygges. BVCscoren gør det også muligt for skiftende 
perso nale, at orientere sig om risikoniveauet for patienten.

Sådan kan I bruge filmen
Brug filmen som afsæt for dialog på møder eller temadage med fokus på volds
forebyggelse gennem risikovurdering. Det kan være møder i arbejds miljø
organisationen, personalemøder eller temadage for hele personalegruppen. 

 Præsenter temaet 
– risiko vurdering 
med udgangs punkt  
i BVC-metoden

	 Vis	filmen	8,5	min.

 Diskuter temaet i 
grupper,	forbered	
nogle spørgsmål 
på forhånd eller 
brug	spørgs	målene	
til	refleksion	(boks)

 Tal om temaet 
risikovurdering  
i	fællesskab	og	 
lad grupperne 
fremlægge,	hvad	
de	har	talt	om.

Brug 
filmen	
sådan

• Artikel: Prisbelønnet sygehus forebygger trusler og vold med redskab fra psykiatrien
• Kort & Godt ark: Brøset Violence Cheklist
• Læs om BVC i temahæftet Risiko, tryghed og trivsel – forebyggelse af vold med brug 

af redskaber til vurdering
• Elæringskursus i, hvordan man bruger BVC
• Læs mere om BVC: Mestringsskemaet i kombination med BVC på bostedet 

Birkevang
• Praksiseksempel: Øget trivsel mindsker risikoen for konflikter og vold
• Film: Mestringsskemaet og BVC på botilbuddet Kløverengen

Mere om BVC 
(Brøset Violence 
Checklist)

 I hvor høj grad støtter 
risikovurdering os i at 
forebygge	voldsomme	
situationer?

 Hvilke potentialer  
og udfordringer ser  
vi	i	arbejdet	med	
risikovurdering?

 Hvordan inddrager  
vi	patienten/borgeren	 
i	arbejdet	med	risiko
vurdering?
	 Hvordan	kan	vi	styrke	
patientens/borgerens	
perspektiv	i	arbejdet	
med risikovurdering?

Spørgsmål 
til	refleksion 

 Hvor og hvordan vil 
det give mening for 
os	at	bruge	BVC?
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