
Brøset Violence Checklist (BVC©); Pasienten skåres ved hvert skift av f.eks 
primærpleier senest to timer etter starten på skiftet. Se forøvrig veiledning i 

prosjektmappe. Fravær av symptom/atferd gir 0 poeng, observert endring i eller 

tilstedeværende atferd skåres med 1 poeng. F.eks er pasienten vanligvis forvirret 
vil dette gi skåre 0, men øker forvirringen gis skåre 1. Totalskåre (SUM) er 

summen av en vertikal kolonne. 

Innkomst, ..…..dag  den      /      20 Dag     , ……..dag  den       /     20 

Dag Kveld Natt Dag Kveld Natt 

Forvirret Forvirret 

Irritabel Irritabel 

Støyende atferd Støyende atferd 

Verbale trusler Verbale trusler 

Fysiske trusler Fysiske trusler 

Slag, spark etc mot 

gjenstander 

Slag, spark etc mot 

gjenstander 

SUM SUM 

Signatur Signatur 
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Verbale trusler Verbale trusler 

Fysiske trusler Fysiske trusler 
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gjenstander 

Slag, spark etc mot 

gjenstander 
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BVC (Brøset Violence Checklist) er et korttids predikasjonsinstrument for voldelig adferd blant 
psykiatriske pasienter. 
I 1994 ble det ved Regional Sikkerhetsavdeling Brøset i Trondheim gjennomført en studie kalt 
"1000 års erfaring" (Linaker & Busch-Iversen).Her så man blant annet nærmere på hvilke typer 
atferd som var typiske/rapporterte like før en utaggering fant sted, og av 56 ulike 
atferdsendringer som ble beskrevet i sykepleierapporter ble de 6 mest hyppige til det som i dag 
benevnes "Brøset Violence Checklist", heretter kalt BVC.  
De variabler som er representert på sjekklisten er som følger: 
• Mer forvirret
• Mer irritabel
• Mer brautende atferd
• Oftere fysiske trusler
• Oftere verbale trusler
• Oftere slag, spark etc mot inventar

Gjennom en pilotstudie høsten 1996 (Almvik 1996) og et full-skala prosjekt våren 1997 (Almvik 
& Woods 1998, Almvik & Woods 1999)  har BVC nå blitt validert også på almenpsykiatriske 
akuttavdelinger i Midt- og Sør-Norge. Videre gjennomgår sjekklisten yterligere utprøving både 
nasjonalt og internasjonalt. 
BVC er et observasjonsskjema hvor dine vurderinger av pasienten er viktig og du fyller ut etter de 
vurderinger du gjør av pasienten på det gitte tidspunkt 
Brukerveilledning: 
I de seks rubrikkene for utfylling skal det gis en skåre på 1 eller 0.  Hvis du vurderer at pasienten 
innehar ett eller flere av de symptomer beskrevet fyller du ut med skåren 1 for din pasient i den 
gjeldende rubrikken.  Mener du at pasienten ikke kvalifiserer til ett eller flere av de punktene 
benyttet i BVC fyller du ut med tallet 0 i de aktuelle rubrikkene. 
Pasienter du kjenner godt fra flere tidligere innleggelser gir du skåre 1 kun hvis atferden du fra før 
er kjent med forsterker seg fra det vanlige.  Altså; hvis en pasient du kjenner godt og som til 
vanlig kommer med verbale trusler som egentlig ingen av dere tar alvorlig fordi det er en del av 
pasientens normalatferd så gir du verdien 0 i rubrikken for nevnte type atferd.  Hvis denne 
vanlige atferd forsterker seg eller blir verre enn kjent fra før skårer du med verdien 1. 
Pasienter du ikke kjenner fra før vurderes og observeres som vanlig og skåres på skjema etter ditt 
skjønn og vurdering. 


