
Bröset Violence Checklist – BVC 
1 = förekomst av beteendet 
0 = ingen förekomst 

BVC beteende Definition 

Förvirring Beter sig uppenbart virrigt och desorienterat. Kan 
vara omedveten om tid, plats och person. 

Retlig Lättirriterad och retlig. Oförmögen att tolerera 
andras närvaro. 

Bullrig Ett uppenbart bullrigt och ljudligt beteende, t ex 
slå i dörrar, skrika istället för att tala. 

Fysiskt hotfull En tydlig avsikt att kroppsligen hota en annan 
person, t ex en aggressiv kroppshållning, 
ta tag i någon annan persons kläder, 
hötta med knytnäven. 

Verbalt hotfull Ett verbalt utbrott som är mer än att bara höja 
rösten och har för avsikt att förödmjuka eller 
skrämma annan person. 

Attackerar föremål En direkt attack mot ett föremål och inte en 
person, t ex kasta saker, slå på eller krossa 
fönster. Sparka, slå eller skalla ett föremål eller 
slå sönder möbler. 
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Stockholm Läns Sjukvårdsområde Personnummer: 
Klinik: ____________________  Namn: 

År: ____________ 

Avd: ___________ 

BVC – Bröset Violence Checklist©

Måndag     /        Dag Kväll Natt  Tisdag     /       Dag Kväll Natt 
Förvirrad Förvirrad 
Retlig Retlig 
Bullrig Bullrig 
Verbalt hotfull Verbalt hotfull 
Fysiskt hotfull Fysiskt hotfull 
Attackerar föremål Attackerar föremål 
Summa Summa 
Signatur Signatur 

Onsdag     /      Dag Kväll Natt  Torsdag      /    Dag Kväll Natt 
Förvirrad Förvirrad 
Retlig Retlig 
Bullrig Bullrig 
Verbalt hotfull Verbalt hotfull 
Fysiskt hotfull Fysiskt hotfull 
Attackerar föremål Attackerar föremål 
Summa Summa 
Signatur Signatur 

Fredag     /       Dag Kväll Natt  Lördag      /       Dag Kväll Natt 
Förvirrad Förvirrad 
Retlig Retlig 
Bullrig Bullrig 
Verbalt hotfull Verbalt hotfull 
Fysiskt hotfull Fysiskt hotfull 
Attackerar föremål Attackerar föremål 
Summa Summa 
Signatur Signatur 

Söndag      /      Dag Kväll Natt  Frånvaro av symptom/beteende ger 0 poäng.  
Förändring i, eller förekomst av beteende ger 1 poäng
(t ex är pat vanligtvis förvirrad ger detta 0 poäng, men 
ökar förvirringen ges 1 poäng). 
Totalpoäng (Summa) är summan av vertikal kolumn.

Bedömning: 
Summa: 
0 = ingen eller liten risk för våld 
1-2 = måttlig risk för våld, förebyggande åtg bör vidtas
> 2 = hög risk för våld. Förebyggande åtg bör vidtas
           och man bör planera för hur ett eventuellt 
           utbrott skall hanteras   

Förvirrad     
Retlig     
Bullrig     
Verbalt hotfull 
Fysiskt hotfull 
Attackerar föremål 
Summa 
Signatur 

 För bedömningsdefinitioner, v g se baksidan 
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