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Lyhyen aikavälin väkivaltariskiarvio BVC  
(The Brøset Violence Cheklist) 
 
Arvioi potilas sovittuun aikaan jokaisessa työvuorossa. Jos arvioitavaa 
käyttäytymistä ei esiinny, annetaan arvo 0. Jos arvioitavaa 
käyttäytymistä esiintyy, annetaan 1 piste. Maksimipistemäärä (summa) 
arviointikertaa kohti on 6. Jos arvioitava käyttäytyminen on tutulle 
potilaalle tyypillistä, vain arvioitavan käyttäytymisen lisääntyminen 
merkitään arvolla 1. Esimerkiksi jos tuttu potilas on yleensä sekava (on 
ollut sellainen jo pitkään), annetaan sekavuudesta arvo 0. Jos 
sekavuuden havaitaan lisääntyneen, annetaan siitä arvo 1.  

Potilas 

 

Maanantai           /          /  Tiistai          /          / 

 Päivä Ilta Yö   Päivä Ilta Yö 

Sekava     Sekava    

Ärtyisä     Ärtyisä    

Riehakas, äänekkäästi levoton     Riehakas, äänekkäästi levoton    

Sanallisesti uhkaava     Sanallisesti uhkaava    

Fyysisesti uhkaava     Fyysisesti uhkaava    

Esineisiin kohd. aggressio     Esineisiin kohd. aggressio    

YHTEENSÄ     YHTEENSÄ    

         

Keskiviikko           /          /  Torstai           /          / 

 Päivä Ilta Yö      Päivä Ilta Yö 

Sekava      Sekava    

Ärtyisä      Ärtyisä    

Riehakas, äänekkäästi levoton      Riehakas, äänekkäästi levoton    

Sanallisesti uhkaava      Sanallisesti uhkaava    

Fyysisesti uhkaava      Fyysisesti uhkaava    

Esineisiin kohd. aggressio      Esineisiin kohd. aggressio    

YHTEENSÄ      YHTEENSÄ    

         

Perjantai            /          /  Lauantai         /          / 

 Päivä Ilta Yö   Päivä Ilta Yö 

Sekava     Sekava    

Ärtyisä     Ärtyisä    

Riehakas, äänekkäästi levoton     Riehakas, äänekkäästi levoton    

Sanallisesti uhkaava     Sanallisesti uhkaava    

Fyysisesti uhkaava     Fyysisesti uhkaava    

Esineisiin kohd. aggressio     Esineisiin kohd. aggressio    

YHTEENSÄ     YHTEENSÄ    

         

Sunnuntai         /          /      

 Päivä Ilta Yö      

Sekava         

Ärtyisä         

Riehakas, äänekkäästi levoton         

Sanallisesti uhkaava         

Fyysisesti uhkaava         

Esineisiin kohd. aggressio         

YHTEENSÄ         
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Lyhyen aikavälin väkivaltariskiarvio BVC 
(The Brøset Violence Cheklist) 

 

Tulkinta ja käyttö 

Pisteytyksen tulkitseminen: 

Arviointikerran yhteispisteet = 0  Väkivallan riski on pieni 

Arviointikerran yhteispisteet = 1-2 Väkivallan riski on kohtalainen. On ryhdyttävä ennaltaehkäiseviin 

toimiin.   

Arviointikerran yhteispisteet > 2 Väkivallan riski on erittäin suuri.  On ryhdyttävä ennaltaehkäiseviin 

   toimiin. Lisäksi tulee tehdä suunnitelma mahdollisen väkivaltatilanteen 

   hallitsemiseksi. 

 

Käyttäytymistä koskevien asioiden yksityiskohtainen kuvaaminen: 

 

Sekava Vaikuttaa selvästi sekavalta ja desorientoituneelta. Saattaa olla epätietoinen 

ajasta, paikasta ja henkilöstä. 

 

Ärtyisä Ärtyy ja suuttuu helposti. Ei kestä muiden läsnäoloa.  

 

Äänekkäästi levoton Käytös on avoimen äänekästä ja meluavaa. Esimerkiksi paiskoo ovia, puhuu 

huutamalla jne. 

 

Sanallisesti uhkaava Sanallinen purkaus, joka on enemmän kuin äänen korottamista ja jossa on 

selkeänä aikomuksena pelotella tai uhata toista henkilöä. Esimerkiksi sanallinen 

hyökkäys, solvaaminen, nimittely tai neutraalien kommenttien ilmaiseminen 

ärähtäen aggressiivisella tavalla. 

 

Fyysisesti uhkaava Selvä fyysisellä vakivallalla uhkaaminen. Esimerkiksi aggressiivisen asennon 

ottaminen, toisen henkilön vaatteisiin kiinni käyminen, käden tai jalan 

kohottaminen, käsien nyrkkiin puristaminen tai yritys pukata toista päällään.   

 

Esineisiin kohdistuva 
aggressio 

Hyökkäys kohdistuu esineisiin, ei henkilöihin. Esimerkiksi umpimähkäinen esineen 

heittäminen, ikkunoiden lyöminen tai hajottaminen, esineiden potkiminen, 

esineiden lyöminen tai niiden päällä iskeminen tai huonekalujen hajottaminen. 
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