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Håndtering av vold og trusler - innføringskurs
UiB har stor bevissthet om risiko for vold og trusler. Universitetets ledere har ansvar for at
arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig, og at Retningslinjer for håndtering av vold og
trusler følges opp. Som et ledd i dette arbeidet tilbyr Seksjon for HMS, beredskap og BHT
innføringskurset «Håndtering av vold og trusler».
Kursdato: fredag 08.12.17, kl. 09.00 - 12.00.
Sted: C.G. Sundts hus, møterom A/B, Muséplassen 1.
Målgruppe: Ledere på alle nivå, samt hovedverneombud.
Mål:
•
•
•
•

Økt forståelse for hva som påvirker vår trygghet.
Kunnskap om hvordan vold og trusler kan forebygges.
Være bedre i stand til å håndtere potensielle volds- og trusselsituasjoner.
Hvordan dempe potensielle skadevirkninger og lære av våre erfaringer.

Kurslederne: Bjørn Petter Hanssen og Geir Olsen.
TID
09.00 - 09.10

TEMA
Kaffe og velkommen

09.10 - 10.10

Møte med aggresjon - hvordan kan vi
forstå og legge til rette for trygge
situasjoner?
Retningslinjer for håndtering av vold
og trusler
Grupperefleksjon

10.10 - 10.25
10.25 - 11.05
11.05 - 12.00

Etter aggresjon – reaksjoner og
oppfølging

INNLEGG
Roar Nese, Seksjon for HMS,
beredskap og BHT
Bjørn Petter Hanssen, RESIMA
Runa Jakhelln, Seksjon for HMS,
beredskap og BHT
Bjørn Petter Hanssen,
Geir Olsen, RVTS-Vest
Geir Olsen

Bjørn Petter Hanssen har arbeidet i sikkerhetspsykiatrien i nærmere 30 år – de siste årene
som spesialkonsulent i Helse Bergen, med ansvar for å utvikle og gi opplæring i strategier for
å møte aggressiv atferd på en best mulig måte. Han har undervist og lært opp instruktører i
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ulike organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland i en årrekke og er en av
forfatterne bak boken «Sikkerhet og omsorg – møte med aggresjon og vold» (ISBN 978-827674-458-3). Han har videre lang fartstid som veileder og er utdannet
sinnemestringsterapeut, og har erfaring med risikovurdering både på individ- og
organisasjonsnivå. Driver i dag foretaket "RESIMA - ressurser i møte med aggresjon".
Geir Olsen har 20 års erfaring fra sikkerhetspsykiatriske avdelinger, nå ansatt ved RVTSVest. Han er styremedlem i ENTMA (European Network for Training in the Management of
Aggression), et europeisk nettverk for personer involvert i opplæring rettet mot vold og
aggresjon på arbeidsplassen. Han er medlem av EVIPRG (The European Violence in
Psychiatry Research Group), et internasjonalt nettverk med forskere og klinikere som har
vold og aggresjon som fokus. Gruppen har over 70 medlemmer fra 23 forskjellige europeiske
land.
Påmeldingsfrist: fredag 24. november 2017.
Elektronisk påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3751512
Kurset har begrenset antall plasser. Bekreftet påmelding vil bli tilsendt deltakerne.
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