
PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK 
AFDELINGER

PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM



Formål 

• Projektets overordnede formål er at forbedre 
håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske 
afdelinger. Specifkt vil projektet:

1.Vurdere den prædikative validitet af Brøset Violence 
Checklist (BVC) for voldsperioder i en dansk 
(rets)psykiatrisk population 



Formål
2.Teste om anvendelsen af BVC i den kliniske hverdag kan 

nedbringe antallet af voldelige og aggressive hændelser på 
psykiatriske afdelinger og forbedre indlagte patienters 
oplevelse af trygheden på afdelingen

• Projektets forskningsdesign er kvantitativt, og de 
indhentede informationer stammer fra 
patientjournalerne, systematiske ratings fra personalet og 
fra patient- og personalespørgeskemaer.



Projektets opbygning

1.Undersøgelse af den prædikative validitet af BVC på 
retspsykiatrisk afdeling. Dette gennemføres som en 
historisk kohorteundersøgelse.

2.Undersøgelse af om brugen af BVC i psykiatrien kan 
sænke frekvensen af vold og aggressioner på afdelingerne. 
Dette gennemføres som en kontrolleret 
interventionsundersøgelse med delvis randomisering. 



Undersøgelse 1

• Alle patienter, der har været indlagt på retspsykiatrisk 
afdeling på Psykiatrisk Center Sct. Hans i perioden 2008 
og 2009 (ca. 150) er i deres indlæggelses periode løbende 
blevet vurderet ved hjælp af BVC. Alle aggressive 
hændelser er blevet registreret med anvendelse af 
ratingskemaet Staff Observation Aggression Scale - 
Revised (SOAS-R).     



Hvad er BVC

• Brøset Violence Checklist er et korttids risiko-
vurderingsinstrument. 

• Checklisten skal hjælpe klinikere til at forudse voldelig og 
aggressiv adfærd i løbet af det kommende døgn.



DE SEKS VARIABLER
• Forvirring 

• Irritabilitet

• Støjende adfærd

• Fysiske trusler

• Verbale trusler

• Angreb på ting eller genstande



HVORDAN BRUGES BVC?

Hver variabel gives en score

•1 = JA - adfærd tilstede.

•0 = NEJ - adfærd ikke tilstede. 



HVORDAN BRUGES BVC?

SUM 

= 0 Lille risiko for vold

= 1-2 Moderat risiko for vold. Præventive forholdsregler 
skal gennemtænkes.

> 2 Høj risiko for vold. Præventive forholdsregler skal 
tages og plan for hvordan et eventuelt angreb undgås skal 
lægges.



HVAD ER SOAS-R?

•Staff Observation Agression Scale-Revised (SOAS-R) er 
påtænkt som et redskab der skal måle verbale og fysiske 
aggressioner mod genstande, patienter og/eller personale. 

•SOAS-R er opbygget af fem kolonner (Provokation, 
midler brugt af patienten, mål for aggression, 
konsekvenser for offeret/ofrene og tiltag for at stoppe 
aggression)



HVORNÅR BRUGES SOAS-R?

• SOAS-R bruges på den måde, at hver gang et 
personalemedlem overværer aggressiv adfærd fra en 
patient, skal der udfyldes en SOAS-R  





Undersøgelse 1

Den praktiske måde, hvorpå data er indsamlet.

•En ‘positiv’ BVC-registrering = BVC tid 1

•BVC tid 2 = en uge efter BVC tid 1

•Sammenholdt med SOAS-R registeringer 



Resultater undersøgelse 1



Resultater undersøgelse 1

Hvad siger det overhovedet?

•Sensitivitet og specifcitet resultatet indikerer i hvor høj 
grad  BVC kan adskille de voldelige fra de ikke voldelige 
over en 24 timers periode

•Sensitivitet på 73% (at vold vil ske indenfor de næste 24 
timer) 

•Specifcitet på 84% (forudsige at vold ikke vil ske de næste 
24 timer). 



Resultater undersøgelse 1

Hvad siger det overhovedet?

•Der er et resultat på AUC på 0.874 (B), hvilket kort kan 
siges at BVC er god til at ‘sortere’ voldelige fra ikke 
voldelige 

•.90-1 = excellent (A)

•.80-.90 = good (B)

•.70-.80 = fair (C)

•.60-.70 = poor (D)

•.50-.60 = fail (F)



Hvad siger forskningen 

Undersøgelse på fre akut afdelinger i Norge på fre forskellige 
hospitaler:

•I dette studie fndes at BVC har en præcision på 63% i 
forudsigelse af at vold vil ske indenfor de næste 24 timer og 92% 
præcision i af forudsige at vold ikke vil ske de næste 24 timer. 

•Almvik, R., Woods, P., Rasmussen, K. (2000). The Bröset Violence Checklist (BVC): Sensitivity, specifcity and inter-rater Reliabilityournal of Interpersonal 
Violence (Vol. 15 No. 12, December 2000, 1284 – 1296).



Hvad siger forskningen 
Undersøgelse på seks akut afdelinger på tre forskellige 
hospitaler i Schweiz:

•Sensitivitet på 64% (at vold vil ske indenfor de næste 24 
timer) 

•Specifcitet på 94% (forudsige at vold ikke vil ske de næste 
24 timer). 

•Abderhalden, C. et al. Predicting inpatient violence in acute psychiatric wards using the Brøset-Violence-Checklist: a multicenter 
prospective cohort study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2004, 11, 422-427



Undersøgelse 2

• Denne del af projektet vil blive udført som et ”Regression Discontinuity 
design” – (RD) med delvis randomisering. RD er et kvasi-eksperimentel 
studiedesign med en præ-test og en post-test. 

• Undersøgelsen vil inkludere mindst 15 afsnit for at opnå en statistisk 
styrke på 80% til at identifcere en nedgang i voldsepisoder på 35% 
(med signifkansniveau på 5%). Udgangsniveauet (baseline) af vold og 
aggression vil blive vurderet over 3 måneder med brug af et 
selvkonstrueret registeringsskema. Herefter vil afdelingerne blive delt op 
i tre grupper efter hvor mange voldelige og aggressive hændelser, der er 
registreret i løbet af baseline målingen. 







Lavt 
aggressionsniveau

Denne gruppe 
fortsætter med kun 
at anvende SOAS-R

Lavt 
aggressionsniveau

Denne gruppe 
fortsætter med kun 
at anvende SOAS-R

Mellem 
aggressionsniveau

Denne gruppe 
fordeles til enten at 
fortsætte med at 
anvende SOAS-R 

eller opstarte med 
at anvende BVC

Mellem 
aggressionsniveau

Denne gruppe 
fordeles til enten at 
fortsætte med at 
anvende SOAS-R 

eller opstarte med 
at anvende BVC

Højt 
aggressionsniveau

Denne gruppe skal 
efter 3-4 mdr. 

opstarte med at 
anvende BVC

Højt 
aggressionsniveau

Denne gruppe skal 
efter 3-4 mdr. 

opstarte med at 
anvende BVC



OPFORDRING 

Udarbejdelse af kursus, hvor plejepersonale undervises i hvad 
forskning er og hvordan man deltager i et forskningsprojekt. 

•Ikke kun forskeren, der kommer og udføre forskning, der skal 
sætte personalet ind i dette. 



MANGE TAK FOR JERES 
OPMÆRKSOMHED!

Jacob Hvidhjelm

Sygeplejerske, Cand.Scient.San og Ph.d.-studerende

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Retspsykiatrisk afdeling

Jacob.hvidhjelm@regionh.dk

Tak til Trygfonden!
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