BRØSET VIOLENCE CHECKLIST (BVC)
Brøset Violence Checklist er et redskab til at forudsige voldelig adfærd blandt psykiatriske
patienter. Checklisten skal hjælpe klinikere til at forudse voldelig og aggressiv adfærd i løbet af det
kommende døgn.
I 1994 blev der på ”Regional Sikkerhetsavdeling Brøset i Trondheim” gennemført et studie kaldt
”1000 års erfaring” (Linaker & Busch-Iversen). Her så man nærmere på hvilken type adfærd, der
var typisk/ rapporteret lige før en ”acting out” fandt sted, og af de 56 forskellige adfærdsændringer,
der blev beskrevet i sygeplejedokumentationen blev de seks hyppigste til det, der i dag hedder
”Brøset Violence Checklist” herefter forkortet til BVC.
De seks variabler, som er repræsenteret på checklisten er som følger:
•
•
•
•
•
•

Mere forvirret
Mere irritabel
Mere støjende adfærd
Oftere verbale trusler
Oftere fysisk trusler
Oftere slag, spark o.s.v. mod inventar

Brugervejledning:
BVC er et observationsskema hvor dine vurderinger af patienten er vigtige og skal udfyldes efter de
observationer du gør af patienten på et givet tidspunkt
I de seks felter på skemaet skal der gives en score på 1 eller 0, hvis du vurderer at patienten
opfylder en eller flere af de beskrevne symptomer scores der 1 i det aktuelle felt. Mener du, at
patienten ikke har en eller flere af de i BVC beskrevet symptomer scores der 0 i det aktuelle felt.
Patienter du kender godt fra tidligere indlæggelser gives en score på 1, såfremt den vanlige adfærd
er forstærket fra tidligere. Altså; hvis en patient, du kender godt, som vanlig kommer med verbale
trusler og som ingen egentligt tager alvorligt, fordi det er en del af patientens normaladfærd, gives
der en score på 0 i feltet for den nævnte type adfærd. Hvis denne vanlige adfærd forstærkes eller
bliver værre end kendt fra før scores der 1.
Patienter, du ikke kender fra tidligere, vurderes og observeres som vanlig og scores på skemaet efter
dit skøn og vurdering.

Maksimum score er 6
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Operationalisering af begreber og tolkning af resultater:

1 = Adfærden er observeret
0 = Ingen forekomst

BVC adfærd

Definition

Forvirring

Opføre sig åbenlyst forvirret og desorienteret.
Kan hænde at patienten ikke er orienteret i tid
og sted samt person.

Irritabilitet

Patienten bliver let irriteret; tåler dårlig andres
tilstedeværelse

Støjende adfærd

En støjende og vredladen adfærd; f.eks.
smækker med døren, råber i stedet for at
snakke osv.

Verbale trusler

Et verbalt udbrud som er mere end bare at
hæve stemmen og har til hensigt at ydmyge
eller skræmme en anden person.

Fysiske trusler

Viser med tydelig kropssprog at hensigten er
at truer en anden person, f.eks. en aggressiv
kropsholdning, griber fat i en anden persons
tøj, løfter og truer med knyttet næve osv.

Angreb på ting eller genstande

Et direkte angreb på ting eller genstande og
ikke en person; slå på eller knusning af
vindue, slår eller skader en genstand eller slå
et møbel i stykker.

SUM

=0
= 1-2
>2

Lille risiko for vold
Moderat risiko for vold.
Præventive forholdsregler skal
gennemtænkes.
Høj risiko for vold. Præventive forholdsregler skal tages og
planer for hvordan et eventuelt angreb undgås skal
gennemtænkes.
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