
Orientering om avviksmeldinger i skole

Denne orienteringen tar for seg

1. Antall avviksmeldinger om vold og trusler mot ansatte i skole

2. Rutiner for avviksmeldinger

3. Forebygging og kompetanseheving



Antall avvik



Meldte hendelser i 2020 er fordelt slik:

• Frydenhaug skole: 82 (spesialskole)

• Barnetrinn: 126 (i snitt 5,5 per skole)

• Ungdomstrinn: 7



Kvalitetsystem for kvalitets- og virksomhetssytring



Meldeskjema i EQS



Eksempel på 
en melding



Rutiner for avviksmeldinger

Alle hendelser skal registreres

• I Drammen kommune skal alle hendelser knyttet til 
vold og trusler om vold registreres, uavhengig av hvem 
som utfører handlingen (elever, pårørende, brukere, 
kollegaer, innbyggere).

Registrering av gjentatte hendelser som involverer 
samme ansatt og bruker

• Dersom man blir utsatt for samme type hendelse 
gjentatte ganger (flere ganger i løpet av en arbeidsdag 
eller i løpet av en arbeidsuke), kan man registrere alle 
inn i "Melding om hendelse" i EQS under 
"Skade/nestenulykke - ansatt". Dette skal gjøres minst 
en gang i uken.

Arbeidsgiver har plikt til å varsle politiet og 
Arbeidstilsynet om dødsulykker og ulykker som har 
medført alvorlig skade (arbeidsmiljølovens § 5-2). 
Nærmeste leder avklarer dette med 
personalavdelingen.

Arbeidstilsynet

• Med "alvorlig skade" menes enhver skade, fysisk 
eller psykisk, som medfører varig eller lengre tids 
arbeidsudyktighet». Med varig menes 1 (en) uke 
eller mer.

• Skaden kan på et senere tidspunkt vise seg å være 
mer alvorlig enn først antatt. Hvis skaden ikke er 
meldt tidligere må du som arbeidsgiver snarest 
mulig sende melding til Arbeidstilsynet.



Arbeidstilsynet har satt opp ni punkter som karakteriserer 
begrepet " alvorlig skade"

1. Hodeskade/hjernerystelse med tap av bevissthet og/eller andre alvorlige konsekvenser

2. Skjelettskade (unntatt enkle brister eller brudd på fingre eller tær)

3. Indre skader (skader på indre organer som lunger, nyrer, milt osv.)

4. Tap av kroppsdel (amputasjon av legemsdel eller deler av slike)

5. Forgiftning (med fare for varige helseskader), for eksempel hydrogensulfid-forgiftning

6. Bevissthetstap på grunn av arbeidsmiljøfaktorer som f. eks. oksygenmangel

7. Forbrenning, frostskade eller etseskade (alle fullhudsskader (3. grad) og/eller delhudsskader (2. 
grad) i ansiktet, på hender, føtter eller i anogenitalområdet, samt alle delhudsskader større enn 5% 
av kroppsoverflaten

8. Generell nedkjøling (hypotermi)

9. Skade som krever sykehusbehandling, unntatt enklere poliklinisk behandling



Våre tiltak og
oppfølging ved
hendelser



Kompetanseheving og forebygging

Kompetansesenteret i Drammen kommune er satt til å lede arbeidet «Vold og 
trusler om vold – i et forebyggende perspektiv». Kartlegge behov og sikre 
kompetanseheving i virksomhetene

Forebygging og håndtering av vold, trusler, mobbing og trakassering på 
arbeidsplassen er en investering i samfunnet og arbeidsmiljøet. Det skaper økt 
produktivitet, trivsel og motivasjon, samt lavt sykefravær for ansatte og bedre 
livskvalitet for innbyggerne

• Harmonisering/tjenesteutvikling 
• Godt skolemiljø, 
• Alternative læringsarenaer 
• Sos.fagligstillinger
• Beredskapsplaner


