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Hovedfunn 
 

- Deltagerne fremstår som svært fornøyde. Samtlige har oppgitt at helhetsinntrykket av kurset er 

svært bra eller bra. 

- Deltagerne opplever at kursleder har høy faglig kompetanse, og i svært stor grad involverer 

deltagerne. 

- Halvparten av respondentene har benyttet veiledning på arbeidsplassen. 90 prosent av disse 

oppgir at de i svært stor, eller stor grad har hatt nytte av dette.   

- 95 prosent mener det vil være viktig å fortsette med ressursgruppesamlinger for å holde kvaliteten 

på øvelsene høy. 90 prosent mener også det vil være viktig for motivasjonen til å gjennomføre 

treninger og øvinger.  

 

 

Tekst: Skule Wigenstad  

Datainnsamling: Alexander Sollie Hvaring 
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1. Innledning 

KoRus Oslo har over tid arbeidet med opplæring for ansatte og ledere ved institusjonene i Velferdsetaten. Kurs og opplæringstiltak 

som gjennomføres har vært basert på undersøkelser av ønsker og behov i institusjonene. De siste årene har det vært en markant 

økning i etterspørsel om mer opplæring knyttet til å forstå, forebygge og kunne håndtere vold og trusler på institusjonene. 

Enkeltstående kurs om tema ble raskt fullbooket og KoRus Oslo og Velferdsetaten drøftet derfor andre strategier knyttet til å gi 

opplæring som i større grad kan implementeres og vedlikeholdes på hver institusjon. Det ble derfor besluttet å utdanne to 

superbrukere per institusjon. Det skulle videre utarbeides en opplæringsplan og gjennomføre grunnopplæring for utvalgte ansatte 

(superbrukere) på institusjonene i Velferdsetaten. Superbrukerne skal etter endt opplæring få ansvar for å arbeide med å 

implementere kunnskap og organisere øvelser på sitt arbeidssted. Målet for superbrukerkurset var å øke kunnskaps- og 

ferdighetsnivå til ansatte slik at en med det bidrar til større opplevd sikkerhet, trygghet og trivsel på arbeidsplassen. Deltagerne 

skulle settes i stand til å holde faglige innlegg, organisere øvelser og lede prosesser på knyttet til tema på eget arbeidsted.  

Det er satt av tid til egen opplæring for ledere ved institusjonene med tanke på deres rolle som tilretteleggere for lokal læring og 

praksisutvikling. Dette kurset var fremdeles ikke gjennomført da data til denne evalueringen ble innhentet. Superbrukeren skal 

sammen med ledelsen ved hver institusjon sikre god kvalitet og kontinuitet i implementeringsarbeidet og internopplæringen.  

I denne rapporten kan du lese mer om Superbrukernes erfaring med grunnopplæringen «For sikkerhetens skyld». Tatiana Penzo som 

har vært ansvarlig for innhold og gjennomføring av opplæringen. Velferdsetaten ved seksjon HR og KoRus Oslo har bistått med 

tilrettelegging og støtte. KoRus Oslo har gjennomført denne evalueringen. Vi håper evalueringen kan være nyttig i det videre 

arbeidet med å implementere satsningen på alle relevante institusjoner i Velferdsetaten. 

For mer informasjon om superbrukerkursets innhold vises det til instruksjonsmanualen; «Superbruker – Minikompendium» (Penzo, 

2018). 

1.2 Om evalueringen 

Evalueringen av kurset er gjennomført av Skule Wigenstad og Alexander Sollie Hvaring ved Kompetansesenter Rus – Oslo (KoRus). 

Denne evalueringens design ble utarbeidet i samarbeid mellom prosjektleder og KoRus Oslo. Prosjektleder fikk hjelp av KoRus til å 

utforme spørsmål og til gjennomføring av datainnsamling. Etter prosjektleders ønske var det Superbrukernes opplevelse av kurset 
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som ble tillagt hovedvekt i evalueringen. En del av spørsmålene var åpne i den forstand at respondentene kunne besvare med tekst. 

Der det var tekstsvar er disse systematisert og skrevet inn i teksten i sammenheng med de andre spørsmålene.  

Det er spørreundersøkelsen som danner grunnlaget for denne evalueringen. 

2. Resultater 
Resultatene vil bli presentert tematisk med utgangspunkt i rekkefølgen spørsmålene i spørreskjema ble stilt.  

2.1 Kursdeltagelse 

Et stort flertall av deltagerne har deltatt på flertallet av kursdagene, og 76 % av de spurte oppga at de hadde deltatt enten seks eller 

sju dager.   

2.3 Helhetsinntrykk av kurset 

På spørsmål om helhetsinntrykket av kurset «For sikkerhets skyld», svarte samtlige deltagere at det enten var svært bra (68 %), eller 

bra (32 %), og 93 prosent mente balansen mellom teori og praksis i svært stor grad, eller stor grad var god. 

85 prosent av deltagerne opplevde at kursleder i svært stor grad besatt høy faglig kompetanse, mens 14 prosent mente kursleder i 

stor grad besatt dette. Ingen svarte noe lavere enn dette. Deltagerne opplevde også at kursleder i svært stor grad (81 %), eller i stor 

grad (19 %) involverte deltagerne.  

Det store flertallet av deltagerne var svært motivert (66 %), eller noe motivert (32 %) for å fortsette trening / øvelser etter endt kurs. 

En av kursdeltagerne oppgir at hen er lite motivert. Personen som oppga å være lite motivert fikk et oppfølgingsspørsmål om 

hvorfor. Grunnen til dette er at vedkommende ikke meldte seg frivillig til rollen, men ble valgt ut av leder. 

Denne høye motivasjonen kan ha sammenheng med at deltagerne enten i svært stor eller stor grad (98 %) mener de umiddelbart 

kan ta i bruk kompetansen de har tilegnet seg gjennom kurset.  

2.3 Opplevd trygghet som superbruker 

Et av målene med kurset er at deltagerne skal oppleve en trygghet i de ulike sidene av arbeidet. Deltagerne ble derfor spurt om de 

følte seg trygge på en rekke områder kurset dekket. 

Et flertall av deltagerne følte seg trygge i rollen som superbruker. 70 prosent fortalte at de enten i svært stor grad, eller i stor grad 

følte dette. 30 prosent som oppga at verken /enten eller følte seg trygge i rollen. 

På frigjøringsteknikker opplevde også de fleste at de var trygge. 87 prosent opplevde at de i svært stor, eller stor grad var trygge, 

mens 10 prosent svarte verken eller. En deltager opplevde i liten grad trygghet på frigjøringsteknikker. 

På deeskaleringer mente 83 prosent at de opplevde trygghet enten i svært stor, eller stor grad. 17 prosent svarte verken eller, mens 

ingen av deltagerne opplevde liten grad av trygghet.   

På teoretisk gjennomgang opplevde flertallet (62 %) enten i svært stor grad eller stor grad trygghet, men 38 prosent opplevde enten 

verken eller, eller liten grad av trygghet på dette området.  
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På simulering var det noe mer utrygghet. Her oppgav 55 prosent at de enten i svært stor, eller stor grad var trygge på dette, mens 34 

prosent oppgav de var verken trygge eller utrygge. 4 deltagere oppga at de i liten grad var trygge på simulering, mens 1 deltager 

svarte i svært liten grad. 

Oppsummert ser vi at deltagerne i stor grad opplever trygghet i rollen som Superbruker. Særlig innen frigjøringsteknikker og 

deeskalering opplevde deltagerne en stor grad av trygghet. På simulering og teoretisk gjennomgang er tallene noe lavere, selv om 

flertallet også her opplevde en stor grad av trygghet.  

3. Implementering i personalgruppen 
Prosjektleder anbefaler at implementering, opprettholdelse av sikkerhets-, samhandlings- og simuleringsarbeidet er forankret på 

ledernivå. Forankringen bør være solid i alle ledd, men særlig hos Superbrukerens nærmeste leder.  

For at Superbrukerne skal kunne videreføre kunnskapen, vil det ofte være nødvendig at ledelsen legger til rette for denne 

kunnskapsoverføringen. På spørsmål om i hvilken grad respondenten opplevde at ledelsen tilrettelegger for øvelser og trening, 

svarte 70 prosent at de opplevde dette enten i svært stor, eller stor grad. 13 prosent svarte verken eller, mens 6 prosent, eller 3 

personer, svarte i liten, eller svært liten grad. Det er også 5 personer som ikke har besvart spørsmålet. Respondentene som svarte at 

ledelsen i liten grad tilrettelegger for øvelse og trening fikk spørsmål om hvordan ledelsen på en bedre måte kunne tilrettelegge. To 

personer svarte på dette. En mente at ledelsen burde «sette av tid og snakke positivt i personalgruppen om hvorfor dette er viktig». 

Den andre måten ledelsen burde «sette seg inn i dette opplegget, følge opp, sørge for gjennomføring». 

Samlet sett opplever respondentene implementering av «For sikkerhets skyld» som vellykket. 70 prosent, som altså er det samme 

antallet som opplevde at ledelsen tilrettelegger for øvelser, opplever at implementeringen i svært stor, eller stor grad har vært 

vellykket. 19 prosent svarte verken eller, mens 11 prosent opplevde at implementeringen i liten, eller svært liten grad hadde vært 

vellykket. 

Treningen / øvelsen ble ifølge respondentene godt mottatt i personalgruppen. 21 prosent meldte om mye positivitet og et høyt 

engasjement. 51 prosent opplevde noe positivitet og engasjement, 19 prosent svarte verken / eller, mens 9 prosent opplevde enten 

noe, eller mye negativitet og motstand. 

På spørsmål om hvordan treningen og øvelsene har innvirket på personalets kommunikasjon med brukere eller beboere som 

tenderer til utfordrende atferd eller voldsrisiko, og på kommunikasjon innad i personalgruppen, er tallene svært like. 66 prosent 

opplever at kommunikasjonen med brukere / beboere har blitt påvirket i svært positiv eller positiv grad, mens 34 prosent mente at 

treningen / øvingene ikke hadde hatt noen innvirkning.  

3.2 Noe som var spesielt bra ved implementeringen? 

I fritekst fikk deltagerne muligheten til å kommentere om det var noe de synes var spesielt bra ved implementeringen. Da mange av 

kommentarene omhandlet samme forhold, ble kommentarene samlet tematisk. 

3.2.1 Egenskaper ved leder: 

Flere trakk frem at egenskaper ved lederen var veldig viktig for en god implementering. En hevdet at ledelsen var svært interessert i 

teknikktrening, og scenarioer skulle «bli rutine og en naturlig del av jobben». Respondenten fortsatte med å fortelle at ledelsen tok 

initiativ til å sette opp faste dager for teknikktreningen, og satte opp datoer for å øve på ulike scenarier. Dette gjorde det lettere for 
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Superbrukeren å komme i gang og følge opp arbeidet. Flere fremhevet at dersom arbeidet var forankret hos ledelsen, og hvis 

ledelsen prioriterte arbeidet, var det lettere å få gjennomført. En annen respondent skrev «Jeg har en sjef som er veldig engasjert og 

som ser viktigheten av dette, så vi får mye tid til å gjøre øvelser og scenarier - dette har gjort det enklere å få til en god 

implementering». Vedkommende skrev videre «Vi har lagd en god plan for tiden fremover, som tydelig viser hva vi skal gjennom, når 

og hvem som skal delta. Dette tror jeg er med på å gi forutsigbarhet til de ansatte». 

3.2.2 Gjennomføring av trening 

Flere påpekte at enkelte øvelser fremsto som særlig relevante, noe som gjorde det lettere å få gjennomført dem. Flere trakk frem 

frigjøringsteknikker som en slik øvelse. Frigjøringsteknikker ble også fremhevet som en øvelse det var enkelt å få øvet på siden det 

ikke krevde at det var så mange tilstede. At øvelsene hadde et praktisk fokus, og at det var mulig å velge mellom ulike typer øvelser, 

scenarioer og teorier gjorde det mulig å gjennomføres ukentlige øvelser som var varierte og lærerike hver gang.  

3.2.3 Personlig kunnskap 

Egenskaper ved Superbrukeren selv ble også vektlagt som en faktor i implementeringen. En skrev at; «Fordi jeg har lært mye, greide 

jeg å formidle det ganske bra». En annen skrev; «Kurset har gjort meg tryggere på å tørre å ta ledelse. Fått på plass ressursgruppe i 

personalgruppa for å fordele ansvar». Superbruker-kursdagene ble startet med spørsmål om implementeringen hadde begynt. En 

mente at dette hadde skapt et press til å komme i gang raskest mulig. 

3.2.4 Positive kolleger 

Positive og lærevillige kolleger ble trukket frem som en suksessfaktor for implementering, samt at alle deltok. En skriver at etter at 

arbeidsplassen begynte med øvelser og treninger, hadde personalgruppen blitt flinkere til å «snakke i gruppe og å gi hverandre 

konstruktive tilbakemeldinger». En motivert personalgruppe skapte engasjement og gjorde det lettere å implementere opplegget. En 

av respondentene skrev at personer i personalgruppen fikk ansvar og trekker resten med seg. Det ble også hevdet at «De fleste 

ansatte er interessert og engasjerte i trening på teknikker og scenarioer». En skriver at implementeringen hadde gått gradvis, og hen 

erfarte at selv om det var vanskelig å få med alle i begynnelsen, økte etter hvert engasjementet og personalet så behovet for 

øvelsene. Selv om kolleger opplevde det som vanskelig i starten ble det nå oppfattet som gøy og nyttig, og øvelsene ble gjennomført 

selv om Superbruker ikke var til stedet.  

 

Oppsummert synes det særlig som god forankring i ledelsen fremstår som en viktig faktor for god implementering. At øvelsene 

fremstår som praktisk relevante kan bidra til å skape et engasjement og positiv innstilling i personalgruppen, noe som gjør det lettere 

å få med kolleger på øvelsene. At Superbruker har kompetanse og føler seg trygg i rollen, ble også trukket frem som viktig for god 

implementering.  

3.3 Spesielle utfordringer ved implementeringen  

Deltagerne ble også bedt om å nevne forhold som var spesielt utfordrende ved implementeringen. På samme måte som ved 

faktorene som fremmet implementering, ble svartekstene samlet tematisk.  
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3.3.2 Strukturelle vanskeligheter 

Den vanligste utfordringen var strukturell. En respondent skrev; «Få til at alle, både nattevakter, ekstravakter og helgevakter får 

jevnlig gjennomgang av teknikker og gjennomføring av scenario. Vanskelig med turnus at alle skal få like mye trening». Det fremstår 

som at mange av Superbrukerne jobbet i yrker med turnus, hvor ikke alle ansatte var samlet på jobb. Enkelte arbeidsplasser hadde 

mange ansatte i ulike stillingsprosenter. En skrev at det hadde vært vanskelig å «favne alle ansatte som jobber turnus og ulike 

brøkstillinger, nattevakter og kun helgevakter, pluss ekstravakter. Sikre at alle får opplæring». Oppstykket turnus bidro også til at det 

var vanskelig å få en struktur og flyt i øvingene. At den lille tiden de hadde også måtte brukes til andre forefallende oppgaver gjorde 

at det ikke alltid var tid til å øve. En skrev; «Opplever i sin helhet at det på institusjon i Velferdsetaten er lite rom for å gjøre noe annet 

enn det mest grunnleggende, da praktisk arbeid opptar svært mye av vår arbeidstid». En mente de ansatte ofte var slitne dersom de 

kun fikk trent på slutten av dagen.  

En skrev at det ligger en utfordring i at vedkommende var alene om å organisere dette på arbeidsplassen, mens en annen trakk frem 

usikkerhet vedrørende egen rolle som utfordrende. 

Andre trakk frem mer midlertidige problemer som sykefravær, ferieavvikling og lederskifter.  

3.3.3 Manglende interesse 

Ikke alle Superbrukere opplevde entusiastiske kolleger. Noen skrev at øvelsene ikke ble prioritet av kolleger, og at enkelte kolleger 

bidro til at det var vanskelig å få implementert opplegget. En skrev at det var en manglende interesse hos ledelsen, og at ledelsen 

selv ikke deltok på øvelsene. Det ble da mye ansvar for Superbrukeren dersom vedkommende skulle «dra lasset i hele 

personalgruppen».  

3.3.4 Passer ikke personalgruppen 

Noen få respondenter skrev at opplegget ikke passet personalgruppen. En mente at kollegene var for gamle til å klare øvelsene på en 

god måte, mens flere mente at flere kolleger synes scenariene var for vanskelige – de klarte ikke være seg selv under trening og 

syntes det var ukomfortabelt med «rollespill». En påpekte at dette sannsynligvis skyldtes at dette var uvant, og at det ville ta tid å 

venne seg til metodikken og bli komfortabel med den. 

Oppsummert synes særlig manglede tid å være en utfordring for vellykket implementering. Dette skyldtes hovedsakelig uheldige 

turnus- og arbeidstider, og det var vanskelig å sikre at hele personalgruppen fikk gjennomført øvelsene. Også på arbeidsplasser hvor 

turnusen ikke nødvendigvis var et problem, opplevde flere at andre arbeidsoppgaver ble prioritert fremfor treningen.  
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4. Praktisk gjennomføring av trening / øvelser på 

arbeidsplassen 

Hvordan de ulike arbeidsplassene organiserer treningene / øvelsene synes å variere. 54 prosent opplyser at hele personalgruppen 

trener / øver sammen, mens 46 prosent oppgir at personalet deles inn i grupper som roterer.  

Blant arbeidsstedene hvor personalet var inndelt i grupper som roterte, oppga seks respondenter at de trente en gang i uken, seks 

svarte annenhver uke, fire svarte en gang i måneden, mens fire svarte sjeldnere enn en gang i måneden. På arbeidsplassene med 

denne ordningen var det ingen ansatte som fikk trene en gang i uken. Fem fikk trene annenhver uke, Ni trente en gang i måneden, 

mens seks trente sjeldnere enn en gang i måneden.  

På arbeidsplasser hvor hele personalgruppen trener / øver sammen, oppga seks respondenter at de organiserte trening / øvelser en 

gang i uken, tre svarte annenhver uke, 12 en gang i måneden, mens to respondenter svarte at hele personalgruppen trente samlet 

sjeldnere enn en gang i måneden.  

Lengden på øktene varierte. 7 prosent svarte at øktene varte fra 0-15 minutter. 33 prosent svarte fra 15-30 minutter, 16 prosent 

mellom 30-45 minutter, 21 prosent oppgav 45-60 minutter, mens de resterende 21 prosentene hadde økter på mer enn 60 minutter.  

5. Hva trenes det på?  

Når arbeidsplassen trener / øver, er det forskjellige elementer det fokuseres på. Det vanligste var å trene på frigjøringsteknikker, 

hvor 74 prosent oppga at de gjør det enten svært ofte, eller ofte. 23 prosent svarte de gjør det av og til eller sjeldent, mens en 

respondent svarte svært sjeldent / aldri.  

Det nest vanligste å trene på var deeskalering. Her oppga 49 prosent at de trente eller øvde på dette svært ofte, eller ofte. 47 

prosent svarte av-og-til eller sjeldent, mens to respondenter svarte aldri eller svært sjeldent. 

På simulering oppga 35 prosent at de trente / øvde svært ofte eller ofte, 53 prosent svarte av-og-til eller sjeldent, mens fem 

respondenter, eller 12 prosent, svarte aldri eller svært sjeldent.  

Det som det fremstår som at det blir trent minst på, er teoretisk gjennomgang. 26 prosent trente / øvde svært ofte eller ofte, 26 

prosent oppga av-og-til eller sjeldent, mens fem respondenter, eller 12 prosent, svarte aldri eller svært sjeldent.  

6. Treningens / øvingens betydning for trygghet 

Treningen og øvelsene skal gjøre deltagerne bedre rustet til å møte fysisk krevende situasjoner. De ble derfor spurt om de opplevde 

at treningene / øvelsene hadde hatt en innvirkning på både den individuelle og kollektive tryggheten. Effekten har tilsynelatende 

vært lik på begge formene for trygghet. 81 prosent opplever at treningen / øvelsene i svært positiv, eller i positiv grad har hatt en 

innvirkning på den individuelle tryggheten. 19 prosent mener det ikke har hatt noen innvirkning, men ingen opplever at treningene / 

øvelsene har hatt noen negativ innvirkning. 
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For den kollektive tryggheten, opplevde 79 prosent at den i svært positiv, eller i positiv grad hadde hatt en innvirkning. 21 prosent 

mente det ikke har hatt noen innvirkning, mens ingen opplevde at treningene / øvelsene har hatt noen negativ innvirkning på den 

kollektive tryggheten. 

7. Forhold som var spesielt bra ved gjennomføringen 
av treninger/øvelser i personalgruppen 
 

Respondentene fikk muligheten til å skrive om det var noe som var spesielt bra ved gjennomføringen i 

personalgruppen. Her ble særlig engasjement, og at alle deltar, trukket frem som viktige faktorer. Kolleger 

opplevde en nytteverdi av treningen, og flere skrev at det ofte var god stemning når de holdt på med 

øvelsene. Øvelsene hadde også ifølge en av respondentene «bidratt til økt fokus på sikkerhet på 

arbeidsplassen», mens en annen skrev at øvelsene hadde gitt «verdifull bevisstgjøring på egen atferd». 

8. Spesielle utfordringer ved gjennomføringen i 

personalgruppen 

Når respondentene ble bedt om å skrive om spesielle utfordringer de opplevde ved gjennomføring av treninger og øvelser i 

personalgruppen, var det særlig to forhold som var gjentagende; enkeltindivider som var negative, samt strukturelle utfordringer.  

8.2 Negative enkeltindivider 

Flere skrev at enkelte av kollegene gruer seg til scenariene fordi de opplevde det som kunstig og vanskelig å ta på alvor. Noen vegret 

seg for å delta i scenariene. En understreket at de som gruet seg, følte de fikk utbytte av scenariet ved debrief. Det kunne ofte være 

vanskelig å snu en negativ innstilling og «enkelte viser litt mostand». En annen skrev at det var et par stykker i personalgruppen som 

ikke engasjerte seg og bidro mindre enn andre. Det kunne være lite initiativ fra kolleger om å sette i gang uten at Superbrukeren 

hadde regien.  

En skrev at det hadde vært et manglende fokus hos ledelsen, avlyste treninger, og uro i personalgruppen, noe som hadde gjort det 

utfordrende å få gjennomført treninger.  

8.3 Strukturelle forhold 

På samme måte som det ga utfordringer knyttet til implementeringen, ga strukturelle forhold problemer for gjennomføring i 

personalgruppen. Dette knyttet seg hovedsakelig til at arbeidsplassen hadde turnusvakter og at det kunne være vanskelig å samle 

personalgruppen. Flere av respondentene hevdet de manglet tid til å gjennomføre trening og øvelser.  

Som en av respondentene skrev: «Jeg er svært sjelden til stede mens nattevaktene er her». Flere skrev at arbeidsplassen deres hadde 

en liten personalgruppe med mange ulike stillingsprosenter. «Vi er en liten personalgruppe, og noen ganger få personer til å 
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gjennomføre simuleringsøvelser». I tillegg til dette, var det andre arbeidsoppgaver som måtte gjøres. En skrev: «Det er svært få 

samlingspunkter for personalgruppen i sin helhet, og praktisk arbeid som rydding og vasking opptar store deler av vakten».  

9. Bruk av rekvisitter  

For å gjøre treningen mer realistisk og levende ble det benyttet rekvisitter som for eksempel caps, parykk, vesker og andre ting. 

Deltagerne fikk spørsmål om hvordan dette innvirket på treningen. 

Hele 65 prosent mente rekvisitter i svært stor, eller stor grad, gjorde det lettere å ha rollen som markør. 33 prosent mente det ikke 

spilte noen rolle, eller i liten grad gjorde det enklere. En respondent oppga at det i svært liten grad gjorde det lettere å ha 

markørrollen.  

På spørsmål om rekvisitter gjorde markørrollen mer troverdig, var svarfordelingen lik. 65 prosent mente også her at rekvisitter i 

svært stor, eller stor grad bidro til å gjøre markørrollen mer troverdig. 33 prosent mente det ikke spilte noen rolle, eller i liten grad 

gjorde rollen mer troverdig. En respondent mente rekvisitter i svært liten grad bidro til å gjøre markørrollen troverdig.  

Samlet sett ser vi at et flertall av respondentene mener rekvisitter både gjorde det lettere å ha markørrollen, og at rekvisitter gjorde 

rollen mer troverdig.  

10. Veiledning og videre arbeid med Superbruker 

Kursdeltagerne har også fått tilbud om veiledning på eget arbeidssted. Dette har nøyaktig halvparten av respondentene benyttet seg 

av. Blant de som har benyttet seg av tilbudet (21 respondenter), oppgir 90 prosent at de i svært stor, eller stor grad har hatt nytte av 

denne veiledning. To respondenter svarte verken eller.  

For å opprettholde kvaliteten på øvelsene, mener hele 95 prosent det er viktig med ressursgruppesamlinger / Superbrukersamlinger. 

To respondenter tror ikke dette er viktig. 90 prosent tror også en slik gruppe vil være viktig for å opprettholde motivasjonen til å 

gjennomføre jevnlige treninger. Fire respondenter mener en slik samling ikke vil være viktig for motivasjonen.  

81 prosent av de spurte mener det i svært stor, eller stor grad, vil være behov for oppfølgingskurs. 19 prosent mener det verken / 

eller, eller i liten grad vil være behov for dette.   

Respondentene ble også spurt om de hadde hatt nytte av instruksjonsvideo. 62 prosent hadde i svært stor, eller stor grad hatt nytte 

av dette. 31 prosent svarte verken / eller, mens tre respondenter hadde i liten grad hatt nytte av dette.  

11. Hva kunne bidratt til å forbedre kurset 

ytterligere? 

Respondentene fikk muligheten til å kommentere hva de mente kunne bidratt til å forbedre kurset ytterligere.  
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11.2 Faglig Innhold 

Flere respondenter etterlyste noe mer teori om fasilitator-rollen. Dette ble ifølge en respondent sendt på e-post, men vedkommende 

skulle ønske det også hadde blitt gjennomgått på kurset. Dette stemmer overens med spørsmål 2.3 hvor vi ser at en del deltagere 

ikke opplever full trygghet i teoretisk gjennomgang.   

Andre ønsket også mer teori og drøfting omkring hva som legges i begrepet «trussel». Mer kunnskap om seksuell vold – altså hvor 

mye det er forventet at de ansatte skal tåle – ble også etterspurt.  En respondent ønsket mer teori og refleksjon over 

kommunikasjon, scanning av mulige farer i rom, og plassering / posisjonering. 

11.3 Praktisk gjennomføring 

Noen respondenter gav uttrykk for at de foretrakk Facebook over kommunikasjonsplattformen Slack, da flere opplevde problemer 

med tilgangen.  

Flere skrev at de ønsket mindre grupper. En hevdet scenarier i mindre grupper ville gitt flere muligheten til å gjennomføre. Særlig 

mot slutten av kursdagene da Superbrukerne trengte mindre veiledning av kursleder, hadde mindre grupper vært en fordel.    

En av respondentene ønsket mer drilling på fysiske frigjøringsteknikker. Mer tilrettelagte lokaler for simulering ble også etterspurt.  

11.4 Samlinger 

Flere av respondentene etterspurte flere samlinger – gjerne for flere kolleger. En skrev: «Det hadde vært fint om mine kolleger på 

institusjonen hadde fått det generelle introduksjonskurset i denne kursmodulen». At flere ansatte ble kurset som Superbrukere ville 

også gjøre arbeidsplassen mindre sårbar dersom Superbruker sluttet ved arbeidsplassen. At ledere også ble kurset ble trukket frem 

som et ønske. En skrev at hen ønsket å holde videre kontakt med andre Superbrukere ved andre institusjoner for å kunne drøfte 

videre implementering, gjennomganger og tips. En ønsket hyppigere kursdager i starten for å komme mer i gang. En annen hadde 

hatt besøk av kursleder på arbeidsplassen. Vedkommende opplevde at dette gav ny inspirasjon for både Superbruker og kolleger, og 

ønsket at et slikt besøk gjerne kunne vært tidligere i kurset, og eventuelt flere ganger.  

12. Kommentarer til kurset i sin helhet 

Deltagerne fikk på slutten av spørreskjema muligheten til å kommentere dersom det var noe de ønsket å legge til.  

12.2 Positivt 

Flere valgte å benytte muligheten til å skryte av kurset. Særlig kursleder ble omtalt som flink til å formidle, kompetent og 

engasjerende som klarte å få deltagerne ut av komfortsonen på en god måte. En deltager skrev at kurset var nyttig og viktig, og at 

vedkommende gledet seg til å jobbe videre sammen med resten av personalgruppen. «Jeg håper det vil skape økt fokus på sikkerhet 

og skape økt kollektiv trygghet i personalgruppa». 
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12.2 Negativt 

Enkelte deltagere hadde også noen negative bemerkninger. En opplevde kurset som litt vanskelig å implementere, med lite struktur 

og system på implementeringen. En annen skrev at det hadde vært vanskelig å komme i gang. Dette gikk på de strukturelle 

forholdene som er nevnt tidligere i evalueringen med blant annet med sykdom i personalgruppen, og vanskeligheter med å finne tid 

til arbeidet. En skrev: «Det er rett og slett lite tid og rom, og det er i liten grad fleksibilitet i å skape tid og rom for denne type øving 

da organiseringen av institusjonen i sin helhet ikke gir rom for dette. Dette får meg til å føle at det er en viss utopi i å skulle tenke at 

man har ressurser eller villighet til å fokusere på denne type øvinger». En ønsket også at ledere burde kurses parallelt for en økt 

forståelse av kurset og metodikken.  

En etterspurte muligheten til å bytte gruppe dersom det var sykdom. Vedkommende hadde vært syk en kursdag og skulle gjerne 

byttet gruppe slik at hen fikk deltatt. Ifølge kursleder var det flere deltagere som byttet flere ganger, slik at dette var en mulighet.  

En uttrykte også et ønske om at kurskompetanse ble belønnet. Hen skrev at «funksjonen som superbruker krever en god del arbeid 

og organisering som bør belønnes med et par ekstra lønnstrinn på linje med andre spesialfunksjoner». 

12.2 Veien videre 

Deltagerne ble spurt om innspill til videre arbeid. Enkelte respondenter uttrykte et ønske om en videreføring av gruppene. En 

respondent skrev at vedkommende ønsker et par ganger i året for oppfriskning og møte med andre Superbrukere da motivasjonen til 

vedkommende blir bedre av faglig påfyll. 

En annen etterspurte gruppedag med oppfriskning og status om cirka ett år.   

13. Oppsummering av evalueringsresultatene 

Oppsummert viser evalueringen at deltagerne er svært fornøyde med både kurset og kursholder. Samtlige som har besvart 

evalueringen, har oppgitt at helhetsinntrykket av kurset enten er svært bra, eller bra. Deltagerne som har veiledning på 

arbeidsplasser oppgir at de i stor grad har hatt nytte av dette.  

En utfordring som går igjen på flere av spørsmålene er at respondentene opplever strukturelle problemer knyttet til implementering 

og gjennomføring av treninger og øvelser på arbeidsplassen. Da mange arbeider i turnusyrker var det vanskelig å få samlet alle 

ansatte og ha en kontinuitet i implementeringen.  

95 av respondentene mener det vil være viktig å fortsette med ressursgruppesamlinger for å holde kvaliteten på øvelsene høy. 90 

prosent mener også det vil være viktig for motivasjonen til å gjennomføre treninger og øvinger. 

14. Litteraturliste 
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15. Vedlegg – Rådata 

 

15.2 Rådata - Pilotkurs 

1.1 Hvor mange kursdager har du deltatt på? 

 

1.2 Hva er ditt helhetsinntrykk av kurset "For sikkerhetens skyld"? 

 

1.3 Vennligst vurder din opplevelse av følgende momenter ved kurset: - I hvilken grad var det god balanse mellom teori og praksis? 

 

1.3 Vennligst vurder din opplevelse av følgende momenter ved kurset: - I hvilken grad opplevde du at kursleder besitter høy faglig 
kompetanse? 
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1.3 Vennligst vurder din opplevelse av følgende momenter ved kurset: - I hvilken grad opplevde du at kursleder involverte 
deltakerne? 

 

1.3 Vennligst vurder din opplevelse av følgende momenter ved kurset: - I hvilken grad mener du at du umiddelbart kan ta i bruk den 
kompetansen du har tilegnet deg? 

 

2.1 Er du motivert til å fortsette trening/øvelser etter endt kurs? 

 

2.2 I hvilken grad føler du deg trygg.. - ..i rollen som superbruker 
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2.2 I hvilken grad føler du deg trygg.. - ..på frigjøringsteknikker 

 

2.2 I hvilken grad føler du deg trygg.. - ..på simulering 

 

2.2 I hvilken grad føler du deg trygg.. - ..på teoretisk gjennomgang 

 

2.2 I hvilken grad føler du deg trygg.. - ..på deeskalering 
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3.1 Hvordan blir treningen/øvelsene mottatt i personalgruppen? 

 

3.2 Opplever du at treningen/øvelsene har hatt en innvirkning på.. - ..den individuelle tryggheten? 

 

3.2 Opplever du at treningen/øvelsene har hatt en innvirkning på.. - ..den kollektive tryggheten? 

 

3.2 Opplever du at treningen/øvelsene har hatt en innvirkning på.. - ..personalets kommunikasjon med brukere/beboere som 
tenderer til utfordrende atferd eller voldsrisiko? 
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3.2 Opplever du at treningen/øvelsene har hatt en innvirkning på.. - ..kommunikasjonen innad i personalgruppen? 

 

3.3 Samlet sett, i hvilken grad vurderer du at implementeringen av «For sikkerhetens skyld» i personalgruppen din er vellykket? 

 

4.1 Hvordan organiserer dere treningen/øvelsene? 

 

4.1.1 Hvor ofte organiserer dere treninger/øvelser? 

 

4.1.2 Hvor ofte får hver enkelt ansatt trene/øve 
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4.2 Hvor ofte organiserer dere treninger/øvelser? 

 

4.3 Hvor lenge varer treningene/øvelsene? 

 

4.4 Når dere trener/øver, hvor ofte trener dere på følgende: - Frigjøringsteknikker 

 

4.4 Når dere trener/øver, hvor ofte trener dere på følgende: - Simulering 
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4.4 Når dere trener/øver, hvor ofte trener dere på følgende: - Teoretisk gjennomgang 

 

4.4 Når dere trener/øver, hvor ofte trener dere på følgende: - Deeskalering 

 

4.5 I hvilken grad vurderer du at rekvisitter (caps, parykk, veske, m.m.).. - ..gjør det lettere å ha rollen som markør? 

 

4.5 I hvilken grad vurderer du at rekvisitter (caps, parykk, veske, m.m.).. - ..bidrar til å gjøre markør-rollen troverdig? 
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4.6 Forankring: I hvilken grad opplever du at ledelsen tilrettelegger for øvelse og trening? 

 

5.1 Har du benyttet tilbudet om veiledning på eget arbeidssted? 

 

5.1.1 I hvilken grad har dere hatt nytte av veiledningen? 

 

5.2 Tror du Superbrukersamlinger (ressursgruppe) vil være viktig for å opprettholde kvalitet på øvelsene? 

 

5.3 Tror du Superbrukersamlinger (ressursgruppe) vil være viktig for å opprettholde din motivasjon til å gjennomføre jevnlige 
treninger? 
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5.4 I hvilken grad har du hatt nytte av instruksjonsvideo? 

 

5.5 I hvilken grad tror du det vil være behov for oppfølgingskurs? 

 

 

15.2 Rådata hovedkurs 

1.1 Hvor mange kursdager har du deltatt på? 

 

1.2 Hva er ditt helhetsinntrykk av kurset "For sikkerhetens skyld"? 
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1.3 Vennligst vurder din opplevelse av følgende momenter ved kurset: - I hvilken grad var det god balanse mellom teori og praksis? 

 

1.3 Vennligst vurder din opplevelse av følgende momenter ved kurset: - I hvilken grad opplevde du at kursleder besitter høy faglig 
kompetanse? 

 

1.3 Vennligst vurder din opplevelse av følgende momenter ved kurset: - I hvilken grad opplevde du at kursleder involverte 
deltakerne? 

 

1.3 Vennligst vurder din opplevelse av følgende momenter ved kurset: - I hvilken grad mener du at du umiddelbart kan ta i bruk den 
kompetansen du har tilegnet deg? 
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2.1 Er du motivert til å fortsette trening/øvelser etter endt kurs? 

 

2.2 I hvilken grad føler du deg trygg.. - ..i rollen som superbruker 

 

2.2 I hvilken grad føler du deg trygg.. - ..på frigjøringsteknikker 

 

2.2 I hvilken grad føler du deg trygg.. - ..på simulering 
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2.2 I hvilken grad føler du deg trygg.. - ..på teoretisk gjennomgang 

 

2.2 I hvilken grad føler du deg trygg.. - ..på deeskalering 

 

3.1 Hvordan blir treningen/øvelsene mottatt i personalgruppen? 

 

3.2 Opplever du at treningen/øvelsene har hatt en innvirkning på.. - ..den individuelle tryggheten? 
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3.2 Opplever du at treningen/øvelsene har hatt en innvirkning på.. - ..den kollektive tryggheten? 

 

3.2 Opplever du at treningen/øvelsene har hatt en innvirkning på.. - ..personalets kommunikasjon med brukere/beboere som 
tenderer til utfordrende atferd eller voldsrisiko? 

 

3.2 Opplever du at treningen/øvelsene har hatt en innvirkning på.. - ..kommunikasjonen innad i personalgruppen? 

 

3.3 Samlet sett, i hvilken grad vurderer du at implementeringen av «For sikkerhetens skyld» i personalgruppen din er vellykket? 
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4.1 Hvordan organiserer dere treningen/øvelsene? 

 

4.1.1 Hvor ofte organiserer dere treninger/øvelser? 

 

4.1.2 Hvor ofte får hver enkelt ansatt trene/øve 

 

4.2 Hvor ofte organiserer dere treninger/øvelser? 

 

4.3 Hvor lenge varer treningene/øvelsene? 
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4.4 Når dere trener/øver, hvor ofte trener dere på følgende: - Frigjøringsteknikker 

 

4.4 Når dere trener/øver, hvor ofte trener dere på følgende: - Simulering 

 

4.4 Når dere trener/øver, hvor ofte trener dere på følgende: - Teoretisk gjennomgang 

 

4.4 Når dere trener/øver, hvor ofte trener dere på følgende: - Deeskalering 
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4.5 I hvilken grad vurderer du at rekvisitter (caps, parykk, veske, m.m.).. - ..gjør det lettere å ha rollen som markør? 

 

4.5 I hvilken grad vurderer du at rekvisitter (caps, parykk, veske, m.m.).. - ..bidrar til å gjøre markør-rollen troverdig? 

 

4.6 Forankring: I hvilken grad opplever du at ledelsen tilrettelegger for øvelse og trening? 

 

5.1 Har du benyttet tilbudet om veiledning på eget arbeidssted? 
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5.1.1 I hvilken grad har dere hatt nytte av veiledningen? 

 

5.2 Tror du Superbrukersamlinger (ressursgruppe) vil være viktig for å opprettholde kvalitet på øvelsene? 

 

5.3 Tror du Superbrukersamlinger (ressursgruppe) vil være viktig for å opprettholde din motivasjon til å gjennomføre jevnlige 
treninger? 

 

5.4 I hvilken grad har du hatt nytte av instruksjonsvideo? 

 

5.5 I hvilken grad tror du det vil være behov for oppfølgingskurs? 

 

Gruppe 
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Samlet status 

 

 

 


