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Instruksjoner
B-SAFER er et verktøy for partnervoldsvurdering og -håndtering. Utviklingen av vurderingsprosedyrene og risikofaktorene som
inngår i B-SAFER er basert på en omfattende gjennomgang av forskningslitteratur om partnervold og risikovurdering knyttet til
partnervold. I B-SAFER finnes ingen ”poengsum” eller andre bestemte regler som kan brukes til å avgjøre graden eller typen av
risiko for vold fra en utøver/mistenkt. Tilstedeværelsen av én enkelt risikofaktor kan i visse tilfeller føre til en konklusjon om at
personen utgjør høy risiko for fremtidig partnervold.
Arbeidsskjemaet skal brukes som beskrevet i, og kun sammen med B-SAFER brukermanual. På bakgrunn av dokumentert
relevant informasjon kodes tilstedeværelsen av hver av de 16 individuelle risikofaktorene med "Aktuelt" (i de siste fire ukene)
og "Tidligere" (forut for de siste fire ukene). Tilstedeværelse av en faktor kodes ved bruk av et tredelt responsformat: "J" for
ja, faktoren var til stede; "D" For delvis/mulig, faktoren var muligens eller delvis til stede; eller "N" for nei, faktoren var
fraværende. Hvis en risikofaktor ikke kan vurderes på grunn av manglende eller upålitelig informasjon, bør den utelates. Etter
vurderingen av de individuelle risikofaktorer skal det utarbeides anbefalinger om strategier for risikohåndtering før det gis en
enkel og godt dokumentert konklusjon som skal danne grunnlag for iverksettelse av nødvendige tiltak.
Bruk av B-SAFER krever innhenting og dokumentasjon av sensitiv informasjon. Det er viktig å gjøre sitt ytterste for å holde
konfidensielt informasjon som kan skade sikkerheten til offeret/anmelderen. B-SAFER kan brukes uavhengig av kjønn eller
sivilstand hos de involverte.

Saksinformasjon
Personopplysninger
Navn:
Fødselsnummer:
Vurdert av:
Dato ferdigstilt:
Informasjonskilder:
 Intervju med utøver/mistenkt
 Intervju med offer/anmelder
 Gjennomgang av politirapporter og straffesaksregister
 Andre kilder
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Partnervoldshistorikk
Aktuelt
Beskriv hendelser
 Når (tidspunkt), hva (type vold), mot hvem (offer og relasjon til offeret), hvorfor (motivasjon, utløsere,
mål), hvor (lokalisering, kontekst), personlig reaksjon (følelser da og nå)

Tidligere
Beskriv hendelser og mønstre ved tidligere partnervold
 Når (tidspunkt), hva (type vold, mot hvem (offer og relasjon til offeret), hvorfor (motivasjon, utløsere,
mål), hvor (lokalisering, kontekst), personlig reaksjon (følelser da og nå)
 Gjentatte hendelser (alder ved hendelse(r), frekvens), variasjon (typer partnervold), alvorlighet
(konsekvenser), eskalering (utviklingsforløp)

Arbeidsskjemaet skal brukes som beskrevet i, og kun sammen med B-SAFER brukermanual.
Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk: Brukermanual, Redigert 2. utgave, av P. R. Kropp, S. D. Hart , & H. Belfrage,
© 2010, P. R. Kropp & S. D. Hart, portions of which are included herein.
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Oppsummering av psykososial historikk
Familie/oppvekst

Utdanning

Arbeidserfaring

Relasjoner

Somatiske problemer

Psykiske/emosjonelle problemer

Rusmiddelbruk

Problemer med politi og rettsvesen

Fremtidsplaner

Annet
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Tilstedeværelse av risikofaktorer og sårbarhetsfaktorer
Kategori I: Risikofaktorer hos utøver - partnervold

Koding

1. Fysisk vold
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N

2. Trusler eller tanker om vold
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N

3. Eskalerende partnervold
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N

4. Brudd på partnervoldsrelaterte restriksjoner
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N

5. Tanker og holdninger som støtter eller unnskylder partnervold
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N

Andre forhold
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N
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Kategori II: Risikofaktorer hos utøver - Psykososial tilpassing

Koding

6. Kriminalitet generelt
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N

7. Parforhold
Aktuelt

J D N
J D N

8. Arbeid/økonomi
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N

9. Rusmidler
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N

10. Psykisk helse
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N

Andre forhold
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N
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Kategori III: Sårbarhetsfaktorer hos offer

Koding

11. Elementer som reduserer sikkerheten
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N

12. Faktorer som øker avhengighet til voldsutøver
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N

13. Relasjonelle ressurser
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N

14. Ressurser i samfunnet
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N

15. Holdninger eller atferd
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N

16: Psykisk helse

Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N

Andre forhold
Aktuelt

J D N
Tidligere

J D N
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Håndteringsstrategier
Monitorering/tilsyn

Ansikt-til-ansikt intervju
Utøver/mistenkt
Offer/anmelder

 Hva er den beste måten å fange
opp tegn på endringer i
Notater:
voldrisiko?

Restriksjoner/kontroll
 Hvilke restriksjoner eller
kontrolltiltak bør innføres for å
håndtere risiko i dette tilfellet?

Vurdering/behandling

 Hvilken utredning, behandlingseller rehabiliteringstiltak bør
igangsettes for å håndtere
risikoen for partnervold?

Offerbeskyttelse
 Hvordan kan den fysiske
sikkerheten eller evnen til
selvbeskyttelse bedres for
potensielle ofre?

Varetekt
Besøksforbud
Voldsalarm

Telefon intervju
 Utøver/mistenkt
 Offer/anmelder

Hjemmebesøk
 Utøver/mistenkt
 Offer/anmelder

Omvendt voldsalarm
Kontaktforbud(spesifiser)
Inndra våpen
 Reiseforbud (spesifiser)
Forbud mot alkohol/rus  Annet (spesifiser)

Notater:

Akuttinnleggelse
Rusbehandling
Annet (spesifiser)

Psykisk helsehjelp
Kriseintervensjon

Par/familieterapi
Sinnemestring

Beskyttelsestiltak
Hjemme (spesifiser)
Arbeidsplass (spesifiser)
Voldsalarm

Endringer
Bosted
Arbeidssituasjon

Notater:

Rådgivning
Støtte/veiledning
Psykisk helsehjelp
Krisesenter
Notater:
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Konklusjon
Saksprioritet
 Hvor høyt vurderes risikoen for
ny partnervold dersom det ikke
settes i gang tiltak?

Høy/haster
Moderat/forhøyet
Lav/rutinemessig
Notater:

Høy/haster
 Hvor høyt vurderes risikoen for Moderat/forhøyet
livstruende partnervold dersom Lav/rutinemessig
Notater:
det ikke settes i gang tiltak?
Livstruende vold

Høy/haster
 Hvor høyt vurderes risikoen for Moderat/forhøyet
Lav/rutinemessig
at partnervold vil skje i nær
fremtid dersom det ikke settes i Notater:
gang tiltak?
Nært forestående vold

Sannsynlige ofre
 Hvem er de sannsynlige ofrene
for fremtidig partnervold?

Nåværende eller tidligere partner
Familie eller venner av nåværende eller tidligere partner
Andre
Notater:
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Barn, svangerskap og foreldre
Arbeidsskjema
Vurderingsprosedyre:
J = Risikofaktoren er tilstede,
D = Risikofaktoren er muligens eller delvis tilstede,
N = Risikofaktoren er ikke tilstede,
U = Utelatt informasjon
”Aktuelt” refererer til det siste året (52 uker) før vurderingen blir gjennomført,
”Tidligere” er tiden før det siste året.

Saksinformasjon
Har voldsutøver og voldsoffer ett eller flere felles barn?

Har voldsutøver ett eller flere barn sammen med andre enn voldsofferet?

Har voldsofferet et eller flere barn sammen med andre enn voldsutøver?

Kjønn og alder på hvert barn:

Bosted og foreldreansvar for hvert barn:
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Tilstedeværelse av risikofaktorer
B1.

a) Vold mot barn
b) Alvorlig vold mot barn
Fysisk vold (inkl. bruk av gjenstander)
Psykisk vold (trusler, kontroll, skremmende atferd)
Seksuell vold
Mer enn en voldsutøver, storfamilie

Tilstede: Tidligere
☐J ☐D ☐N ☐U
Tilstede: Aktuelt
☐J ☐D ☐N ☐U

Eksempel:

B2.

a) Barn eksponert for partnervold
b) Barn eksponert for alvorlig partnervold
Mangler beskyttelse fra foreldre (annen omsorgsperson)
Mestringsstrategier som øker risikoen for å bli utsatt for vold
Mer enn en voldsutøver, storfamilie

Tilstede: Tidligere
☐J ☐D ☐N ☐U
Tilstede: Aktuelt
☐J ☐D ☐N ☐U

Eksempel:

c)

B3.

Barns alder første gang eksponert for partnervold eller utsatt for annen vold i
familien

Trusler rettet direkte mot barn
Hva vil skje hvis barnet(-a) forteller andre om partnervolden:

Tilstede: Tidligere
☐J ☐D ☐N ☐U

Eksempel:

Tilstede: Aktuelt
☐J ☐D ☐N ☐U

B4.

B5.

Eskalering i voldseksponering
Frekvens
Alvorlighet

Tilstede: Tidligere
☐J ☐D ☐N ☐U

Eksempel:

Tilstede: Aktuelt
☐J ☐D ☐N ☐U

Partnervold under svangerskap
Konsekvenser for foster og nyfødt

Tilstede: Tidligere
☐J ☐D ☐N ☐U

Eksempel:

Tilstede: Aktuelt
☐J ☐D ☐N ☐U

B6.

Andre B-faktorer

Tilstede: Tidligere
☐J ☐D ☐N ☐U
Tilstede: Aktuelt
☐J ☐D ☐N ☐U
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