Navnelapp

Intervju om VOLD, LDS

Seksjon A: Pasient og kliniker - kartlegging av faktorer som øker fare for aggressive adferd
1) OPPLEVER DU STRESS I HVERDAGEN DIN? (Følelsen av å være stresset eller mye press fra omgivelsene)
Nei 

Moderat 

Opplevelse av impulskontroll i stressende situasjoner: Full kontroll

Høyt stressnivå 



Redusert kontroll

 Mister kontrollen 

2) OPPLEVER DU IRRITASJON I HVERDAGEN DIN? (Følelse av uforløst negativ energi)
Nei 

Moderat 

Mye irritasjon 

Hva er irritasjonen relatert til: _______________________________________________________________________
3) HAR DU NYLIG OPPLEVD Å BLI KRENKET? (Opplevelse av å bli behandlet respektløst eller uten verdi)
Nei 

Moderat 

Alvorlig krenket 

Hva er du krenket i forhold til:______________________________________________________________________
4) OPPLEVER DU DEG TRUET. (Følelse av å bli forfulgt, organisert overvåking. Opplevelse av at livet står i fare)
Nei 

Moderat 

Alvorlig truet 

Hva er trusselen: _________________________________________________________________________________
5) Har du hatt foreldre eller andre relasjoner som har vært fysisk voldelig mot deg gjennom oppveksten? Ja
6) Har du noen gang blitt utsatt for trusler om å bli skadet? Ja  Nei 
7) Har du noen gang blitt utsatt for fysisk angrep fra andre? Ja  Nei 
8) Har du i løpet av det siste året:
- påført en annen person skade?
Ja  Nei 
- truet med å påføre en annen person skade? Ja  Nei 
9) Har du etter at du fylte 16 år påført noen fysisk skade? Ja  Nei  (Nei = gå til spm 17)

 Nei 

10) Dersom du har påført andre skade, var det da i selvforsvar?

JA 

NEI  BÅDE JA OG NEI 

11) Hadde du inntatt rusmiddel i forkant av den voldelige handlingen?

JA 

NEI  BÅDE JA OG NEI 

12) Har du har påført andre fysisk skade uten at du var påvirket av rus?

JA 

NEI 

13) Var det gjennomtenkt eller en impulsiv handling?
GJENNOMTENKT 
14) Har du noen gang fått en behagelig følelse etter å ha utøvd vold?
JA 
15) Kan du tenke deg å jobbe for å finne alternativer til vold?
JA 

17) Har du tanker om å påføre andre skade?

Aldri 

Noen ganger 

IMPULSIV 
NEI 
NEI 

KANSKJE 
KANSKJE 

Ofte 

FINNES DET FREMTIDIGE SITUASJONER SOM KAN FØRE TIL VOLDELIG ADFERD?
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