
Vanskelig atferd og tjenesteytere med kort
erfaring fra tjenestetilbudet er en utfordring
i mange boliger til psykisk utviklings-
hemmede.
Bydel Grefsen-Kjelsås har et stort antall

personer som er henvist
til Avdeling for voksen-
habilitering i forbindelse
med vurdering av altern-
ative tiltak til tvang og
makt. Bydelen yter også
tjenester til et antall
psykisk utviklings-
hemmede med vanske-
lig atferd, hvor det ikke
benyttes tvang.
Vårt utgangspunkt

var at man sto overfor et
kontinuerlig behov for
rekruttering av nyansatte, og at man ville
mangle tjenesteytere med de nødvendige
kvalifikasjoner hvis man ikke satte i gang
tiltak. Bydelen har ca 220 ansatte i seksjon
for psykisk utviklingshemmede.

Bruk av tvang og makt overfor psykisk ut-
viklingshemmede er regulert i Sosialtjeneste-
lovens kapittel 6A og rundskriv 1 - 41/98 til
lov om sosiale tjenester m.v: rettigheter for
og begrensning og kontroll med bruk av
tvang og makt m.v. overfor enkelte personer
med psykisk utviklingshemming. Lovverket
stiller her krav til kvalifisert personale for å
oppfylle lovens mål om begrensning av og
kontroll med bruk av tvang. Lovens § 6A-4
annet ledd, bokstav b) atferdsendrende til-
tak og c) omsorgstiltak, stiller ulike krav til
utdanning til tjenesteytere.
Loven sier også noe om opplæring og

kunnskap om alternative metoder til tvang
og makt. I tillegg gir lovverket føringer i
forhold til den kompetanse den enkelte
tjenesteyter skal ha utover dette.

Konsekvensen av å ha
ufaglærte i tjenesten
Mange tidligere institusjoner for psykisk ut-
viklingshemmede var basert på kollektive
løsninger. Felles måltider, sovesaler og ar-
rangering av felles turer. Ansattes mulighet
til å observere andre ansattes vellykkede
eller mindre vellykkede samhandling er til
dels borte i dag. Effekten av at denne mod-
ellæringen mangler er at opplæring i enda

større grad må organiseres og planlegges.
Vår virkelighet er at vi overlater til unge
uerfarne personer og håndtere vanskelig at-
ferd alene i tjenestemottakernes leiligheter
som best de kan etter en kort opplæring.

Vernepleiere og andre med
treårig utdanning fyller ikke
hele turnusen. Hoveddelen
av de som jobber når bebo-
erne er hjemme bl.a i helg-
ene er stort sett ufaglærte
med kort erfaring. Sam-
handling med personer som
fremviser atferd som av-
viker stort fra vante handl-
ingsmønstre kan være en
stor utfordring for mange.
Noen skal takle vanskelige
situasjoner som kan opp-

leves som truende eller spesielt ubehage-
lige. Som ansatt skal man også hjelpe per-
soner i situasjoner som normalt oppleves
som svært private, for eksempel hygien-
esituasjoner. I tillegg skal
man ta avgjørelser på
selvstendig grunnlag om
primære forhold i et
menneskes liv som valg
av mat, klær, aktiviteter
og døgnrytme. Manglende
kompetanse i forhold til
dette kan medføre alvorlig
skade på tjenestemot-
takeres rett til valg og
styring over eget liv.
Men det er også andre

forhold som kompliserer
tjenesteytingen.
Psykisk utviklingshemmede kan ha ned-

satt syn og hørsel, de aller fleste har nedsatte

komunikative og språklige evner, noen har
nedsatt bevegelse og andre har vansker med
å opprettholde god mental helse. I tillegg til
disse forholdene er psykisk utviklings-
hemmede også utsatt for kunstige handi-
kap. Dette kan være mytiske forklaringer
på deres atferd som at personer med Down
Syndrom er musikalske. I tillegg vil mange
også oppleve å bli tillagt andre egenskaper
som sær, vanskelig, snill eller uforutsigbar.
Disse hverdagsdiagnosene er ofte konstruert
av nærpersoner.
For å gjøre noe med de utfordringene i

tjenesteytingen som er nevnt ovenfor måtte
vi lage en opplæringsplan.

Plan for opplæring
Vår hovedmålsetting med opplærings-
planen er at den skal skape refleksjon og
ettertanke.
Den har vært retningsgivende for arbeidet

siden den ble laget og har hittil blitt fulgt
uten store endringer. Opp-
læringsplanen gir føringer
for om man skal bruke
interne eller eksterne fore-
lesere. Den beskriver hvor-
dan kartlegging av ansatte
som skal delta på tema-
dagene skal foregå. I til-
legg beskriver den for-
delingen av ansvar og den
gir føringer for innholdet i
hvert enkelt tema (se
nedenfor under: innholdet
i de enkelte temaene).

Vi ønsker å stresse realismen i opp-
læringsplanen, den må være lett å gjenn-
omføre og lett å organisere. Vi bruker et
allerede eksisterende avdelingsledermøte
for å motvirke personavhengighet og for å
slippe å etablere et nytt møte som skulle
ivareta fremdrift av opplæringsplanen.
Dette møtet foretar enkel kartlegging av
aktuelle foredragsholdere, evaluering av
temadagene og fordeling av ansvar til neste
temadag.
Ikke alle ansatte skal delta på alle

temadagene. De som blir berørt av kapittel
6A og de som yter tjenester til personer
med vanskelig atferd hvor det ikke be-
nyttes tvang kartlegges.
I tilleggmå den enkeltes opplæringsbehov

avklares ut fra formell og reell kompetanse.
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Satsing på teori og fag
for alle ansatte

Geir Gjelstad
er vernepleier og avdelings-
leder i PRO-avdelingen i
Bydel Grefsen-Kjelsås i Oslo
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Deretter planlegges opplæringen den
enkelte tjenesteyter må gjennomgå.
Seksjonsleder har det faglige og admini-

strative ansvar forbundet med opplærings-
planen. Seksjonsleder deltar i gjennom-
føringen, noe som vi tror fører til større
nærhet i tjenesten. I tillegg vil seksjonsled-
ers deltagelse kunne nyttes til å avklare en
del forventninger og til å synliggjøre mål-
settinger for seksjonen.

Evaluering
Evalueringsskjemaene er meget enkle og
inneholder kun fire evalueringspunkter.
Dette gjør at arbeidet med å foreta juster-
inger etter hver temadag blir enklere og vi
oppnår at deltakerne også bruker
kommentarkolonnen aktivt.
Evalueringsskjemaene spør om inn-

holdet i undervisningen kan overføres til
egen hverdag. Om innholdet er lett å forstå
og i hvilken grad innholdet skaper reflek-
sjon og ettertanke.
Hver temadag evalueres på seksjonens

avdelingsledermøter.

Innholdet i de
enkelte temaene
Vi har valgt å dele vårt
definerte opplæringsbe-
hov inn i fire temadager.
Innholdet er hentet fra
rundskriv 1 - 41/98 til
lov om sosiale tjenester
og fra våre erfaringer
fra den daglige drift.
Det vil naturlig nok ikke være mulig å
beskrive innholdet i det enkelte tema i
detalj. I tillegg er det viktig at den som skal
gjennomføre undervisningen får noe frihet
i forhold til innholdet i undervisningen.
Men vi har allikevel beskrevet innholdet i
det enkelte tema for å belyse komplek-
siteten i opplæringsplanen og for å foreslå
føringer for selve innholdet. Dette for å
bidra til kvalitetssikring av de målsettinger
vi har satt oss. Aktuelle forelesere blir
presentert for innholdet slik at dette blir en
del av bestillingen til hver enkelt temadag.
Nedenfor følger en beskrivelse av de for-
hold vi har lagt vekt på under de forskjellige
temadagene.

Tema 1
Skal forsøke å si noe generelt om psykisk
utviklingshemming, med en gjennomgang
av sentrale sårbarhetsfaktorer. Psykisk
utviklingshemmede kan være mer utsatt
for somatiske sykdommer som syn – eller
hørselshemminger, epilepsi og nedsatt
bevegelse, de kan ha vansker med å oppnå
eller opprettholde god mental helse og de
kan ha nedsatt språk og komunikative
evner.

I tillegg skal tema 1 ha fokus på grunn-
leggende rettigheter. Den psykisk utvikl-
ingshemmedes mulighet til en meningsfull
tilværelse, kan være avhengig av at andre

tilrettelegger for dette. Tje-
nesteytere bør bistå på inter-
essesiden til den enkelte ved
å utvikle og videreutvikle in-
teresser og hjelpe til å redus-
ere overfokusering på spesi-
elt avvikende atferd som får
følger for den enkeltes sosi-
ale validitet. Det er viktig at
tjenesteytere fokuserer og er
bevisste på etiske problem-
stillinger. I samhandling med
psykisk utviklingshemmede

vil vi kanskje måtte forholde oss til andre
etiske problemstillinger enn vi er vant med.
Det er også viktig å arrangere miljøbeting-
elser som sikrer fornuftige målvalg og der-
med fokusering på hva som er viktig for
den enkelte ut fra dennes perspektiv.
Tema 1 skal også ha fokus på alminne-

lige prinsipper for tjenesteytingen. Her skal
tjenesteytere få kunnskap om etablering av
gode mellommenneskelige relasjoner, med
årvåkenhet og sensitivitet i forhold til
tjenestemottakerens uttrykksformer. Ned-
satt evne til å meddele føl-
elser, meninger, interesser og
smerter kan få følger som
aggresjon, ødeleggelser og
selvskading. Tjenesteytere må
etterstrebe å etablere seg selv
som attraktive og motiver-
ende å være sammen med. De
må være klar over at de selv
har stor påvirkningsmulighet
på tjenestemottaker. Det å gi
mulighet for råderett over
eget liv, som frihet og ansvar
gir tjenestemottaker mulighet til å oppleve
en tilværelse med kontroll og valgmulighet
i egen hverdag. Tjenesteytere må tilstrebe å

etablere størst mulig grad av selvstendighet
i dagliglivets ferdigheter. Språkbruken må
tilpasses den enkeltes funksjonsnivå, det å
bli forstått og det å forstå er viktig i begges
perspektiv.

Tema 2
Skal ha fokus på analyse av atferd og
særlige krav som vanskelig atferd stiller til
tjenesteytingen. Vanskelig atferd betinger
gode analyseferdigheter hos tjenesteyterne.
Dette innebærer at tjenesteytere må få
kunnskap om metode for å analysere
både hva som forårsaker atferd generelt,
hvilken atferd som faktisk oppstår og hva
som opprettholder atferden. Dette er
nødvendig for å gi tjenesteytere kunnskap
om hvordan de kan endre etablert praksis,
praksis som i visse tilfeller opprettholder
vanskelig atferd. I tillegg vil denne
kunnskapen gi tjenesteytere kjennskap til
hvordan de kan etablere og opprettholde
ferdigheter.

Tema 3
Her vektlegges kunnskap om alternative
metoder til bruk av tvang og makt og
takling av vanskelig atferd. Behovet for
kunnskap om alternative metoder er også

vesentlig i forhold til
å forebygge bruk av
tvang og makt. En
orientering om
faktorer som kan ut-
løse vanskelig atferd
som kravsituasjoner,
somatiske forhold og
rammebetingelser
hører med. Kunnskap
om proaktive metoder
må særlig vektlegges.
Små og trange rom og

mange mennesker tilstede kan være et
eksempel på en utløsende faktor hvor
rammebetingelser spiller en rolle. Også
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kunnskap om metoder som effektivt kan
avlede når vanskelig atferd først har
oppstått er viktig.

Tema 4
Tar for seg innføring i Sosialtjenestelovens
kapittel 6A. Dette temaet skal gi en grundig
innføring i de krav og grenser som følger
av kapittel 6A. Slik at tjenesteytere bl.a. får
kunnskap om hva som er tvang og hva som
ikke er tvang. I tillegg kunnskap om når

tvang kan nyttes og begrensningene som
følger av lovens begreper, konkret fare og
vesentlig skade.

Effekt av opplæring
Arbeidet med opplæringsplanen ble ferd-
igstilt i november 2000. Opplæringsplanen
er ment å være et mer eller mindre varig
tiltak. Vi har siden februar 2001, avholdt
fem temadager hvor vi har kurset ca 120

dagsverk. Vi skal det neste halvår avholde
fire til fem nye temadager hvor det er aktu-
elt å kurse like mange dagsverk.
Vi har noen hypoteser om hva vi kan

oppnå. Vi håper på effekter som lettere
rekruttering og lavere turnover. Vi opplever
at undervisning er attraktivt og at ansatte gir
gode tilbakemeldinger på temadagene. Vi
får drahjelp av opplæringsplanen når vi skal
konkurrere om nye ansatte. I tillegg håper vi
at ansatte vil være ansatt lenger i seksjonen,
men det er ennå for tidlig å si noe om dette.
I arbeid med psykisk utviklingshemmede

vil ikke tidligere erfaring fra samvær med
familie, venner, kolleger og skolekamer-
ater være nok. Det å banke på, spørre om å
få låne og tilrettelegging for valg og del-
aktighet er ikke selvfølgelige egenskaper
for alle i en personalgruppe. Tjenesteytere
som har respekt og gode holdninger til
tjenestemottaker vil lettere kunne ivareta
retten til privatliv og personlig integritet.
Vi har tro på at opplæring endrer hold-

ninger og at teoretisk kompetanse også er
et viktig bidrag til å takle vanskelig atferd.
Opplæringsplanen sikrer også at vi opp-
fyller lovens føringer overfor kommunen
i forhold til den teoretiske opplæring som
er nødvendig.
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