
Aksept og unngåelse 
av utfordrende atferd 
hos personer med 
utviklingshemning

Sammendrag
En drøy tidel av mennesker med utviklingshemning 
som mottar tjenester viser utfordrende atferd. 
Per definisjon er dette atferd som må elimineres eller 
i det minste reduseres, om nødvendig ved hjelp av 
tvang. Det kan imidlertid være vanskelig å redusere 
utfordrende atferd til et tilfredsstillende nivå. Dermed 
kan det være at tjenesteytere for mennesker med 
utviklingshemning må forholde seg til utfordrende 
atferd i lang tid. Tjenesteytere kan da møte 
utfordrende atferd på to grunnleggende møter: aksept 
eller unngåelse. Artikkelen drøfter innholdet i disse 
to begrepene. Den gir også praktiske eksempler på 
aksept og unngåelse, og følger av slike holdninger, 
basert på observasjoner i kliniske sammenhenger. 
Til slutt presenteres noe av den begrensede 
forskningen som finnes på området.

Børge Holden
Sykehuset  
innlandet, 
Habiliterings
tjenesten  
i Hedmark
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Innledning
Vi er ofte omgitt av problemer, det vil 
si noe som vi vil fj erne eller forbedre. 
Noen ganger er det imidlertid vanskelig, 
og forsøk på løsning kan gjøre vondt verre. 
Utfordrende atferd er et problem. Det 
ligger i begrepet at vi må prøve å eliminere 
eller redusere atferden, som vi skal se. 
Ofte lar det seg gjøre. Spørsmålet er hva 
vi gjør når det er vanskelig å få bukt med 
atferden slik vi ønsker. Holder vi hodet 
kaldt og fi nner best mulige løsninger, eller 
forsøker vi løsninger som skaper enda 
større problemer? I denne artikkelen 
drøfter jeg om det alltid er realistisk å 
eliminere utfordrende atferd, og hvordan 
det kan være hensiktsmessig for personale 
å forholde seg til utfordrende atferd som 
ikke kan elimineres.

Utfordrende atferd
Defi nisjoner
Begrepet ’utfordrende atferd’ ble laget 
for personer med utviklingshemning, 
og er delt i to grader som defi neres slik 
(Emerson, 2001):

’Mindre krevende utfordrende atferd’ 
vil si at personen viser alvorlig problem-
atferd, altså atferd som er vanskelig å 

håndtere hvis ikke spesielle tiltak settes 
i verk. Dette kan være ekstra solid utstyr, 
ekstra bemanning, fysisk atskillelse fra 
ting eller personer, eller andre forhånds-
regler (Emerson, 2001; Moss et al., 2000). 

Det er ikke tilstrekkelig at atferden 
er problematisk, irriterende, plagsom 
eller negativt avvikende. ’Mer krevende 
utfordrende atferd’ krever i tillegg at 
minst ett av følgende kriterier er 
oppfylt:

1.  Personen viser atferden minst en gang 
hver dag.

2.  Atferden hindrer vanligvis personen 
i å delta i aktiviteter som passer med 
hans/hennes ferdigheter og generelle 
fungering.

3.  Mer enn én person må som regel gripe 
inn fysisk for å kontrollere atferden.

4.  En vanlig følge av atferden er betydelig 
skade på personen selv eller på andre 
personer (for eksempel smerter, sår, kutt 
eller brudd).

De tre siste punktene, særlig punkt 4, tar 
mer hensyn til følger av handlingene enn 
til selve handlingene. For eksempel kan et 
svakt slag skade sårbare personer alvorlig. 
Utfordrende atferd fi nnes i fi re hoved-
former: Selvskading, angrep, ødeleggelser 
og annen utfordrende atferd. Det siste er 
særlig skriking, alvorlig urenslighet og 
protester mot viktige gjøremål.

Et poeng med å kalle atferden 
«utfordrende» er at den ikke bare angår 
personen selv. Den utfordrer omgivelsene, 
særlig de med ansvar for tjenester. For 
personen selv kan atferden være alt fra 
en tilpasning som personen er fornøyd 
med, til et stort problem. Defi nisjonene 
er heller ikke presise. Særlig mindre 
krevende utfordrende atferd krever 
skjønn. Uansett er utfordrende atferd noe 
vi må forholde oss til, om nødvendig med 

Det er ikke tilstrekkelig at
atferden er problematisk, irriterende, 

plagsom eller negativt avvikende.
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tvang. Ellers samsvarer utfordrende atferd 
mye med atferd som ifølge kapittel 4A 
i lov om sosiale tjenester (Sosial- og 
helsedirek toratet, 2004) skaper 
nødssituasjoner og vesentlig skade. 
Dette er atferd som Kapittel 4A på visse 
vilkår åpner for å bruke tvang mot. 
Særlig skal løsninger uten tvang være 
forsøkt. 

Forekomst
Internasjonale studier viser at 10–15 % av 
de som får omsorgstjenester på grunn av 
utviklingshemning viser utfordrende 
atferd, med overvekt av mindre krevende 
(Emerson et al., 2001). En norsk studie 

(Holden & Gitlesen, 2006) viser at 3,8 % 
hadde mer krevende og 7,3 % hadde 
mindre krevende utfordrende atferd, totalt 
11,1 %. Det er altså ingen tvil om at det 
fi nnes. 0,5 % av befolkningen får tjenester 
på grunn av utviklingshemning. I en 
kommune med 10000 innbyggere er det 
dermed i snitt drøyt fem personer med 
utfordrende atferd. Langt fl ere har mindre 
alvorlig problematferd, det vil si atferd som 
er «avvikende» og medfører ulemper, men 
som ikke er utfordrende (Holden & 
Gitlesen, 2006). 

Utfordrende atferd kan være 
vanskelig å «fj erne» helt
Behandling av utfordrende atferd er ikke 
minst å dempe personens behov for å vise 

slik atferd. En annen vanlig løsning er å la 
personen få sine ønsker oppfylt ved å vise 
akseptabel atferd, som kan erstatte 
utfordrende atferd, og om nødvendig lære 
personen slik atferd. Begge deler virker 
ofte. Av fl ere grunner kan utfordrende 
atferd imidlertid være vond å få has på 
(Holden, 2009): Det kan være vanskelig å 
vite hvorfor personen viser atferden, og 
dermed å forebygge eller erstatte den. 
Andre ganger vet vi hva personen vil med 
atferden, men kan ikke hindre det, som 
når personen reagerer sterkt på ikke å få 
det han ønsker. Da fortsetter atferden å 
fungere for personen. Et annet problem er 
at atferden ikke er sosial, som stereotyp 
selvskading, og utføres fordi den føles godt 
eller demper smerte. Da er det ofte 
vanskelig å hindre at kroppslige endringer 
forsterker atferden. Det kan også være 
vanskelig å tilby noe som får personen til å 
velge bort selv skading (Grung, Holden & 
Eikeseth, 2009), og å vite om atferden 
skyldes smerter og i så fall fj erne dem. 
Utfordrende atferd trenger ikke å bety at 
personens ønsker er uakseptable, men at 
uttrykks formen er utfordrende. 

Utfordrende atferd kan imidlertid også 
være rettet mot ting og aktiviteter som er 

uakseptable i seg selv, som blotting, pedo fi li 
og ødeleggelse. Atferd kan også være rettet 
mot å slippe nødvendige gjøremål. I slike 
tilfeller må vi blant annet prøve å få per-

I en kommune med
10000 innbyggere er det dermed

i snitt drøyt fem personer med 
utfordrende atferd.

Utfordrende atferd trenger
ikke å bety at personens ønsker

er uakseptable, men at uttrykks-
 formen er utfordrende. 
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sonen interessert i noe annet eller til å godta 
gjøremål. Dette er vrient når interessen eller 
aversjonen er sterk (Holden, 2009).

Impulsivitet kan også være et problem: 
Personen velger utfordrende atferd som har 
kortsiktige fordeler framfor akseptabel 
atferd som gir senere uttelling (Holden, 
2002). Dette kan være vanskelig å snu.

Dette gjaldt metoder som bygger på at 
vi vet årsaker til atferden. Men også 
metoder som kan virke på tvers av årsaker, 
som å hindre atferden fysisk og å belønne 
personen for å avstå fra atferden, kan 
mislykkes. Også medikasjon kan ha liten 
eff ekt (Matson et al., 2000). Når atferd 
ikke kan elimineres, kan ulike grep dempe 
virkninger av den, som å: 

1.  Polstre punket som personen slår eller 
skaller mot.

2.  Bruke solide ting slik at forsøk på å 
ødelegge sjeldnere lykkes.

3.  Bruke «robuste» tjenesteytere som 
angrep og lignende gjør mindre skade 
på. 

Vi må gjøre det vi kan for å redusere 
utfordrende atferd, innen kapittel 4As 
grenser. Spørsmålet er hvordan det 
reageres når atferden likevel fortsetter å 
forekomme. I fortsettelsen skal jeg drøfte 
det jeg mener er destruktive og 
konstruktive holdninger til «resistent» 
ufordrende atferd. 

Hva aksept er, og grunner for å 
akseptere utfordrende atferd   
Hva er aksept?
’Aksept’ betyr noe spesielt her. Det er ikke 
å ønske noe eller at noe er greit, men å være 

villig til å oppleve ubehag som er vanske-
lige å unngå og viktige å forholde seg til. 
Når det oppstår ubehag i konkrete situa-
sjoner, i form av smerter eller ved å tenke 
på noe ubehagelig, prøver ikke personen å 
unnslippe det, hverken med ytre handlin-
ger eller for eksempel ved å tenke på noe 
annet. Personen prøver heller å være til 

stede i situasjonen og i opplevelsen av den. 
(Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). Vi må 
oppleve ubehag for å kunne si at vi har 
aksept. Aksept er imidlertid en grunn-
holdning, det vil si at den er uavhengig av 
hvor mye ubehag vi opplever. Det motsatte 
av aksept er å unngå ubehag som er viktige 
å forholde seg til, med innsnevret 
utfoldelse som mulig resultat. Også dette 
er en grunnholdning. Et annet ord for 
aksept er for øvrig «mindfulness», eller 
oppmerksomt nærvær (Holden, i trykk). 

Kapittel 4A og aksept av utfordrende atferd
En rød tråd i kapittel 4A (Sosial- og 
helsedirektoratet, 2004) er at vi ikke 
ensidig skal redusere utfordrende atferd – 
mange hensyn må balanseres. I § 4A–5 
annet ledd står det at «Tvang og makt kan 
bare brukes når det er faglig og etisk 
forsvarlig. I vurderingen skal det legges 
særlig vekt på hvor inngripende tiltaket 
er... Tiltakene må ikke gå lenger enn det 
som er nødvendig for formålet, og må stå i 
forhold til det formålet som skal ivaretas.» 
I § 4A–6 står det at «Det er ikke tillatt 

Vi må oppleve
ubehag for å kunne si at

vi har aksept.
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med… tiltak… som påfører… smerte eller 
psykisk eller fysisk skade, herunder all 
form for fysisk refselse, eller som innebærer 
betydelig fysiske og psykiske anstren-

gelser… eller medfører fysisk isolering.» 
Dette utdypes særlig under Krav til 
forholdsmessighet mellom formål og tiltak 
(ss. 52–53) og Absolutte grenser for bruk av 
tvang og makt (s. 56). Hvis vi for eksempel 
må holde en person fast for å hindre skade, 
og dette i seg selv medfører skade, kan det 
være bedre ikke å gripe inn. Det er med 
andre ord begrenset hvor langt vi kan gå i 
å stoppe utfordrende atferd. Noen ganger 
må den få fi nne sted til en viss grad.

Personer med utfordrende atferd 
må ha tjenester
Personer med utfordrende atferd trenger 
minst like mye som andre å ha noen rundt 
seg. Kapittel 4A krever at de får gode 
tjenester som kan forebygge utfordrende 
atferd.

Arbeid og fritid inneholder risiko
Ikke bare miljøpersonale, men også 
politifolk, vektere, dørvakter, lærere, 
ansatte på sosialkontor og andre kan 
utsettes for trusler og angrep. Brannfolk, 
fi skere, bønder og bygningsarbeidere kan 
utsettes for andre skader. Profesjonelle 

idrettsfolk kan oppleve begge deler. Selv 
om mye gjøres for å hindre skader i slike 
yrker, er det umulig å få det helt bort. 

Også på fritiden er det farer. Noen 
skader seg på trening, turer og i trafi kk. 
«De fl este ulykker skjer i hjemmet». Skal 
vi unngå skader helt, må vi leve svært 
innskrenket. Det er vel til sjuende og sist 
det aller farligste. 

Hva aksept ikke er
Utfordrende atferd er belastende og til dels 
farlig, og bør reduseres. Aksept er forenlig 
med å prøve å bli kvitt noe i den grad det 
er mulig og kan begrunnes. Aksept i 
betydningen «godta» er bare aktuelt for 
mindre alvorlig problematferd. Ved 
utfordrende atferd er det per defi nisjon for 
passivt. Kapittel 4A slår fast at «Personalets 
rett til en trygg og… god arbeidssituasjon 
må bli tatt hensyn til både i utførelsen av 
de daglige aktivitetene og tiltakene og i 
planlegging og organisering av arbeids-
miljøet» (s. 43). 

Faktorer som kan påvirke 
aksept og unngåelse
Aksept og unngåelse av 
utfordrende atferd varierer
En naturlig eff ekt særlig av angrep og 
trusler er angst hos de som det rettes mot. 
Angst kan oppstå i nødssituasjoner, men 
oftere ved å tenke på at slik atferd kan 
skje. Jo mer sannsynlig og alvorlig 
atferden er og jo mindre en kan håndtere 
den, jo større kan angsten bli. 
Utfordrende atferd kan også være 
forstyrrende, plagsom og vond å se på. Jo 
mer dette er tilfelle, jo større kan ønsket 
være om å fj erne den. 

Det er med andre ord begrenset
hvor langt vi kan gå i å stoppe

utfordrende atferd.
Noen ganger må den få fi nne sted

til en viss grad.
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Samme atferd møtes imidlertid med 
ulike grader av aksept og unngåelse hos 
personale som har relativt lik evne til å 
håndtere atferden. Dette kan forstås ved 
hjelp av språklige, eller verbale, kognitive 
faktorer. Nærmere bestemt synes jeg det er 
nyttig å bruke nyere forståelse av hva som 
kan skje når vi prøver å unngå noe som er 
vanskelig å unngå, basert på tenkning 
innen aksept- og forpliktelsesterapi 
(acceptance and commitment therapy), 
eller ACT (uttales ækt) (Hayes et al., 1999; 
Holden, 2007). I tillegg til at aksept er 
sentralt, bygger ACT på analyser av 
hvordan språket kan bidra til 
uhensiktsmessig unngåelse. 

Ubehag kan oppfattes 
som unormalt og uønsket 
Et sentralt syn innen ACT er at noen i 
stor grad ser på ubehag som noe unormalt 
som ikke skal forekomme, hverken 
konkrete, ubehagelige situasjoner eller 
ubehagelige tanker og følelser forbundet 
med slike situasjoner. En normal reaksjon 
er da å prøve å unngå ubehag. Å være 
villig til å oppleve ubehagelige situasjoner, 
tristhet, sorg, sinne og angst, og å tenke 
på det som skaper dette, kan imidlertid 
være en nødvendig del av å «tørre å leve» 

og å «være til stede». Satt på spissen mener 
Hayes og medarbeidere (1999) at den som 
ønsker fravær av åpenlyse og mer skjulte 
ubehag må legges i koma! Ifølge ACT-
modellen er normale språklige prosesser 
en viktig kilde til overdreven unngåelse 
generelt, og dermed også av utfordrende 
atferd. Jeg vil derfor si litt om dette.

Språkets fordeler og ulemper  
Språklig aktivitet er mye. Vi snakker om 
fortid og framtid, og gleder og gruer oss til 
noe vi aldri har vært borti. Vi får positive 
og negative forhold til ting, personer, 
situasjoner og opplevelser ut fra egne og 
andres beskrivelser. Vi reagerer like 
emosjonelt på beskrivelser som på det 
beskrevne, og følger rigide regler om hva vi 
skal gjøre og ikke, uten å erfare hva som 
skjer ellers. I praktiske situasjoner er 
språket uunnværlig – prøv å løse et 
problem sammen med noen uten å snakke. 
Vi kan evaluere hva vi har gjort, og være 
smartere neste gang. Vi kan holde oss unna 
farer, gi og få gode råd, uttrykke 
hengivenhet og utøve sunn selvkontroll 
(Wilson, Hayes, Gregg & Zettle, 2001).

Men språket er også lumsk. Hayes og 
medarbeidere (1999) drar paralleller til 
syndefallet. Da fi kk vi kunnskap, som de 
omskriver til språk. Vi fi kk evne til å 
kategorisere, evaluere og bedømme, og 
dermed en «utvidet evne til å lide». Språket 
er altså tveegget. Et poeng er at da 
mennesker begynte å snakke for ca. 
100000 år siden, holdt de seg nok til det 
helt nødvendige (Hayes & Blackledge, 
2005). Språket var neppe et redskap til å 
føle seg vel eller til å forklare egen atferd. 
Et ACT-synspunkt er at språket også i dag 

Samme atferd møtes imidlertid
med ulike grader av aksept og

unngåelse hos personale som har
relativt lik evne til å håndtere

atferden. Dette kan forstås ved
hjelp av språklige, eller verbale,

kognitive faktorer.
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er mer egnet til å påvirke den ytre verden 
enn hva vi tenker og føler. Vi driver 
imidlertid med det siste i stor stil, og noen 
for mye.

Noen spesifi kke språklige bidrag til problemer 
Innen ACT regnes tre vanlige språklige 
ferdigheter som grunnleggende for at 
språket skal kunne skape problemer for oss 
(Hayes et al., 1999):

1. Koordinere: 
Vi kan reagere likt på ting og hendelser 
som vi setter i samme kategori. Negativ 
erfaring med ett medlem av en gruppe kan 
føre til unngåelse av hele gruppen. En 
negativ handling fra en person kan få oss 
til å unngå alle personens handlinger, eller 
hele personen. Dette ligner mye på 
fordommer og stereotypier.

2. Tenke i tids- og årsaksrelasjoner: 
Vi kan tenke på konsekvenser av det vi 
gjør, og blant annet la være å handle hvis vi 
tror de kan være negative.

3. Evaluere: 
Vi kan sammenligne oss med andre og 
med «standarder» for hvordan vi skal være. 
Å mene at vi mestrer noe mindre enn 
andre kan skape blant annet unngåelse av 
oppgaver og ubehagelige følelser som vi vil 
unnslippe.

Alle gjør og bør gjøre noe av dette. Tar det 
overhånd, kan det imidlertid føre til blant 
annet forutinntatthet, lavt selvbilde og 
tilbaketrekking i stor grad. Noen fl ere og 
like vanlige prosesser kan øke faren for at 
det «går galt»:

1. Kognitiv fusjon: 
Vi evaluerer og bedømmer opplevelser og 
verden rundt oss konstant. Som regel er vi 
klar over at det er det vi gjør og at det er 
våre oppfatninger. Disse kan imidlertid gli 
over til å oppleves som virkelighet. Ting 
er slik. Vi kan bli uvillige til å se dem på 
andre måter, og mislike å bli utfordret. 
I tillegg er det naturlig å ville unngå det 
vi bedømmer som absolutt negativt.

2. Å unngå å oppleve: 
I tillegg til å unngå konkrete situasjoner 
kan vi prøve å unngå å tenke på dem og 
dermed å føle det som følger av å tenke på 
dem. Vi kan fi nne på, tenke på eller 
snakke om noe hyggelig. I alvorlige tilfeller 
kan vi blant annet gjøre oss numne eller 
ruse oss. Det er imidlertid vanskeligere å 
kvitte seg med tanker og følelser enn med 
ting i den ytre verden. Vi kan ikke stenge 
for vonde tanker og følelser slik vi stenger 
for lyder. Tanker og følelser har lett for å 
komme tilbake, til og med sterkere enn før 
vi begynte å skyve dem fra oss. Generelt er 
de vanskelige å kontrollere (Salkovskis & 
Campbell, 1994). I tillegg kan unngåelse 
av tanker og følelser øke unngåelse av 
situasjoner som de dreier seg om (Pankey 
& Hayes, 2003). Unngåelse av vonde 
tanker og følelser kan også være verre 
å oppdage enn unngåelse av konkrete 
situasjoner, både for personen selv og for 
andre. Dermed kan det bli vanskelig å få 

I tillegg til å unngå konkrete
situasjoner kan vi prøve å unngå

å tenke på dem og dermed å føle det
som følger av å tenke på dem.
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oversikt over hva som unngås og å gjøre 
noe med det. I det hele tatt kan forsøk på 
å kontrollere tanker og følelser gjøre vondt 
verre, som annen unngåelse.

3. Begrunnelse: 
Vi forklarer ofte ting som skjer i den ytre 
verden, ofte presist. Vi forklarer også ofte 
det vi gjør. Det er imidlertid vanskeligere. 
Årsaker til atferd er ofte fj erne og 
komplekse. Til tross for dette er 

forklaringer ofte basert på umiddelbare 
tanker og følelser, og kan bli bastante og 
oppleves som absolutte, altså fusjon. Det vi 
gjør er «det eneste mulige». Vi kan si «Jeg 
vil gjøre det, men har angst og kan ikke» 
og «Jeg ble sint og måtte kjefte.» Ved 
mangel på forbehold kan «men» og «og» 
bidra til uhensiktsmessig forklaring og 
handling. 

Ifølge ACT har vi også ulike typer selv. 
Ett som kan lage problemer er 
begrepsselvet, som når vi sier at «Jeg er en 
person som ikke liker slik oppførsel» eller 
«Jeg er en engstelig person». Dette kan bli 
rigide selvoppfatninger som bidrar til 
uheldig begrunnelse og handling. 

Litt om hva ACT går ut på
Sentralt i ACT er verdier. Hva ønsker 
personen å stå for, og hvilke retninger 

ønsker han eller hun for livet? Dette er 
utgangspunkt for hvilke mål personen 
setter seg. ACT skal fremme «psykologisk 
fl eksibilitet»; å kunne handle på tross av 
ubehagelige tanker og følelser, nettopp for 
å kunne bevege seg mot sine verdier og 
mål. Viktig i så måte er aksept. Tanken er 
blant annet at eksponering for ubehagelige 
situasjoner og opplevelser kan virke mer 
tilvennende når de virkelig oppleves. 

For å undergrave unngåelse er det i 
ACT en fase der tema er kontroll. Terapeut 
og pasient går gjennom pasientens 
unngåelse i form av forsøk på å kontrollere 
tanker og følelser, og prøver å myke dem 
opp. I andre faser utfordres blant annet 
kognitiv fusjon, begrunnelse og begreps-
selvet. I sistnevnte fase prøver en å erstatte 
rigide begrepsselv med et mer observerende 
selv, det vil si å se ubehagelige opplevelser 
fra avstand og dermed gjøre dem mindre 
utslettende. (Dette krever aksept, ellers er 
det unngåelse!) Fasene etterfølges av 
trening i å mestre konkrete situasjoner. 
Pasienter som er klare for dette i 
utgangspunktet, trenger knapt fasene 
(Hayes et al., 1999).

Hva så?
Siden aksept og unngåelse er generelle 
prosesser, kan de være relevante for 
hvordan personale møter utfordrende 
atferd. Når det gjelder unngåelse, går det 
an å:

Siden aksept og unngåelse er
generelle prosesser, kan de være
relevante for hvordan personale

møter utfordrende atferd.

Årsaker til atferd er ofte fjerne
og komplekse. Til tross for dette er 

forklaringer ofte basert på umiddelbare 
tanker og følelser, og kan bli

bastante og oppleves som absolutte,
altså fusjon.
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1.  Koordinere, og reagere negativt på det 
meste personen gjør, også det positive og 
i verste fall på hele personen.

2.  Tenke mye i tids- og årsaksrelasjoner, og 
grue seg for atferd som kan oppstå.

3.  Evaluere, og oppleve seg som lite 
kompetent til å møte person og 
utfordrende atferd. 

4.  Mene absolutt at atferden og kanskje 
hele personen er negativ og utålelig, 
altså kognitiv fusjon, som også kan 
styrke koordinering.

5.  Unngå atferden, både ved ytre 
handlinger og ved å unngå å oppleve 
den.

6.  Begrunne unngåelse av atferd og person 
med opplevelser som atferd og person 
skaper.

7.  Ha verdier som er forenlige med 
unngåelse. 

Alle punktene kan selvfølgelig ha motsatt 
fortegn, det vil si aksept, og være kontinua. 

Hva unngåelse og 
aksept kan føre til
Etter mitt syn påvirker unngåelse og 
aksept samhandling, og dermed forekomst 
av utfordrende atferd. Som med tanker og 
følelser kan det være vanskelig å unngå 
utfordrende atferd og å oppleve den, og 
forsøk på det kan virke mot sin hensikt. 
Det er ikke selvsagt at unngåelse og aksept 
kan utgjøre årsaker. I og med at det er 
holdninger som er der i utgangspunktet, 
kan det etter min mening forsvares. 

Jeg gir eksempler på egne observasjoner 
av det jeg mener er unngåelse og aksept, 
både hvordan det arter seg og hva det fører 
til. Jeg presiserer at unngåelse og aksept 

kan variere hos ett personale og i en 
personalgruppe.  

Unngåelse
Å snakke om at et visst nivå av atferden 
kan tolereres kan vekke liten interesse. 
Mål for behandling kan være høye, og det 
kan være liten forståelse for at det kan være 
grenser for hvor mye atferden kan 
reduseres ved hjelp av etiske metoder. Selv 
relativt vellykket behandling kan da 
oppfattes som mislykket – det kreves rask 
og stor eff ekt, ikke bare framgang. I møte 
med en personalgruppe mente jeg at vi 
måtte forvente noe utfordrende atferd, 
blant annet ut fra kapittel 4As krav om å 
ta ulike hensyn. Jeg fi kk da høre at all slik 
atferd kunne og burde fj ernes helt – det 
hadde de klart et annet sted. 

Unngåelse kan bidra til uterapeutiske 
strategier for å redusere utfordrende atferd. 
Det kan oppstå vilje til å bruke 
inngripende metoder, og uvilje mot 
forebygging. Personale kan også begynne 

å eksperimentere med løsninger, og få 
overdreven tro på medikasjon. Det kan 
også skje noe med generell samhandling 
med personen, ved å opptre restriktivt og 
dirigerende. Utfordrende atferd kan da 
utløses unødvendig, hver episode kan 
forlenges ved å gripe inn slik at personen 
stritter mer imot, og atferden kan 

Unngåelse kan bidra til uterapeutiske 
strategier for å redusere utfordrende 
atferd. Det kan oppstå vilje til å bruke 

inngripende metoder, og uvilje mot 
forebygging.
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forsterkes unødig mye av at den medfører 
sterk oppmerksomhet. Personale kan 
opptre fi rkantet mot personen, og få mer 
av atferden som vedkommende ville 
eliminere. Å gå på tå hev og være 
overdrevent forsiktig kan ha lignende 
uheldige eff ekter. 

Personale kan ta atferden personlig og 
skylde den på personen, med negative 
holdninger til personen som resultat. 
Personen kan omtales negativt og møtes 
lite romslig. Noen kan til og med prøve å 
få personen til å vise utfordrende atferd for 
at andre skal se hvor «ille» atferden og 
personen er. Personale kan også få negative 
holdninger til selve arbeidet og bidra til 
en «klagekultur».

Unngåelse trenger ikke bare å ha 
opphav i personalets holdninger. For 
eksempel verneombud og ansvarlige for 
helse, miljø og sikkerhet kan fokusere på 
hvor belastende atferden er, og blant annet 
stimulere til å skrive skademeldinger om 
bagateller. Noen kommuner fokuserer 
sterkt på at vold mot personalet ikke skal 
skje, og har «nulltoleranse». I verste fall 
har politiet vært tilkalt for å stoppe 
utfordrende atferd, selv om personalet 
klarte det fi nt selv. Slik «krisemaksi-
mering» kan øke unngåelse, og strider 
med kapittel 4As krav til blant annet 
forebygging (Sosial- og helsedirektoratet, 
2004, ss. 41–42). I sjeldne tilfeller har 
foreldre høye mål for sitt barn, og går langt 
i å ville fj erne utfordrende atferd. Også 
dette kan bidra til unngåelse.

Uansett hva unngåelse skyldes, er det et 
dårlig utgangspunkt å «klandre» personale 
og andre for unngåelse. Tvert om bør alle 
som skal hjelpe akseptere unngåelse, 

akkurat som pasientens unngåelse møtes i 
for eksempel ACT.

Aksept
Selv om følgene av aksept stort sett kan 
deriveres som motsetninger av følger av 
unngåelse, viser jeg det eksplisitt. 

Aksept medfører større åpenhet for å 
diskutere hvor problematisk atferden er. 
En annen følge kan være mer realistiske 

mål for behandling, og forståelse for at 
eff ekt av behandling kan være begrenset. 
En viss, men lavere, forekomst av atferden 
oppfattes som naturlig og ikke som tegn på 
at behandling er mislykket. All framgang 
er bra, og en kan tenke langsiktig. 

Det kan være lettere å fi nne balansen 
mellom virkemidler og hva en vil oppnå, 
og å unngå uforholdsmessig inngripende 
løsninger. Dette kan også bety større 
interesse for å forebygge atferden. Behovet 
for å eksperimentere med løsninger kan 
være mindre, og behovet for medikasjon 
kan vurderes mer nøkternt. Samhandling 
kan bli mindre preget av irritasjon og 
angst, og dermed mer naturlig og 
avslappet. Dermed kan en oppnå at 
atferden utløses sjeldnere, håndteres bedre 
og unngå overdrevne reaksjoner på 
atferden som opprettholder den. 

Det er vanligere med positive 

Aksept medfører større åpenhet
for å diskutere hvor problematisk

atferden er. En annen følge kan være mer 
realistiske mål for behandling, og 

forståelse for at effekt av behandling
kan være begrenset.
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holdninger til personen, arbeidet og 
arbeidsplassen. Det kan også være færre 
utenfra, som verneombud og kommunal 
ledelse, som bidrar til overdrevne krav om 
at atferden ikke skal forekomme og 
dermed til unngåelse av den. 

Et aksepterende personale skal roses, 
men også være takknemlig for en slik gave 
og hjelpe den som «sliter» med unngåelse. 
Hovmod er etter min mening uforenlig 
med aksept.

Generelt har nok utviklingen gått i 
retning av mer aksept av utfordrende 
atferd. Holdninger i samfunnet, 
faglitteratur, utdanning, fagetikk og 
Kapittel 4A har bidratt til dette. Dette må 
nødvendigvis variere noe med personens 
grunnleggende forutsetninger – 
utfordrende atferd kan tross alt være 
skremmende og farlig. 

Forskning som kan underbygge dette
En studie av Singh og medarbeidere 
(2006) tok for seg 15 personale som 
arbeidet med til sammen 18 personer med 
alvorlig og dyp utviklingshemning. 11 av 
dem angrep personalet og andre. Etter 
opplæring i atferdsanalyse fi kk personalet 
fem dagers opplæring, med hjemmeøvelser, 
i oppmerksomt nærvær. Dette gikk blant 
annet ut på den fi losofi ske bakgrunnen for 
verdien av oppmerksomt nærvær. Også 
oppmerksomt nærvær i dagliglivet ble 
gjennomgått, som å være åpen for ny 
informasjon, se gammel informasjon på 
nye måter, tenke i ulike perspektiver, lytte, 
«jeg er ikke mine tanker», unngå 
premature kognitive forpliktelser, 
spontanitet, ikke-dømmende tilnærming, 
tålmodighet, utholdenhet, gi slipp og ikke 

streve, opptre uten personlig vinning, 
kjærlig vennlighet, hengivenhet, se 
gjennom andres øyne og være til stede nå. 
Det var også meditasjonsøvelser i form av 
måter å sitte og gå på, vende oppmerk-
somheten mot pusten når sinnet glir bort, 
og å se sitt eget sinn utenfra. Etter 
opplæring i atferdsanalyse stoppet 
personalet angrep sjeldnere, og det var en 
liten økning i læring av nye ferdigheter hos 
beboerne. Begge deler utviklet seg enda 
mer positivt etter opplæring i oppmerk-
somt nærvær. Personalet ble også mer 
fornøyde, og beboernes foreldre ble mer 
fornøyde med personalet. Studien 
indikerer dermed at ferdigheter i 
oppmerksomt nærvær, eller aksept, kan 
dempe utfordrende atferd. Singh og 
medarbeidere (2006) mener at personalet 
må gripe inn ved for eksempel angrep, 
men altså på en ikke-dømmende og 
vennlig måte. De mener at dette er lettere 
når personalet ikke bare fokuserer på 
atferden og situasjonen rundt denne, men 
også på egne indre reaksjoner på for 
eksempel å bli angrepet.

Singh og medarbeidere (2006)
mener at personalet må gripe inn

ved for eksempel angrep, men altså
på en ikke-dømmende og vennlig måte.

De mener at dette er lettere når
personalet ikke bare fokuserer på 

atferden og situasjonen rundt denne,
men også på egne indre reaksjoner

på for eksempel å bli angrepet.
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Singh og medarbeidere (2004) viste at 
personalopplæring i oppmerksomt nærvær 
økte glede hos personer med dyp 
utviklingshemning. For øvrig ser jeg ikke 
at det i de to studiene er gjort spesielle 
målinger av endringer i oppmerksomt 
nærvær, eller aksept, hos personalet. 

Også dokumentasjon som fi nnes for 
ACT gir et visst belegg for at aksept kan ha 
noe for seg. Jeg tenker særlig på studier 
som viser at det kan ha positiv eff ekt på 
mestring, tilfredshet og prestasjoner i 
arbeidet (Bond & Bunce, 2003) og på 
holdninger til tjenestemottakere (Hayes et 
al., 2004a). Innen ACT er det vanlig å 
måle aksept, ved hjelp av Skjema for aksept 
og handling (acceptance and action 
questionnaire, AAQ) (Hayes et al., 
2004b). I og med at aksept er et generelt 
begrep, kan det være rimelig å bruke det 
for å måle aksept hos personale. 

Konklusjoner
Det er grunn til å tro at aksept kan være 
verdifullt og at en kan snu unngåelse til 
mer aksept. Det er imidlertid et nytt og 
lite forskningsfelt, som neppe gir grunnlag 
for klare konklusjoner. Det kan også være 
fl ere måter å oppnå aksept på. For 
eksempel en mer «tradisjonell» tilnærming 
som kognitiv atferdsterapi er kanskje 
nyttig. Det er kanskje også en fare for at 
mindfulness er blitt «mote».

Det kan også være grenser for hvor langt 
aksept bør være målet. Ikke alle kan eller 
bør arbeide med utfordrende atferd, som 
med alt annet. Noen har gode fysiske 
forutsetninger for å mestre slik atferd, men 
viser likevel unngåelse. Disse bør få 
mulighet til å lære mer aksept. Noen 

mangler kanskje fysiske forutsetninger for 
å lære og mestre utfordrende atferd, eller 
har verdier som er lite forenlige med 
aksept. Disse bør kanskje få andre 
oppgaver. Det enkelte personale må 
sammen med sin leder komme fram til 
hvor mye det er rimelig å utsettes for. 

 • • •
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Utdeling av SOR-prisen 2010
Stiftelsen SOR – Samordningsrådet for arbeid for mennesker med 
utviklingshemning- har opprettet en pris som skal deles ut årlig. 
SOR-prisen tildeles en eller flere personer som har utmerket seg ved 
å sette fokus på viktige forhold ved utviklingshemmedes levekår.  
Prisen er på 10.000 kroner. Årets SOR-pris tildeles Halvor Fjermeros.

Halvor Fjermeros har bakgrunn som vernepleier, politiker, forfatter og 
journalist. Han har blant annet skrevet bøkene «Om hundre år er allting 
glemt», i anledning Emma hjorts Hjems 100-årsdag og «Åndssvak!» Et bidrag 
til sentralinstitusjonens og åndssvakeomsorgens historie.

I boka «Åndssvak!» leverer Fjermeros en sterk beretning om sentral institu-
sjonens og åndssvakeomsorgens historie, en beretning som er skrevet på 
bakgrunn av hans lange erfaring og kjennskap til omsorgen for psykisk 
utviklingshemmede. Fjermeros leverer med denne boken et viktig og kritisk 
bidrag om åndssvakeomsorgen i Norge i tida fra før forrige århundre og fram 
til 1960- og 70 årene. Hans beskrivelser av sentralinstitusjonenes og ånds-
svake omsorgens historie er en viktig historie å ha med seg, og gir oss perspek-
tiver til å forstå nåtiden og bidrar forhåpentligvis til kloke valg i fremtiden. 

Fjermeros siste bok har med rette fått svært gode anmeldelser. Aftenposten 
skrev blant annet at boken er et løft av dimensjoner. Vi gratulerer Fjermeros 
med prisen, og takker for hans gode innsats på dette området. 
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