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VID vitenskapelige høgskole (tidligere Diakon
hjemmet Høgskole, studiested Sandnes) starter 
høsten 2016 opp en ny videreutdanning i 
forebygging og håndtering av utfordrende  
atferd hos personer med utviklingshemming. 
Videreutdanningen har hentet mye av 
teoritilfanget fra Positive Behavior Support (PBS) 
og kan inngå i et masterløp.
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Videreutdanningen har som hensikt å 
gi studentene avanserte kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse, og 
med basis i dette ha avanserte ferdigheter 
i iverksetting av tiltak for å forebygge og 
håndtere utfordrende atferd. Studiet skal 
gi innsikt i livskvalitetsfremmende tiltak 
og føre fram til en handlingskompetanse 
knyttet til samhandlingsreformens 
særskilte krav til tverrprofesjonelt 
samarbeid for å sikre koordinerte og gode 
tjenester. Videreutdanningen er organisert 
som et ettårig deltidsstudium og hele 
(30 studiepoeng) eller deler (emne 1, 
10 studiepoeng) kan inngå i porteføljen i 
tverrfaglig Mastergrad i helse og sosialfag: 
Medborgerskap og Samhandling i 
habilitering, rehabilitering og folkehelse 
ved VID vitenskapelige høgskole.

Studieplanen er meislet ut av en 
referansegruppe bestående av Hilde Husby 
(Habiliteringstjenesten i Møre og 
Romsdal), Eivind Mikkelsen (Stavanger 
kommune), Tor Selmer Olsen 
(Fylkesmannen i Rogaland), Vibeke 
Glørstad, Knut Gundersen og Ulf Berge 
(VID vitenskapelige høgskole). Det har i 
løpet av prosessen vært avholdt 
dialogkonferanse med fagfeltet samt 
ekspertkonferanse med faglige «kanoner» 
i Norge, noe som har vært med å sikre et 
studietilbud med høy faglig kvalitet.

Kort om bakgrunnen  
for en ny videreutdanning
Utfordrende atferd forekommer aller mest 
hos mennesker med utviklingshemming 
og autismespekterforstyrrelser som 
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gjennom et helt liv strever med sosiale 
ferdigheter, tilpasning og kommunikasjon 
(Matson et al., 2011). Utfordrende atferd 
kan defineres som handlinger som er så 
intense, frekvente eller langvarige at den 
fysiske sikkerheten til personen selv eller 
andre er alvorlig truet, eller atferd som i 
stor grad begrenser eller hindrer tilgang 
på vanlige tjenester i samfunnet 
(Helsedirektoratet, 2015 s 9). Vanligvis 
kan den utfordrende atferden betraktes 
som et forsøk på å mestre sine omgivelser, 
og ikke for bevisst å forårsake skade på 
andre. Ansattes erfaringer, holdninger, 
faglig forankring til og bevissthet rundt 
sentrale verdier som respekt for den 
enkeltes integritet og selvbestemmelsesrett, 
og hvordan tjenestetilbudet er tilrettelagt 
er viktige medvirkende årsaker til i hvilken 
grad utfordrende atferd forekommer 
(Helsedirektoratet, 2015). Ekstra sårbar 
blir samhandlingen når brukeren ikke 
kan formidle egne ønsker, erfaringer 
og eventuelle klager på forhold han/hun 
er misfornøyd med. 

Hvorfor PBS
Den metodiske tilnærmingen i videre
utdanningen henter inspirasjon fra den 
faglige tradisjonen Positive Behavior 
Support (PBS). PBS bygger i hovedsak på 
moderne atferdsanalyse og humanistiske 
verdier. PBS er et rammeverk for å utvikle 
en forståelse av den enkeltes utfordrende 
atferd, og for å bruke denne forståelsen for 
å utvikle effektive tiltak (Carr et al., 2002). 
Et viktig utgangspunkt i PBS er at når 
omgivelsene tilrettelegges, når en person 
lærer en mer akseptabel og effektiv atferd 
enn problematferden, og når livskvaliteten 

øker, vil problematferden reduseres. 
Et godt liv betinges av gode livsvilkår. 
Intervensjonen bygger på personens 
interesser, ferdigheter, ønsker og 
muligheter og inkluderer økologiske 
strategier, positive tiltaksplaner og generell 
ferdighetsutvikling, aktive strategier og 
reaktive strategier brukt for hurtig og trygg 
situasjonshåndtering når utfordrende 
atferd skjer. PBS refereres av denne grunn 
til som en multielement tilnærming med 
brede positive utfall og minimale eller 
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ingen sideeffekter (LaVigna og Willis, 
2005; MacDonald et al., 2010). Mål med 
tiltakene er å bidra til økt livskvalitet, 
inkludering, deltakelse og tilegnelse av 
sosialt verdsatte roller som fremmer 
medborgerskap. I videreutdanningen vil 
det bli lagt vekt på betydningen av god 
implementering av metode og tiltak, samt 
god oppfølging/ kontroll og evaluering av 
tiltakene. Utdanningen vil også ta for seg 
ulike måter å organisere og lede tjenestene 
rundt personer med utfordrende atferd. 
Dette er nærmere beskrevet i artikkelen 
«Videreutdanning om utfordrende atferd» 
av Knut Gundersen, i dette nummeret av 
SOR Rapport.

Studieplan
Studiet er relevant for alle som arbeider 
med personer som er diagnostisert innen
for autismespektrumet og / eller med 
utviklingshemming og som har 
utfordrende atferdsmønstre. For søkere 
kreves i utgangspunktet bachelorgrad 
i helse og sosialfag og minimum ett års 
relevant praksis etter endt utdanning. 
Studiet går over to semester med ni 
samlingsbaserte undervisningsuker 
(se tabell 1). Det gjennomføres tre 
ukesamlinger for hvert tema. Arbeids 
og undervisningsformer tar utgangspunkt 
i læringsutbyttebeskrivelsene i emnene. 
Det er obligatorisk fremmøte i samlingene. 

Tabell 1

Høst
Emne Samling 1 (3 d) Samling 2 (3 d) Samling 3 (3 d) Samling 4 (3 d)

1 
(10 sp)

Grunnleggende 
rammer og verdier

Anvendt 
atferdsanalyse

Forebyggende tiltak

2 
(10 sp) 

Kartlegging

3 
(10 sp)

Vår
Emne Samling 5 (3 d) Samling 6 (3 d) Samling 7 (3 d) Samling 8 (3 d) Samling 9 (3 d)

1 
(10 sp)

2 
(10 sp)

Proaktive 
og reaktive 
metoder

Tiltak ift 
spesifikke 
områder

3 
(10 sp)

Metode 
og tiltaks
gjennomføring

Om tiltaks
implementering

Framlegg og 
evaluering

Emne 1: Grunnleggende teorier, rammer og etisk refleksjon
Emne 2: Beslutningsprosesser og positiv atferdsstøtte

Emne 3: Fagutvikling og innovasjon
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Emne 1 gir en grundig innføring i 
hvordan atferdsvansker kan forebygges 
gjennom økt kunnskap om målgruppens 
spesielle utfordringer samt tiltak som 
fremmer god livskvalitet. Dette inkluderer 
kunnskap om hvordan utviklings
hemmedes nedsatte kognitive evne kan 
hemme språkforståelse, tolkning av 
omgivelsene og sosial inkludering. 
Emnet har fokus på hvordan man kan 
forstå og kartlegge risikofaktorer for 
utvikling av atferdsvansker og bidra til 
å øke de beskyttelsesfaktorene som kan 
forebygge uønsket atferd. I tillegg får 
studentene en grundig innføring i rådende 
faglige, juridiske og omsorgspolitiske 
ideologier og retningslinjer. 

Med utgangspunkt i teorier bak PBS 
presenteres i emne 2 aktuelle proaktive 
og reaktive metoder for å forebygge og 
redusere utfordrende atferd. Emnet 
omfatter kunnskaper om god program
implementering og etablering av kvalitets

sikrende systemer for opprettholdelse av 
god faglig standard. 

I det tredje emnet legges hovedvekten 
på utvikling og beskrivelse av tiltak for 
å forebygge og eller redusere utfordrende 
atferd. I utformingen av det skriftlige 
arbeidet skal studenten redegjøre for 
hvordan det empiriske, normative og 
juridiske rasjonale for tiltaket, samt 
hvordan tiltaket skal implementeres. 
Arbeidet skal også legges fram på siste 
samling. I tillegg vil temaet inkludere 
forskningsmetode med spesiell vektlegging 
på design og evaluering, implementering 
av tiltak samt videre fordypning i faktorer 
som må ligge til grunn for etablering og 
evaluering av gode tiltak.

Videreutdanningen er lagt opp med 
forelesninger, video, elæring, diskusjon og 
praktiske øvelser i grupper. Hvert emne 
har sitt arbeidskrav eller eksamen som må 
være godkjent.
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Positiv tilnærming til  
utfordrende atferd
Det er lettere å bygge sterkere barn  
enn å reparere de ødelagte 

(Frederick Douglass)

Når et barn ikke kan lese så lærer vi det å 
lese. Når et barn ikke kan sykle så lærer vi 
det å sykle. Når et barn holder på å drukne 
så kaster vi uti en livbøye eller hopper uti 
vannet og drar barnet på land. Det er 
andre tider vi kan drive med svømme
trening. Denne videreutdanningen har 
tro på at livskvalitet økes når miljøet 
endres, nye ferdigheter læres inn og når 
utfordrende atferd erstattes med atferd som 
har samme funksjon og er mer akseptert 
av de rundt. Utgangspunktet er at alle kan 
lære gjennom tilrettelegging og bruk av 
positive metoder. Dette forutsetter gode 
analyser og ender opp i individuelle 
tilpassede planer som inneholder både 
proaktive strategier og en hurtig og trygg 
situasjonshåndtering. Det er tvang å få en 
person til å leve i urimelige stimulus
betingelser, og en videreutdanning skal 
være en praktisk utdanning og ikke bare 
en ny massasje. 

Kompetanseløft 
Utfordrende atferd har ofte den effekt at 
folk lytter. Kompetente praktikere gir 
kvalitet i tjenestetilbud. Vi ønsker å tilby et 
rammeverk som støtter en implementering 
av bedre praksis overfor mennesker med 
utviklingshemming og/eller autisme
spektrumforstyrrelse og som konsentrerer 
seg om den positive støtten mennesker 
trenger i livet. Videreutdanningen kan 
inngå i et masterløp og dermed være et 

godt valg for den som ønsker ferskvare
kunnskap, interessante arbeidsoppgaver, 
personlig utvikling og kompetanse
utvikling.

Hvis du ser at noen er svak – gi dem  
en verden der de er sterke nok. 

(Ole Paus)
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