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Kompetansetørste fagfolk får nå mulighet til å ta 
videreutdanning i utfordrende atferd. En arbeids
gruppe under ledelse av høgskolelektor Ulf Berge har 
utarbeidet et studietilbud på masternivå som retter 
seg mot dette fagområdet. Studiet tilbys i Sandnes 
ved VID vitenskapelige høgskole, har ett års varighet 
og gir 30 studiepoeng. Hensikten med videre
utdanningen er å bidra til avansert kunnskap og 
generell kompetanse om hvordan utfordrende atferd 
hos personer med utviklingshemming og autisme 
utvikles, og avanserte ferdigheter i iverksetting av 
tiltak for å forebygge og redusere disse atferds
vanskene. I denne artikkelen beskrives grunnlags
tenkningen som arbeidsgruppen tok utgangspunkt 
i for utformingen av videreutdanningstilbudet.
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Studiet er ikke en generell videreutdanning 
om utfordrende atferd, men handler 
spesifikt om utfordrende atferd hos 
personer som er diagnostisert innenfor 
autismespektrumet og /eller med 
utviklingshemming. Det legges vekt på 
å forstå problemene ut fra flere ulike 
perspektiver. Det legges vekt på forståelse 
for risikofaktorer for utvikling av 
problematferd, spesifikke analyser for 
hvorfor atferdsvanskene oppstår, etiske 
og juridiske vurderinger, forebyggende 
tiltak på kort og lang sikt og eventuelt 
grensesettende tiltak når problemene 
oppstår.

Diagnose
Selv om man regner at ca. 20 % av 
befolkningen faller innenfor kriteriene for 
psykisk utviklingshemming/autisme, 
utgjør den gruppen som har behov for 
spesielle tiltak i kommunal sammenheng 
ca. 0,48 %. Av denne gruppen regner en 
at ca. 2 % har omfattende atferdsvansker 
(Myrbakk, 2008).

Utviklingshemming kjennetegnes 
av nedsatt kognitiv funksjon, noe som 
innebærer sårbarhet knyttet til å 
systematisere, anvende og symbolisere 
erfaringer i dagliglivet. Hverdagen 
oppfattes ofte på en enkel og konkret 
måte, og det er fare for overvurdering av 
vedkommendes evne til å forstå det sosiale 
samspillet som han eller hun er en del av, 
noe som gir kime til misforståelser og 
frustrasjoner.

Personer som befinner seg innen 
autismespektrumet har også utfordringer 
knyttet til å forstå og tilpasse seg 
dagliglivets sosiale normer og regler. 
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Gjennom godt miljøarbeid kan man 
tilrettelegge for en enklere hverdag som tar 
hensyn til den enkeltes spesielle vansker. 
Planlagte opplæringsprogrammer kan også 
redusere konsekvensene av diagnosen og 
gjøre det lettere å få innpass i sosiale 
sammenhenger.

Diagnostiske forhold som har betydning 
for utvikling av atferdsvansker vil bli 
behandlet som eget tema i 
videreutdanningen.

Karakteristika
Utfordrende atferd kan defineres som 
handlinger som er så intens, frekvent eller 
langvarig 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).

Utfordrende atferd forekommer i ulike 

former, som aggresjon, selvskading eller 
ødeleggelse av gjenstander. Vanligvis er 
utfordrende atferd ikke et bevisst forsøk på 
å forårsake skade på andre, men kan heller 
betraktes som et forsøk på å mestre 
omgivelsene. Utfordrende atferd er ikke 
en diagnose, men forhold knyttet til 
diagnoser personene har kan bidra til 
redusert evne til å håndtere sine 
omgivelser. Således kan utfordrende atferd 
oppstå i spennet mellom individuelle 
forutsetninger og omgivelsenes krav 
(Helsedirektoratet, 2015). 

I en doktorgradsavhandling finner 
Even Myrbakk (2008) at konsekvensen 
av alvorlige atferdsvansker er at de med 
mindre sannsynlighet bor med sin familie, 
at de med mindre sannsynlighet har 
venner eller noen som tar vare på dem og 
er mindre fornøyd med sin livssituasjon. 
På den måten har atferdsvanskene 
betydelig innvirkning på sosial integrering 
og livskvalitet (s. 39). 

Helhetlig perspektiv
I rundskriv til Lov om kommunale helse 
og omsorgstjenester, kapittel 9 listes det 
opp en rekke etiske betraktninger som kan 
tjene som en god rettesnor for godt 
miljøarbeid. Dette omfatter

– Rett til selvbestemmelse
– Rett til å treffe egne valg
– Rett til å være seg selv
– Rett til ikke å bli utnyttet
– Rett til privatliv
–  Rett til forsvarlig levestandard, forsvarlig 

tjenestetilbud, opplæring og utdanning 
eller meningsfullt arbeid og 
aktivitetstilbud

VID vitenskapelige høgskole
Diakonhjemmet høgskole i Oslo og 
Sandnes, Høgskolen Betanien og 
Haraldsplass diakonale høgskole i 
Bergen og Misjonshøgskolen i 
Stavanger har slått seg sammen og 
dannet VID vitenskapelige høgskole. 
Sammenslåingen er gjeldende fra 
1. januar 2016. VID er den nest 
største private høgskolen i Norge. 
Kun BI er større.

Videreutdanningen om 
utfordrende atferd er lokalisert ved 
avdelingen i Sandnes, Rogaland. 
Ved denne avdelingen tilbys 
også vernepleierutdanning og 
ergoterapiutdanning.
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– Rett til fravær av tvang
– Rett til å benytte rettigheter

Disse prinsippene gir en retning i alt 
godt miljøarbeid og vil kunne bidra til 
at utfordrende atferd blir redusert eller 
ikke blir etablert. Det er en kommunes 
ansvar å sikre at slike rettigheter blir 
ivaretatt, men samtidig vil den enkelte 
bistandsyter i mange tilfeller kunne bli 
utfordret på disse grunnleggende 
prinsippene ut fra økonomiske hensyn, 
organisatorisk tilrettelegging og i tilfeller 
der brukeren har reduserte muligheter til 
å overskue negative konsekvenser av egne 
valg.

Grunnlaget for i det hele tatt å kunne 
arbeide med utfordrende atferd er at 
tjenestilbudet fremmer god livskvalitet. 
Dette innebærer foruten det som er 
beskrevet også forhold som medisinsk 
oppfølging, en god balanse mellom arbeid 
og fritidsaktiviteter, kvalifisert personell og 
individuell tilrettelegging.

Selv om rettighetene og behovene til 
den aktuelle målpersonen skal stå i 
sentrum, vil endringsarbeidet i stor grad 
ivaretas av nærpersoner som familie og 
tjenesteytere. Arbeid med utfordrende 
atferd er krevende og innebærer ofte mye 
stress og høyt emosjonsnivå. Dette kan 
bidra til utbrenthet og turnover. 
Atferdsproblemer utfordrer således hele 
familiesystemer og framgang i arbeidet må 
også innebære at systemene rundt 
brukeren har fått det bedre. Det er derfor 
avgjørende at tiltak knyttet til utfordrende 
atferd også innebærer at man styrker og 
støtter de nærpersonene som omgir 
personen.

Kommunikasjon og nære relasjoner

I Rundskriv til Lov om kommunale helse 
og omsorgstjenester kapittel 9 heter det:

Gode og varige relasjoner som ivaretar 
følelsesmessige tilknytninger er viktig for 
et godt livsmiljø. Mellommenneskelige 
relasjoner er av avgjørende betydning 
for å skape nødvendig trygghet og for å 
kunne utforske og mestre omgivelsene… 
Mellommenneskelige relasjoner er 
sentralt ved dannelse av sosiale 
nettverk, og samvær med nær familie og 
andre personer i nettverket er av stor 
betydning. Det må legges til rette for 
dette.. s. 27

Gode relasjoner er kanskje den viktigste 
beskyttelsesfaktoren for å unngå å utvikle 
utfordrende atferd. En slik relasjon 
kjennetegnes av kunnskap om brukerens 
interesser, vaner, tradisjoner og ønskede 
samværsformer. I tillegg kjennetegnes den 
av forståelse for de særskilte behov for 
informasjon og forutsigbarhet som kan 
oppstå som følge av brukerens spesifikke 
diagnose. Det vil også være viktig å 
etablere et nettverk utenom familie og 
profesjonelle tjenesteytere. I en under
søkelse av Kavale og Forness (1995) oppgis 
at 75 % av ungdommer med lærevansker 
samtidig også skårer lavt på mål for sosiale 
ferdigheter. Denne type ferdigheter vil 
også kunne gjøre det enklere å få tilknyt
ning til et større nettverk.

En stor andel av den aktuelle mål
gruppen har samtidige kommunikasjons
vansker som kan bidra frustrasjoner og 
uønskede kommunikasjonsformer. 
Et viktig fokus i studiet blir således 
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å identifisere og sette opp plan for 
opplæring av sosiale ferdigheter og 
kommunikasjonsuttrykk som kan 
bidra til å erstatte avvikende atferds 
former.

Positiv atferdsstøtte
De perspektivene som er beskrevet 
innledningsvis er i stor grad 
sammenfallende med prinsippene i positiv 
atferdsstøtte (Positiv Behavioural Support) 
(se Gardner, Bird, Maguire, Carreiro & 
Abenaim, 2003; Gundersen & Moynahan, 
2006). Innen denne forståelsesformen vil 
relevansen av skreddersydde opplegg ikke 
bare måles ut fra konkrete endringer i 

målatferd, men også ut fra relevans når 
det gjelder samfunnsdeltakelse, nettverks
mulighet, økte valgmuligheter, nye roller 
som innebærer respekt fra andre og 
kontinuerlig økt kompetanse. På den 
måten kombineres viktige prinsipper innen 
normalisering / integreringstradisjonen og 
mer generelt målrettet miljøarbeid.

Målsetting er et Helhetlig perspektiv 
for å fremme livskvalitet for alle berørte, 
blant annet gjennom

1.  Livstidsperspektiv. Ulike faser krever en 
vedvarende systemisk prosess 

2.  Økologisk gyldighet. Tiltak skal kunne 
anvendes under normaliserte betingelser 
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3.  Systemendring og multimodale 
intervensjoner. Avvikende atferd må ses 
ut fra flere vinklinger, og man må endre 
kontekster  ikke kun problemer 

4.  Sosial gyldighet. Fører tiltaket til økt 
livskvalitet og vil befolkningen for øvrig 
anerkjenne og eventuelt kunne anvende 
opplegget? 

5.  Forebyggingsperspektiv. Man kan 
unngå eller redusere avvik gjennom 
proaktive metoder

Studiet vil gi en nærmere innføring i 
positiv atferdsstøtte og hvordan man kan 
implementere tiltak ut fra denne filosofien.

Funksjonelle analyser  
og proaktive tiltak
I Rundskrivet til Lov om kommunale 
helse og omsorgstjenester kapittel 9 heter 
det:

I arbeidet med å avdekke årsaker til 
utfordrende atferd, kan det være 
nyttig å gjøre såkalte funksjonelle 
analyser der man kartlegger både 
foranledninger og konsekvenser som 
henholdsvis kan utløse og opprett
holde atferden. Da kan man finne ut 
om atferden utløses av at personen 
opplever et ubehag eller opplever å 
mangle noe, og om konsekvenser av 
atferden bidrar til at denne får en 
funksjon (s. 35).

Den funksjonelle analysen har som hensikt 
å avdekke hvilken hensikt den utfordrende 
atferden har og således gi en klarere 
hypotese om hvordan man kan endre 
forsterkningsbetingelser eller lære 

prososiale kommunikasjonsuttrykk eller 
sosiale ferdigheter som kan ha tilsvarende 
funksjon som den uønskede atferden.

Ved utfordrende atferd vil 
årsaksforholdene ofte være komplekse og 
sammensatte. Alvorlig atferd som har fått 
utvikle seg over tid vil som regel være 
multifunksjonell, slik at utredningen må 
ha fokus på både detaljer og helhet. For å 
sikre bredde i utredning må det blant 
annet tas hensyn til kognitive funksjoner, 
sosiale forståelsesvansker, sårbarhets
faktorer som følge av funksjonshemming, 
fysisk og psykisk helse, miljøbetingelser, 
samspill og den utfordrende atferdens 
funksjon. Utredning krever en tverrfaglig 
tilnærming. Det kreves kunnskap om 
mulige årsaksforhold samt hva det 
innebærer å ha en kognitiv funksjons
hemming. Gjenkjenningskompetanse for 
å kunne hente inn nødvendig/relevant 
kompetanse er sentralt. 

Primær og spesialisthelsetjenesten har 
ikke kommet frem til et felles nasjonalt 
forløp for utredning/diagnostisering av 
utfordrende atferd. Det er imidlertid 
utarbeidet systematiske forløp, sjekklister 
og kartleggingsverktøy i ulike fagmiljø 
som ivaretar en helhetlig tilnærming. 
Dette bidrar til å sikre en bedre tilpasset 
oppfølging/behandling. I utdanningen vil 
det legges særlig vekt på forholdet mellom 
kartlegging og oppsett av relevante 
metoder for å bedre de forholdene som 
kartleggingen avdekker. I tillegg må 
studentene også få en grunnleggende 
forståelse for forskningsbasert teori som 
ligger til grunn for de anbefalte metodene.

Hovedinnsatsen knyttet til utfordrende 
atferd skjer gjennom proaktive tiltak som 
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reduserer muligheten for at uønsket atferd 
oppstår. Eksempler på dette er god 
miljøtilrettelegging og innlæring av sosialt 
aksepterte ferdigheter og kommunikas
jonsuttrykk som kan erstatte avvikende 
atferd. Det vil likevel være viktig å ha en 
klar strategi for hvordan uønsket atferd 
skal håndteres når den oppstår.

Rettsikkerhet
Arbeid med utfordrende atferd må 
integrere fagområdene etikk, jus og 
generell forskningsbasert faglig metodikk. 
Kun når aktuelle tiltak er satt innenfor 
denne rammen skal de iverksettes.

Helsedirektoratet (2015) har utarbeidet 
klare retningslinjer for hvilke prosedyrer 
som skal ivaretas dersom man i tiltaket 
må bruke tvang og makt for å hindre 
vedkommende å skade seg selv eller andre. 
Den metodikken som vil bli tatt opp i 
utdanningen vil derfor sees i lys av gjeldene 
direktiver på dette området.

Metodisk tilnærming
Den metodiske tilnærmingen i 
videreutdanningen tar blant annet 
utgangspunkt i prinsipper fra Positiv 
atferds og støttetiltak (Positive 
Behavioural Support) (se Gardner, Bird, 
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Maguire, Carreiro, & Abenaim, 2003; 
Gundersen & Moynahan, 2006). PBS 
bygger i hovedsak på humanistiske verdier 
som normalisering og inkluderingsideologi 
(Wolfensberger, 1983). Mål med tiltakene 
er å bidra til økt livskvalitet, inkludering 
og tilegnelse av sosialt verdsatte roller.

Intervensjonen/tiltakene skal bygge på 
personens interesser, ferdigheter, ønsker og 
muligheter. Ubehagelige og restriktive 
tiltak ovenfor personen søkes unngått. 
Kartlegging, utarbeidelse og evaluering av 
tiltak skal skje i et nært samarbeid mellom 
fagfolk, ansatte og pårørende, samt 
brukeren selv i den grad dette er mulig.

Primært brukes anvendt atferdsanalyse / 
Kognitiv Atferdsterapi til å forstå, vurdere 
og støtte atferdsendring. Sekundært brukes 
andre komplementære, evidensbaserte 
tilnærminger på flere nivåer, ikke bare 
ovenfor personen, men også i miljøet 
rundt. I studiet vil dette suppleres med 
nyere tilnærminger innen læringsteori.

De tiltak som iverksettes må således 
både ta utgangspunkt i grundig kart
legging av hvilken funksjon den utford
rende atferden har, hvilke alternative 
prososiale handlinger som kan erstatte 
avvikende atferd og hvordan krav fra 
omgivelsene kan endres. Hovedinnsatsen 
knyttet til utfordrende atferd må således 
rettes mot endrede miljøbetingelser og 
proaktive tiltak, samtidig som man også 
må forholde seg til atferden når den 
forekommer (reaktive tiltak).

Studentene skriver oppgave, hvor 
de med utgangspunkt i problemstillinger 
på egen arbeidsplass skal foreta en 
kartlegging, analyse og sette opp en 
tiltakspakke for en enkeltbruker. 

I videreutdanningen vil det i tillegg 
bli lagt vekt på betydningen av god 
implemen tering av metode og tiltak, 
samt god oppfølging/ kontroll og 
evaluering av tiltakene. I denne 
sammenhengen vil utdanningen også 
ta for seg måter å organisere tiltak rundt 
personer med store atferdsvansker.
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