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Positiv atferdsstøtte (PAS) er et ektefødt barn av atferds
analysen som har valgt å gå sine egne veier. PAS oppstod som 
en respons på hva flere praktikere opplevde som misbruk av 
makt og kontroll (Horner et al., 1990). Fokuset skal være på 
å ikke plage og å ikke skade som et rammeverk. PAS ber oss 
om å la våre etiske trosretninger veilede oss rundt hvordan vi 
bruker adferdsteknologi. PAS har utvidet vår forståelse for 
atferdsanalyse og sterkt bidratt til personlige paradig m e
skifter der bulldosere (konsekvensbaserte prosedyrer og 
reaktiv tenkning) har blitt erstattet med skreddersøm (miljø
tilrettelegging og opplæring basert på positive metoder). PAS 
er en bred tilnærming som beskriver en omfattende, evidens
basert, proaktiv tilnærming der det primære målet er brede 
livskvalitetsforbedringer. PAS streber mot en personsentrert 
omsorg, å ignorere mindre atferds avvik, ha fokus på valg
muligheter, opplæring i alternativ atferd ut ifra funksjonelle 
analyser, økt tilgang til foretrukne hendelser, mer personal
opplæring og kompetanse. Selv om PAS har vokst ut ifra 
prinsippene og prosedyrene i anvendt atferdsanalyse og 
grundig naturvitenskapelig forskning har det etter hvert også 
blitt inspirert av flere teoretiske perspektiver. PAS har derfor 
utviklet seg til en vitenskap som tar inn over seg komplekse 
samfunnssettinger og er en multimodal tilnærming.

Atferd som utfordrer er ofte viktig kommunikasjon som 
forteller oss at noe er galt eller mangler, og at personen 
trenger hjelp for å få det bedre. Utfordringen blir å bygge 
støtte for personen og de som er rundt. Lisbeth Hagen 
presenterer en case fra den videregående skolen der PAS har 
vært anvendt i forhold til en elev som har opplevd forverring 
av funksjonsnivå og økning i utfordrende atferd. Gjennom 
premissene fra Aktiv støtte og SPELL ble elevens livskvalitet 
økt og skolen kom igjen i posisjon for å drive opplæring. 
Kjersti Lande er opptatt av hvordan PAS kan hjelpe familier 
som har barn med utfordrende atferd. Familiens engasjement 
er et være eller ikke være for hvor effektiv tilnærmingen vil 
være, og det er avgjørende at det formes et partnerskap 
mellom familien og alle interessenter. Veronica Guleng setter 
fokus på viktigheten av hva en selv gjør for å skape seg et 
meningsfylt liv og at opplevelsen av kontroll er avgjørende for 
mennesker med alvorlig utviklingshemming og utfordrende 
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atferd. Dette kan blant annet oppnås gjennom gode 
relasjoner, forutsigbare omgivelser og evne til å kommu ni
sere, men også at ansatte tar et steg tilbake i høyrisiko 
situasjoner. Anne Gunn Engelsvoll, Line Granberg og Trine 
Os har skrevet en artikkel om lavaffektiv tilnærming og 
hevder at det er mulig å kvalitetssikre og håndtere atferd  
som utfordrer uten å måtte ty til konfrontasjoner og aversive 
tiltak. Lav affektiv tilnærming er både en måte å tenke  
og arbeide på, der en proaktiv tilnærming og minst mulig 
inngripen er idealet. Når det blir nødvendig å gripe inn for  
å håndtere er det viktig å ivareta både tjenesteyter og tjeneste
mottaker. Siste artikkel kommer fra Anne Sofie Alendal, 
Anita Grainger og Katrine Stakland som har sett på faktorer 
av betydning for implementering av PAS i en bolig for 
mennesker med utviklingshemming. Selv om implemen
tering og endring av praksis er utfordrende vil en systematisk 
tilnærming være en nøkkel for å optimalisere det over
ordnede målet i PAS som er økt livskvalitet.

Vi har i dette temanummeret intervjuet Eivind Mikkelsen 
som er seniorrådgiver og leder av veiledningsteamet i EFF – 
enhet for funksjonshemmede, Sandnes kommune. Eivind 
har aktivt bidratt med å implementere PAS og EFF har PAS 
som verdigrunnlag og rammeverk for miljøarbeidet. Sandnes 
kommune, Norges åttende største kommune, har ikke fattet 
ett B vedtak etter kap. 9 i HOL og ikke fått påpekt noen 
avvik eller merknader fra Fylkesmannens tilsyn de to siste år. 
To make it happen er en kunst.

Ulf Berge, gjesteredaktør
Høgskolelektor, VID vitenskapelige høgskole
Epost: ulf.berge@vid.no
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Studien omhandler en elev med lettere psykisk 

utviklingshemming og autismespekterdiagnose 

som har opplevd en sterk forverring av 

funksjonsnivå og økning i utfordrende atferd  

og dermed fått en vanskelig skolehverdag og 

oppholder seg hovedsakelig på et rom. Studien 

bygger opp under at ved bruk av Positiv 

Atferdsstøtte kan eleven få en god skolehverdag 

der utfordrende atferd forebygges og reduseres 

samtidig som livskvalitet øker. 
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Studiens varighet var på 10 uker, og det ble 
brukt indirekte analyse med FASTskjema 
(Iwata, DeLeon, og Roscoe, 2013) for 
kart  legging i tillegg til deskriptiv analyse 
ved bruk av FAK analyse. Resultatene viste 
betydelig reduksjon i utfordrende atferd og 
vi mener å kunne se at livskvaliteten økte 
for eleven i løpet av studien.

Innledning 
Det er for skolene en stor utfordring å 
skape optimale læringsmiljøer som positivt 
påvirker akademisk, sosial og emosjonell 
utvikling og gjør alle rustet for en aktiv 
tilværelse som gode medborgere også etter 
endt skolegang. Utvikling av sosiale og 
emosjonelle ferdigheter er grunnlaget for 
god læring (Fox, Dunlap, Hemmeter, 
Joseph, & Strain, 2003). Å unngå eller 
flykte vekk fra opplæringssituasjoner har 
negative konsekvenser i form av tapt tid til 
viktig dannelse (Ingul, 2005; King, Tonge, 
Heyne, & Ollendick, 2000; Myhrvold  
Hanssen, 2007). Risikoen for skolefiasko 
og negative utfall som følger i kjølvannet 
etter endt skolegang er kritiske bekym
ringer for de som utdanner mennesker 
med emosjonelle eller atferdsforstyrrelser 
(Sinclair, Christenson, & Thurlow, 2005). 
Skolens behov for å skape mestring i et 
livsløpsperspektiv vil være avgjørende for  
at skolen skal oppleves som en trygg arena.

Gore, McGill, Toogood, Allen, Hughes, 
Baker & Denne (2013) sier at PAS er et 
multikomponent rammeverk for: (a) Å 
utvikle en forståelse av en persons utford
rende atferd basert på en vurdering av det 
sosiale og fysiske miljøet og en bred 
forståelse av konteksten der atferden skjer (b) 
Inkludere nærpersoners perspektiver og 

engasjement (c) Bruke denne forståelsen til 
å utvikle, implementere og evaluere effekt
en og (d) Forbedre livskvaliteten for person
en og hans/hennes nærmeste (Gore et al., 
2013, oversatt av Mikkelsen,  2017).

PAS er en fleksibel bruk av en vitens
kapelig tilnærming, sterkt inspirert av 
atferdsvitenskapen, som også trekker inn 
alle effektive intervensjonsmuligheter. 
Active support og SPELL er ambisiøse 
beskrivelser av uavhengige variabler og 
viktige premisser i arbeidet med å støtte 
mennesker med utviklingshemming. 
Active Support handler om å hjelpe frem 
personsentrerte mål gjennom fire 
prinsipper:  
 • hvert øyeblikk har sine muligheter   
 • lite og ofte   
 • gradert støtte og hjelp  
 • maksimering av valg og kontroll som 
innfallsvinkel  
(Mansell & BeadleBrown, 2012).  
SPELLrammeverket beskrives som et 
rammeverk for å støtte mennesker med 
autismespekterdiagnoser som anvender 
personsentrerte og sosialt valide tilnær
minger for å skape et autisme vennlig miljø. 
Akronymet SPELL står for struktur, 
positive tilnærminger og forvent ninger, 
empati, lav affektiv tilnærming og lenker 
til og mellom involverte parter for å sikre 
samarbeid, samt lik praksis blant person
alet (Mansell & BeadleBrown, 2012).

Siden eleven i studien går på skole 
gjelder opplæringsloven. Loven omhandler 
rettigheter og plikter i forhold til opp
læring og skolegang. I kap 1 §13 står det 
at alle elever har krav på opplæring i sam
svar med sine evner og forutsetninger  
og kap 5 omhandler spesialundervisning.  
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Kap 9 handler om elevenes skolemiljø; 
«skolen skal drive et aktivt og systematisk 
arbeid for å fremme helsen, miljøet og 
tryggheten til elevene» (Opplæringsloven, 
1998/2017). Dette ligger til grunn når 
tiltak settes i verk i forhold til eleven.  
Makt og tvang er ikke lov i skoleverket,  
og samsvarer godt med hvordan PAS 
gjennom føres. Hovedfokuset er på 
forebyggende tiltak. 

I rundskriv IS10/ 2015 fra Helse
direktoratet refereres til Emerson mfl. sin 
definisjon fra 1996; «kulturelt avvikende 
atferd som er så intens, hyppig forekom
mende eller langvarig at den fysiske sikker
heten til personen selv eller andre er 
alvorlig truet, eller at den i stor grad 
begrenser eller hindrer tilgang til vanlig 
sosial deltakelse i samfunnet» (Helse
direktoratet, 2015 s. 40).

 Eleven ble oppmeldt til den videre
gående skolen med en bekymringsmelding 
om at oppstart i det hele tatt var mulig? 
Den siste tiden av ungdomskolen var særs 
vanskelig da det skjedde en forverring i 
elevens funksjonsnivå. Forverringen gjaldt 
både psykisk, sosialt og kognitivt, og med
førte en svært vanskelig skolesituasjon for 
eleven. Eleven stengte seg inne på et toalett 
og tilbrakte hele sin skoledag der. Forsøk 
på å hindre henne i å gå på toalettet eller 
forsøk på å lede henne ut resulterte i selv
skading og/eller fysisk utagering. Å stenge 
seg inne eller velge å oppholde seg på kun 
et rom begrenser eller hindrer eleven i 
vanlig sosial deltakelse i samfunnet og er 
til hinder for læring. Ulike instanser ble på 
slutten av skoleåret koblet inn og medisin
ering med Zoloft igangsatt. På skolen ble 
tiltak med fokus på PAS påbegynt. Raskt 

så en positive endringstegn hos eleven. I 
skoleårets siste uker klarte eleven å besøke 
den videregående skolen. Det ble signali
sert et håp om at kanskje en skolestart var 
mulig, men det lå likevel en stor bekym
ring i forhold til dette. Den utfordrende 
atferden til eleven hadde økt i forekomst 
og blitt en utfordring for skolepersonalet 
som var usikre på hvorfor dette skjedde. 
Den videregående skolen ønsket å bidra  
til at eleven skulle få en bedre skolehverdag 
og valget av problemstilling falt dermed 
på: «Hvordan kan en ved bruk av PAS 
hjelpe en elev til en bedre skolehverdag og økt 
livskvalitet?»

METODE
Deltaker og setting 
Deltakeren er elev i den videregående 
skolen og er ei jente på 16 år, som beskrives 
som ganske rolig og beskjeden. Hun er 
diagnos t isert med diagnosen F84.0 
Infantil autisme og er lettere psykisk 
utviklings hemmet. Hun ser og hører godt 
og har god språkforståelse, men ekspressive 
språkvansker. Hun bruker lavt stemme
volum om hun kommuniserer verbalt i ett 
og toordsytringer. I en handling kan hun 
stoppe opp og kan også vise tvangspreget 
atferd. Eleven har glede av å drive med 
egen aktivitet og liker å bruke kroppen 
aktivt og hun innehar gode motoriske 
ferdigheter. Det har i løpet av det siste året 
skjedd store forandringer i elevens atferd 
og i dag oppholder hun seg på grupperom 
eller toalett det meste av tiden. Den 
utfordrende atferden skjer i alle rom på 
skolen som eleven befinner seg. Inne steng
ing eller opphold i kun et grupperom/
toalett vanskeliggjør at eleven kan delta  
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i sosiale settinger eller aktiviteter i og 
utenfor skolebygget, som skolens personale 
vet hun liker og har mestret tidligere. 
Settingen vanskeliggjør også at ønsker fra 
foresatte om mer aktiv deltakelse for eleven 
gjennom skolehverdagen kan etterfølges. 

Sosial validitet og normativ vurdering 
Som Løkke og Salthe (2012 s. 21) skriver i 
sin artikkel i Norsk Tidsskrift for Atferds
analyse tenker foresatte og skolen at det 
kan være en grunn for å sette i gang tiltak  
i forhold til denne eleven, da de tenker at 
eleven ikke er i stand til selv å klare eller 

ønsker å gjøre noe med problematferden. 
Det er i samspill med andre at eleven kan 
utvikle seg og relasjon blir her et nøkkel
ord. Foreldre ønsker effektive tiltak da de 
har stor tro på at eleven kan oppnå positive 
endringer og komme tilbake til slik det var 
for ca. ett år siden da eleven virket å ha det 
bedre sosialt, kognitivt og psykisk. Både 
foreldre og skolepersonell uttaler at viktige 
verdier for henne ikke blir tilfredsstilt med 
eksisterende atferd og tror også hun selv 
ønsker seg tilbake til den hverdagen hun 
hadde før. Det settes søkelys på etikk og 
grunnleggende rettigheter som retten til 
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selvbestemmelse, retten til å treffe egne 
valg og retten til å være seg selv, samt 
retten til fravær av tvang. Skolens mål for 
eleven blir uttalt som at hun skal få en best 
mulig og adekvat skolehverdag og økt 
livskvalitet. Tiltaket i seg selv inneholder 
ingen bruk av tvang og makt, det skal 
verken være restriktivt eller oppleves 
ubehagelig for eleven. Målet er at opplevd 

livskvalitet øker og at problematferd 
sekundært reduseres. 
Datainnsamling 
Denne studien inkluderer både kvalitative 
og kvantitative datainnsamlinger for å 
forstå og forklare eleven og lærernes atferd 
i implementeringen av PAS. Kvalitative 
data via verbale rapporter, løpende 
observasjoner, IOP, møter osv. ble inn

Foto: Thanasis Anastasiou, Flickr
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samlet og analysert. Spesielt i forhold til 
tilrettelegging av omgivelser/rom, relasjo
ner, kommunikasjon, deltakelse, bruk  
av laveffektiv tilnærming og tilpassede 
oppgaver og aktiviteter som har en 
betydning for eleven ble indirekte data 
samlet inn. Det er viktig å merke seg at 
PAS fokuserer på hvor effektive atferds
tiltak er i den virkelige verden, som er 
kjent som økologisk validitet. Informasjon
en som samles inn skal tjene som viktig 
forståelse omkring den sosiale kontekst der 
implementeringen finner sted.

Kvantita tivt måles effekten av tiltaket 
ved å registreres antall minutter eleven 
oppholder seg inne på grupperom/toalett 
uten å være i opplæringsmodus det vil si  
at hun viser en målatferd (definert under). 
Registreringen gjennomføres hver dag 
gjennom hele skoledagen. Tiden registreres 
med stoppeklokke og rundes av til 
nærmeste minutt. Tidtaking blir startet 
når eleven ankommer grupperom/toalett 
og stoppes når hun forlater rommet. 
Registreringene blir notert i et registre
rings  skjema for hver dag. Målet er at elev
en oppholder seg ca. 100 minutter på rom
met, som inkluderer pauser og særtrening. 

Avhengig variabel  
og mål for deltakeren 
Eleven gir tydelige signaler om at hun  
vil være i fred og snur seg bort, lager lyder, 
kaster seg mot veggen, samt kan virke 
truende mot personalet når personalet 
forsøker å få kontakt. Noen ganger kan 
hun også selvskade i etterkant av krav. Når 
personalet går ut av rommet blir eleven 
roligere og kan sitte rolig i lang tid uten å 
gjøre noe spesielt. Når hun sitter alene inne 

på rommet kan det tilsynelatende virke 
som om at hun er fornøyd med dette. Den 
avhengige variabelen blir i dette tilfellet 
atferden å oppholde seg inne på grupperom 
og toalett uten å lage høye lyder, snu seg 
bort, stimme, kaste seg inn mot veggen, 
virke truende, dytte, klype eller slå mot 
personalet, forlate rommet, samt gå eller 
springe rundt i rommet. Før iverksetting 
av tiltak utarbeides en baseline som er en 
registrering av utgangspunktet før tiltak 
settes inn. En baseline er nødvendig for  
å forutsi hva som vil skje dersom ingen 
ting gjøres, samt kontrollere for hvorvidt 
tiltaket som settes inn har effekt.

Funksjonelle analyser 
Før tiltak ble satt i gang gjennomførte  
vi en deskriptiv funksjonell analyse som 
omfattet observasjon og registrering av 
målatferden til eleven. Vi brukte et FAK 
skjema (Bijou, Peterson & Ault (1968) 
referert i  Eikeseth og Svartdal, 2012 s. 
322) hvor registreringer av foranledninger, 
handlinger og konsekvenser ble registrert 
fortløpende. Her observerte vi at foran
ledninger (A) til problematferd var ulike. 
Det kunne være oppmerksomhet, krav og 
sosial nærhet uten krav. Atferden (B) var 
enten uro, at eleven snudde seg vekk eller 
lagde høye lyder eller reiste seg opp og kom 
oppfarende mot personalet eller kastet seg 
selv mot veggen eller gikk/sprang til 
toalettet. Konsekvensene (C) ble alltid at 
eleven fikk være i fred eller fikk være alene 
på rommet. Ved ro blir eleven lett geleidet 
inn på et grupperom, hvor hun får tid til  
å roe seg ned før neste aktivitet. Ettersom 
den utfordrende atferden skjer i alle rom 
eleven befinner seg i på skolen har en liten 
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kontroll over hvilke konsekvenser atferden 
til enhver tid medfører for eleven. Det ble 
også foretatt intervju med nærpersoner 
gjennom et FAST skjema hvor scoringen 
også her ga retning i forhold til at elevens 
problematferd opprettholdes av ulike for
hold, som krav (sosial negativ), opp merk  
somhet (sosial positiv) og i tillegg større 
sjanse for problematferd ved smerte eller 
når andre spesielle sensoriske stimuli er 
tilstede (smertedemping/ negativ sensorisk). 

Tiltak – tilrettelegging 
Tiltaket er å introdusere prinsippene  
fra Active support og SPELL i hverdagen 
til eleven. Vi valgte ut områdene;  
1: Arbeids rom. 2: Relasjon. 3: Kommuni
kasjon 4: Deltakelse og valg.
1: Lage et tilpasset arbeidsrom til eleven. 

Gjennom kartleggingen kom det fram 
at eleven liker å sitte inntil en vegg og at 
rommet ikke må være for stort. Rommet 
bør avgrenses/deles med ei hylle slik  
at pult og hylle rammer inn et lite og 
personlig rom. Tanken er at et mindre 
rom føles tryggere. Bord og stol plasseres 
bort fra inngangsdør slik at eleven ikke 
trenger å ha øyenkontakt med person
alet som vil sitte utenfor når eleven 
trenger ro eller ønsker å være alene,  
samt når hun ønsker å jobbe alene. 

2: Relasjonsbygging og all kontakt med 
eleven konsentreres rundt relasjons
bygging med bakgrunn i kartlegging  
og fortløpende erfaringer ved samhand
lingen. Vi starter med to personell og 
velger da de voksne vi tenker har best 
match med eleven. En av personalet har 
all hovedkontakt de første ukene, slik  
at det er trygt og forutsigbart for eleven. 

Den andre er i bakgrunnen og inviteres 
gradvis inn. Fokus må være på gradvis/
forsiktig tilnærming og tilbud av kjente 
og kjekke aktiviteter, så som aktiviteter  
i forhold til hår og håndpleie, matlaging 
og aktiviteter inspirert med musikk, 
samt bevissthet i forhold til både 
avstand og hvor en står i rommet.

3: Kommunikasjon: Lage to hjelpe
setninger og ha de tilgjengelige for elev: 
«Kan jeg få pause» og «kan jeg få hjelp» 
samt øve inn tegnet for toalett. Bruk 
konkret og tydelig språk ved instruks
joner eller beskjeder.

4: Deltakelse og valg: Se etter muligheter 
for engasjement og deltakelse i situas
joner og la eleven få gjøre valg. Start 
med å gi valg mellom det vi tenker er 
lettest for eleven å ta valg i. Følg opp det 
hun velger. Lag og ta i bruk aktivitets
skjema med tydelig aktivitets beskrivelse 
(bilder) og smilefjes til å ta på når 
aktivitet er ferdig, samt bilder som kan 
brukes til sluttforsterker. Vær raus med 
feedback på all ønsket atferd og vær 
positiv og engasjert i møtet med eleven. 

Design 
Studien omhandler en elev og denne 
sammen lignes med seg selv. Det ble benyt
tet en enkel AB design som vil si målinger 
av forekomst av atferd før og etter tiltak, 
uten noen former for reversering, og uten 
at deler av intervensjonen innføres trinnvis 
(Kazdin, 2001). 

Tiltaksintegritet og reliabilitet 
Tiltakene ble før oppstart gjennomgått 
med hele personalgruppen. Personal
gruppen ble jevnlig veiledet av faglig 

Figur 1. Aktivitetsskjema
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Foto: Nitram242, FlickrFigur 1. Aktivitetsskjema

ansvarlig og skolenes to veiledere fulgte 
saken svært tett og hadde daglige samtaler 
og refleksjoner rundt oppståtte situasjoner. 
Dette gjorde at tiltakene hele tiden var  
i fokus, samt ble justert og videreutviklet 
etter elevens utvikling. 

Mellom observatør enighet ble registrert 
ved at to observatører registrerte under 
observasjonene, både under baseline og  
i tiltaksperioden. For å evaluere kvaliteten 
på innsamlet data målte vi enighet mellom 
resultatene av registreringen til observa tør
ene. Det ble målt til 100 % samsvar i mål
ing ene, noe som indikerer god reliabilitet.

Resultater
Basislinjen ble satt på bakgrunn av 
registrering i ni dager, og den var nokså 
stabil. Eleven tilbragte nærmest all sin tid 
på rommet og det var vanskelig å få god 
kontakt med henne. Hun ga tydelige 
signaler på at hun ønsket å være alene. 
Flere personale forsøkte å få kontakt uten 
at det hjalp nevneverdig i forhold til økt 
deltakelse. Straks tiltak ble satt i gang viste 
eleven nedgang i antall minutter på rom
met uten å være i opplæringsmodus. 
Rommet ble tilpasset etter tiltaks beskrivel
sen. Hun deltok i flere lærings aktiviteter  
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og hun økte deltakelsen inne på rommet. 
Hver dag startet med den samme voksne, 
og det var denne som hadde kontakt  
og kommuniserte med eleven gjennom 
de totre første ukene i tiltaks perioden. 
Den andre voksne ble gradvis introdusert 
og økte sin involvering i rolig tempo. Det 
viste seg at relasjonsbygging ved hjelp av 
«jenteaktiviteter» var noe eleven likte, så 
effekten av dette tiltaket så ut som godt for 
henne og samhandlingen med personalet. 
Greing og fletting av hår, samt hånd
massasje med håndkrem og lakkering av 
negler ga etter hvert smil og latter. «Jente
aktivitetene»  flyttet raskt ut av rommet og 
inn til naborommet hvor eget bord med 
speil og utstyr var. Dette var en aktivitet 
hun valgte ofte. Det ble øvd inn bruk av 

hjelpesetningene «kan eg få pause» og «kan 
eg få hjelp» (laminerte setninger som lå 
klar på pulten). Det viste seg at eleven 
raskt benyttet seg av disse. Hun brukte 
også fort tegn for toalett og gikk da oftere 
ut av rommet istedenfor å springe. 
Aktivitets skjema med aktivitet/oppgave  
på venstre side og plass for «smilemunner» 
på høyre side, med plass til valgt slutt for
ster ker nederst, ble lagd og introdusert i 
løpet av den andre  uka, og eleven skjønte 
raskt systemet. I starten bestemte den 
voksne alle oppgaver/aktiviteter og hvilken 
rekke følge de kom i, etter hvert valgte også 
eleven hvilken oppgave som skulle gjøres. 
På slutten av perioden valgte hun også 
rekkefølge på aktivitet/oppgave. Vi ser 
etter hvert betydelig nedgang i antall 
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minutter på mandager og fredager. Man
dag lages det mat på kjøkkenet og det er en 
aktivitet hvor eleven tydelig trives og har 
økt sin deltakelse gjennom tiltaks perioden. 
Fredag er den andre dagen hvor reduksjon 
av antall minutter på rommet er spesielt 
merkbar, det er den dagen da det er jente
gruppe og hvor det etterpå foregår en 
aktivitet ute i Gapahuken hvor mat er 
involvert. Begge disse aktivitetene er tyde
lig positive for eleven. Gjennom tiltaks
perioden registrerte vi flere topper og de 
samsvarer med elevens menstruasjons
syklus. Fra å starte med nesten 300 minut
ter på rommet til nå de siste to ukene å 
ligge stabilt rundt 100 minutter viser en 
betydelig reduksjon. Dette er i samsvar 
med trendlinjen som viser tydelig ned
gang. Det har vært tett dialog med fagfolk 
og foresatte i perioden og alle forteller at  
de opplever eleven som tryg gere, gladere 
og ser mer tilfreds ut. Skolen registrerer  
en mer sosial jente som mestrer skolehver
dagen bedre ved å delta mer aktivt og 
sosialt med andre, gjøre valg og oppgaver/
aktiviteter mer selvstendig, i og utenfor 
arbeidsrommet. 

Diskusjon
Resultatene viser at den utfordrende 
atferden til eleven er betydelig redusert, 
målt i antall minutter hun oppholder seg 
på grupperom/toalett uten å være i opp
læringsmodus. Reduksjon av atferden  
«å oppholde seg inne på kun ett rom hele 
tiden» er betydelig redusert og erstatnings
atferd i form av å delta aktivt i opplæring i 
og utenfor grupperom har økt. Skolen har 
bidratt til at eleven igjen har fått økt sitt 
funksjonsnivå og redusert den utfordrende 

atferden samtidig som hun har fått en god 
skolehverdag og opplever økt livskvalitet. 
Dette har skolen gjort ved hjelp av godt 
samarbeid med fagfolk, ansatte, foresatte 
og eleven selv. Det er gjort kartleggings
arbeid som ga retning i forhold til tiltak. 
Forebygging og håndtering av utfordrende 
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atferd skjer innenfor konteksten brede 
livskvalitetsforbedringer, deltakelse, 
inkludering og verdsatte sosiale roller. 

Fox mfl. (2003) beskriver PAS som en 
høyst effektiv tilnærming i arbeidet med 
alvorlig og vedvarende utfordrende atferd. 
Skolen har jobbet etter prinsipper i PAS, 
med hovedvekt på tilrettelegging gjennom 
SPELLrammeverk og aktiv støtte, for å 
oppnå aktiv deltakelse og god livskvalitet. 
Eleven deltar nå i sosiale aktiviteter og er 
blitt flinkere til å ta gode valg for seg selv. 
Foresatte gir tilbakemeldinger på at de har 
fått ei jente som virker glad, trygg og som 
trives på skolen. Dette er også skolens 
tolkning på observerbar nåværende atferd. 
Personalet ser ofte smil, hører eleven le og 
ser henne jobbe svært godt – spesielt med 
praktiske oppgaver. Dette taler for at 
eleven selv også opplever bedre skolehver
dager og gjennom det økt livskvalitet. 

Saville, Cooper, Coleman, O’Regan, 
McWade og Toogood (2016) gjennomførte 
en studie i forhold til en ni år gammel gutt 
med alvorlig grad utviklingshemming  
og ASD. Guttens var nesten ikke engasjert 
i meningsfulle aktiviteter og hans utford
rende atferd var så problematisk at den 
satte han i fare for å bli sendt på institus
jon. Over to år pågikk et samarbeid og  
en funksjonell analyse resulterte i multi
komponent intervensjoner som inkluderte 
ferdighetsopplæring, aktivitets påfyll, 
gradvise eksponeringer mot utfordrende 
kontekster, mestringsstrategier og 
introduksjon av visuelle hjelpesystemer.  
I tillegg ble medisinering innført av en 
psykiater. Resultatet var at all utfordrende 
atferd ble signifikant redusert, guttens 
kommunikative ferdigheter økte betrak

telig og han var aktivt og regel messig 
engasjert i en rekke aktiviteter i nær
miljøet. Studien konkluderer med at både 
for deltaker og familie økte livskvaliteten, 
samt redusert negative virkninger av 
guttens utfordrende atferd.

BeadleBrown, Hutchinson og Whelton 
(2012) sier at etter opplæring med aktiv 
støtte hos personalet som jobbet rundt 30 
personer med alvorlig og dyp utviklings
hemming økte kvaliteten på personalets 
støtte og engasjement. De så en tydelig 
effekt på både hvor mye hjelp og kvalitet 
på hjelp som ble gitt. Effektene var økt 
engasjement, deltakelse, valgmuligheter  
og store forbedringer med tanke på utford
rende atferd, spesielt selvstimuler ende 
atferd. Fox et al. (2003) viser i sin artikkel 
«The Teaching Pyramid» til at forskning  
i økende grad viser at en effektiv måte  
å redusere utfordrende atferd hos små barn 
er å fokusere på tilrettelegging for og 
fremme sosial og følelsesmessig utvikling,  
i tillegg til å gi positiv respons på og støtte 
til, ønsket atferd i naturlige situasjoner. 
En AB design er en relativt svak design. 
Det trenger ikke å være tiltaket (den 
uavhengige variabel), men helt andre 
variabler som har påvirket elevens atferd. 
Slike utenforliggende trusler som påvirker 
resultatet kan være modningsprosesser, 
syklisitet, at nye personer har kommet  
til, manglende eller feil dokumentasjon  
fra personalet, at målatferdene ikke var 
presisert nok, dårlig opplæring og opp
følging osv. Eleven ble for eksempel satt  
på medisiner og dette kan være en 
alternativ forklaring på atferdsendringen. 
PAS er opptatt av sosial validitet som sier 
at mål, tiltak og utfall skal være ønsket, 
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viktige og aksepterte for mål personen. 
Tiltakene må videre passe inn i personens 
kontekst (rutiner, opplevelser, situasjoner) 
og involvere sentrale støtte personer som 
reagerer positivt på tiltakene og støtter opp 
under disse (Dunlap, Fox, Vaughn, Bucy, 
& Clarke, 1997). PAS lener seg derfor ikke 
bare mot god eksperi mentell kontroll, men 
like mye på øko logisk validitet.

Enhver skole er unik og dynamisk, kan 
endre seg mye bare innenfor ett skoleår  
og gjør derfor sammenligninger med andre 
vanskelig. Suksessfaktorene for de som 
lykkes med implementering over tid 
skyldes faktorer som at ledelsen støtter opp 
og hvilke grep de tar når det gjelder rekrut
tering, støtte og veiledning. Hele organi
sas  jonen bør ha forankret PAS som en 
måte å tenke og arbeide på (Pinkelman, 
McIntosh, Rasplica, Berg, & Strickland

Cohen, 2015), ta databaserte beslutninger 
(McIntosh et al., 2013) og ha et langsiktig 
perspektiv (over år), hyppige teammøter, 
tilgang til støtte og veiledning samt tar 
hensyn til interessenters oppfatninger om 
prosessen (Talme, RollPettersson, 
Karlsson, & von Rosen, 2018). Hvorvidt 
PAS er en effektiv praksis kan måles i ulike 
utfall hos både elev og lærer. Hos eleven 
kan en for eksempel måle karakternivå  
og utfordrende atferd. Skolepersonal må 
oppleve hjelpen som relevant og at de 
positive effektene kan direkte kobles  
til implementeringen av intervensjonen 
(Han & Weiss, 2005; Klingner, Arguelles, 
Hughes, & Vaughn, 2001).

Skolen tenker videre at tiltakene videre
føres og videreutvikles i samsvar med 
elevens mestring og utvikling. Kommuni
kas jons trening vil økes og vi ønsker  
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å utvide antall aktiviteter slik at eleven kan 
bli med i flere sosiale settinger, mestre flere 
sosiale ferdigheter, få mulighet til flere valg 
og til å utvikle/uttale flere ord/begrep.  
Vi ønsker hun skal fortsette å få gode 
skole hverdager gjennom vår tilrettelegging 
fordi «PAS kan vise til forskning av effekt 
på økt deltakelse og reduksjon av utford
rende atferd» (Hastings et al., 2013). 
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Hvordan kan positiv 
atferdsstøtte hjelpe 
familier som har barn 
med atferd som 
utfordrer?
Kjersti Lande, Karmøy kommune, kjersti_lande@hotmail.com

Atferd som utfordrer kan føre til store 

belastninger, ikke bare for personen det gjelder, 

men også for familien. I hvilken grad er det mulig  

å skreddersy PAS slik at det ivaretar den enkelte 

families ønsker og behov uten å medføre ekstra 

belastninger?  Familier med behov for PAS-plan  

har i utgangspunktet en hverdag som krever mye 

planlegging og organisering , og målet er at alle 

individene i familien skal fungere best mulig i alle 

aspekter av livet. 
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Denne artikkelen viser til flere studier  
som omhandler bruk av PAS i familier 
med barn som har atferd som utfordrer,  
og hvilke resultater disse kan vise til.

 
PAS, atferd som utfordrer  
og familieliv?

PAS bruker læringsmetoder for å utvide 
personers atferdsrepertoar samt system
endringsmetoder for å redesigne personers 
miljø. Dette gjøres primært for å forbedre 
livskvalitet, sekundært for å redusere atferd 
som utfordrer. Målet er å hjelpe mennesker 
å endre livsstil i en retning som gjør at livs
kvaliteten til både personen med atferden 
som utfordrer og de rundt han eller henne 
øker (Carr, Dunlap, Horner, Koegel, 
Turnbull, Sailor, og Fox, 2002).

Atferd som utfordrer beskrives generelt 
som aggresjon, selvskading, skade på 
materielle ting eller sosialt uakseptabel 
atferd. Men det handler også om atferd 
som ikke direkte er til skade, men som 
hind rer eller gjør det vanskelig for person
en å ta del i normale aktiviteter og relas
joner både hjemme og i samfunnet for 
øvrig (UnitedResponse, 2016). En definis
jon på atferd som utfordrer er at det gjelder 
et repeterende atferdsmønster eller opp
fatning av atferd som forstyrrer eller 
risikerer å forstyrre den optimale læringen 
eller engasjement i prososial atferd med 
jevnaldrende eller voksne (Sailor, Dunlap 
og Sugai, 2009).

Hva vil det si å få en PAS-plan og 
hvordan får en den til å fungere  
i familien?
I PAS anses familien som barnets mest 
verdifulle og varige ressurs. De har den 

kraftigste påvirkningen på barnets utvik
ling og er i barneårene den viktigste kilden 
til kontinuitet. Foreldre er eksperter på 
sine barn, familieøkologi og famili kultur. 
Familiemedlemmene har inngå ende 
kjennskap til barnets styrker og svakheter, 
hva det liker og misliker samt dets 
læringshistorie. De kjenner best familiens 
verdier, mål og rutiner på både daglig basis 
og i et større perspektiv både når det 
kommer til ressurser, sosiale støttespillere, 
og hva som fører til stress innad i familien 
(Lucyshyn, Dunlap og Albin, 2002). Ifølge 
Buschbacher og Fox (2003) er familiens 
engasjement avgjør ende når det kommer 
til hvor effektiv en PASintervensjon vil 
være. Dette fordi det er en samarbeids
modell som involverer flere likeverdige 
parter. Denne typen intervensjon hevdes  
å være mer effektiv og holdbar dersom  
den lages og implemen teres i samarbeid 
med de som har mest kontakt med barnet 
til vanlig (Dunlap og Fox, 2007). Foreldre 
og familien ellers skal være blant dem som 
i naturlige situasjoner legger til rette for  
å videreutvikle barnet på dets premisser. 
Det kan tenkes at foreldrene allerede vier 
mye, om ikke all tid, til barnet, og at det 
kan virke som en uoverkommelig oppgave 
å skulle starte på et nytt prosjekt som 
legger vekt på familiens engasjement.  
På bakgrunn av dette kan det være 
nærliggende å tenke at familier som hadde 
hatt godt utbytte av en PASplan takker 
nei til å få dette implementert i dagliglivet. 
Det er sann synligvis ikke et gode for 
verken barn eller foreldre at en starter en 
implementerings plan for så å finne ut at en 
ikke ønsker eller orker å fortsette. Dette vil 
kunne bidra til at foreldrene ser på forsøket 
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som et neder lag. Det er viktig å legge til 
rette for at familien opplever prosessen som 
noe positivt, mer enn at det blir en oppgave 
eller jobb som må gjøres. Det må legges 
stor vekt på at foreldre vet hva de går inn  
i og hva de kan forvente av opplæring og 
opp følging, og hva som forventes av dem. 
Et sammensatt PASpartnerskap (relevante 
interessenter, familie og fagpersoner) for  
å utforme og implementere en PASplan er 
noe flere familier har understreket verdien 
av ifølge Fox, Vaughn, Wyatte og Dunlap 
(2002). Dette forsvares med at gjennom  
en åpen og respektfull kommunikasjon 
partene imellom kan en sørge for at det 
dannes et grunnlag som ivaretar de 
familiære og økologiske egenskapene  
som er avgjørende for å få til den optimale 
utformingen av et så omfattende inngrep. 
Dessverre er det gjort lite forskning som 
går direkte på hvordan familier fungerer  
og strukturen den har (Fox, Vaughn, 
Wyatte og Dunlap, 2002).

Det er viktig at det gjøres brede 
funksjonelle analyser og vurderinger når  
og der hvor det passer for familien, ofte  
vil dette være i familiens hjem. Familien 
bør delta aktivt i utformingen av intervens
jonen og på denne måten sørge for at den 
passer inn i deres familie og familieliv. 
Gjennom implementeringen sørger de 
profesjonelle for at familien får den 
assistanse og støtte som er nødvendig for  
å bedre barnets atferd i familien. I det hele 
vil den ansvarlige for intervensjonen jobbe 
tett sammen med familien for å sørge for  
at det skapes positive resultater som er 
meningsfulle for både barnet og familien, 
som kan utvides til å gjelde alle problem
områder og som er holdbare over tid 

(Lucyshyn, Blumberg, og Kayser, 2000).  
I denne typen samarbeid er det viktig  
at det oppnås fortrolighet mellom partene. 
Det er viktig at familien føler de kan være 
opp riktige angående familiesituasjonen slik 
at det som kanskje er sårbare, men sentrale, 
punkter også kommer frem og adresseres. 
De profesjonelle aktørene skal være lydhøre 
og ydmyke ovenfor familien. Familien  
er naturlig nok glade i barnet, og for  
å utlevere han eller henne til uten forstående 
kreves det at familien har tillit til apparatet 
som skal hjelpe. Gjennom å være lydhøre 
og ydmyke ovenfor familien, samtidig  
som de er klare i forhold til hva de har  
å bidra med skapes en god platt form for 
videre samarbeid. 

Hvordan tilrettelegge for å lykkes?
PAS bør være designet for å hjelpe familien 
og støtte barnet samtidig som det vanlige 
familielivet går sin gang. Ved å fokusere  
på ønskede, men vanskelige rutiner, kan en 
gjennom intervensjonen ikke bare forbedre 
barnets atferd og ferdigheter, men også ta 
tak i familiens mål, ønsker og visjoner for 
fremtiden. Gjennom å adressere og oppnå 
suksess i å endre vanskelige rutiner erfarer 
familien at atferdsteknologi ikke er en 
invaderende byrde, men et praktisk redskap 
for å oppnå ønskede resultater. Dersom 
familien oppnår denne typen resultater  
er det mer sannsynlig at metoden blir en 
del av det vanlige livet i familien (Lucyshyn 
et al., 2000). Det at familien opplever små 
seire relativt hyppig er med på å motivere 
alle parter til videre arbeid. Både barnet, 
familien og de profesjonelle vil oppleve 
økning eller opprettholdelse av motivasjon 
ved å se at det en gjør har en effekt. Listen 
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for å oppnå måloppnåelse eller delvis mål
oppnåelse bør ikke legges for høyt slik at 
en risikerer å miste motivas jonen under
veis. Gjennom kjennskap og kunnskap om 
familien bør de profesjonelle legge til rette 
for å støtte familien i å oppnå de målene de 
setter seg, men også være med på å hjelpe 
dem å sette mål som er realistis ke å nå ut i 
fra utgangspunktet. De profesjonel les rolle 
bør være å være lydhøre, men samtidig 
holde det hele på et nivå som er realistisk 
(Lucyshyn et al., 2000).

Gjennomgang av studier omkring 
familier og positiv atferdsstøtte  
og hva disse kan si oss
I en studie av Turnbull og Ruef (1997)  
ble 17 familier intervjuet. Alle disse hadde 
et familiemedlem med en eller annen form 
for utviklingshemming og atferd som 
utfordret. Målet med studien var å oppnå 
en forståelse for familienes perspektiv på 
sine utfordringer og suksessfulle tilnær
minger rundt atferd som utfordrer. I tillegg 
skulle de finne ut hvordan det var med 
tilgang til informasjon om suksessfulle 
tilnærminger. Studien indikerte at hver 
gang positive endringer skjedde rundt 
barnet var familiene aktivt involverte som 
«movers og shakers». Familiene opplevde 
en konstant oppmerksomhet rundt barnets 
problematferd og opplevde at andre så på 
dem som årsaken til problemet gjennom 
manglende eller dårlig disiplin. En annen 
«stressfaktor» var familienes følelse av å 
være på vakt 24 timer i døgnet i møte med 
atferden som utfordret. Familien ønsket  
å være partnere, men ikke å bruke for mye 
tid på å være endringsagenter. De ga 
uttrykk for et behov for omfattende støtte 

som innbefattet blant annet rutiner i hjem
met, utvidelser av barnets sosiale relasjoner 
og inkludering i lokalsamfunnet (Turnbull 
& Ruef, 1997; Fox et al., 2002).

En annen studie utført av Fox, Vaughn, 
Dunlap og Busy (1997) dreide seg om 
forholdet mellom foreldre og profesjonelle  
i et PASprogram til ett barn med alvorlig 
funksjonshemming og atferd som utford
ret. Barnets mor deltok i et likeverdig 
partnerskap i utforming, implementering 
og evaluering av prosessen. Moren sørget 
for å ta opp en journal på lydbånd som ble 
supplert av intervjuer med familien. Videre 
ble disse analysert for å oppnå forståelse av 
erfaringene familien gjorde seg i prosessen. 
Gjennom kvalitative analyser fant forsker
ne at konsekvensene atferden til barnet 
hadde på familien var svært dramatiske og 
inn gripende. Familien forklarte hvordan 
de gjorde tilpasninger for å unngå uønsket 
atferd slik at denne ikke skulle bli trigget. 
Familien opplevde sosial isolasjon og at 
familiens roller ble konstruert for å støtte 
barnet med problematferden og utford
ringene involvert i å ta vare på barnet.  
De innsamlede dataene fra lydjournalen til 
mor og intervjuene ble delt inn i to temaer. 
Ett ble kalt «You end up jumping through 
hoops» som beskrev innvirkningen den 
atferden som utfordrethadde på familien. 
Det andre temaet, «A powerful impact» 
beskrev innvirkningen positiv atferdsstøtte 
hadde på familien.  (Fox et al., 2002). 
Dette er kun én studie og én families 
perspektiv på hvordan positiv atferdsstøtte 
ble opplevd. Hvor mye og lite støtte en 
familie trenger vil etter all sannsynlighet 
være subjektivt, men det gir et eksempel  
på hvordan en familie kan inkluderes.
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Disse to studiene ledet frem til en tredje 
studie gjennomført av Fox, Vaughn, 
Wyatte og Dunlap (2002) som ønsket  
å forstå familiens perspektiv og erfaringer. 
Målet var å oppnå en mer inngående 
forståelse av familier som har barn med 
funksjonshemminger og atferd som 

utfordrer. De utvidet videre med bidrag  
fra familier med ulik kultur og økonomi 
for å utvide den eksisterende database 
ytter ligere. Dataene ble innhentet fra 
intervjuer hvor deltakerne diskuterte 
problemer relatert til egne barns atferd  
som utfordret og måtene dette ble relatert 
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til familienes liv. De innsamlede dataene 
ledet til tre hovedtemaer; prosessen med  
å akseptere barnets utviklingshemming, 
viktigheten av at det er mennesker som 
støtter og som oppriktig bryr seg, og den 
gjennom gripende innvirkningen den 
atferden som utfordrer har hele døgnet  
og på alle aspekter av familiens liv. 

Studiene nevnt ovenfor avslører at fami
li er med barn med utviklings hemming og 
atferd som utfordrer har store utfordringer 
og lite støtte. Utfra beskriv elsene foreldre
ne gir kommer det frem et stort behov for 
hjelp (Fox, et al., 2002). Studiene er gjort  
i USA, men spørsmålene er likevel overfør
bare til Norge. Hvem skal sørge for at 
familiene som trenger en PAS plan får 
tilbud om det? Er kommunene villige  
til å stille opp med ressursene som trengs 
for å gjennomføre?  

I en metaanalyse utført av Marquis, 
Horner, Carr, Turnbull, Thompson, 
Behrens  (2000) av 109 eksperimentelle 
studier mellom 1985 og 1996 som brukte 
PASintervensjoner viste oppfølgingsdata 
at under 1 %, fra etter ett år etter inter
vens  jonen, inkluderte målinger på livs
kvalitet. Studiene viste at det var reduksjon 
av problematferd og forbedring i adaptiv 
atferd som ble sett på som sosialt valid av 
de deltakende familiene (Lucyshyn, Albin, 
Horner, Mann, Mann og Wadsworth, 
2007). Dette kan ha å gjøre med at PAS 
retter oppmerksomheten mot økologisk 
validitet det vil si hvor relevante og 
effektive atferdstiltak er i den verden 
målpersonen befinner seg, hvor den 
empiriske rigiditeten balanseres av den 
praktiske relevansen.

Som en utvidelse av dette utviklet 
Lucyshyn, et al. (2007) fire implikasjoner 
for fremtidig forskning i forhold til PAS:  
å forstå livsmiljøet så vel som problem
atferden, å utvikle dynamiske 
intervensjons planer som er sensitive  
i forhold til endringer i livsbetingelser, 
målinger som inkluderer vide livsstils
utfall, og tilrettelegging for et livsløps
perspektiv hvor det er anerkjent at 
langtidsendringer krever at intervensjons
strategiene som implementeres kan brukes 
over mange år. Lucyshyn et al. (2007) viser 
til en studie som gikk over 10 år for et fem 
år gammelt barn med ASD. Resultatene 
viste at atferden som utfordret hadde blitt 
redusert med 75 % og at effektene ble 
opprettholdt fra seks måneder til sju år 
etter intervensjonen. I tillegg var det flere 
tilknyttede positive utfall blant annet 
generelle forbedringer i barnets oppførsel, 
også i sosiale aktiviteter. Foreldrene ran
ger te den kontekstuelle tilpasningen  
og den sosiale validiteten høyt og gir 
deskrip tive bevis på holdbarheten mener 
de. Det viktigste var ikke bare at suksessen 
ble opprettholdt, den økte også i tiden 
etter intervensjonen til 100 % deltakelse i 
de observerte rutinene. I tillegg ble en stor 
del av meningsfylte og holdbare endringer 
i barnets atferd og livskvalitet tilskrevet 
implementeringen av en PASplan. Det  
er nærliggende å tro at barnets foreldre fant 
strategiene brukervennlige og tilpasnings
dyktige ettersom de både ble implementert 
og anvendt. I tillegg til forbedringene  
de så hos barnet rapporterte foreldrene  
om forbedringer i familiens livskvalitet  
og helse, noe som gikk utenom det umid
del bare fokuset i studien (Lucyshyn, et al., Foto: Vadim Timoshkin, Flickr
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2007). Foreldrene meldte at i løpet av 
studien begynte deres eldste datter å klage 
på at foreldrene ga mer oppmerksomhet til 
barnet som hadde atferd som utfordret enn 
de ga til henne, noe som fikk henne til å 
føle at hun ikke var like viktig for familien. 
Som en respons på dette sørget foreldrene 
for å øke balansen og kvaliteten på 
oppmerk somheten til begge barna 
(Lucyshyn, et al., 2007). Denne studien  
så på effekten av intervensjonen når denne 
ble opprettholdt over tid. Det er likevel 
vanskelig å konkludere med at resultatene 
er generaliserbare i og med at den kun 
dreier seg om én familie. Hva om det 
hadde skjedd store forandringer i familiens 
livssituasjon som en skilsmisse eller et 
dødsfall? Det kommer ikke frem om slike 
hendelser er tatt med i beregningen. Det 
kan også tenkes at resultatet hadde vært et 
annet i en familie med eneforsørger eller at 
barnet var fra et skilsmissehjem og dermed 
bodde deler av tiden hos far og deler hos 
mor. Dersom foreldrene ikke har den 
riktige motivasjonen til å følge opp er  
det heller ikke nødvendig å introdusere  
så omfattende intervensjoner og sette  
i gang et så stort apparat som kreves.

Diskusjon
Forskning har vist at familier med barn 
med utviklingshemming og atferd som 
utfordrer får lite støtte, men har et stort 
hjelpebehov (Fox, et al., 2002). Det er 
viktig at familier opplyses om at dette  
er et langsiktig løp hvor en har et tverr
profesjonelt samarbeid. Det kreves mye  
av de involverte, en varig relasjon, evne  
og vilje til å kommunisere og at alle parter 
er villige til å gå aktivt inn i menings skap

ende handlinger. Studiene som her er løftet 
fram gir innledende empiriske beviser på 
effektene av PAS og viser at det er en 
akseptabel fremgangsmåte for å redusere 
atferd som utfordrer hos barn med 
forskjellige diagnoser. Også innad i famili
ene anses prosedyrene og resultatene som 
akseptable og viktige. Det er viktig at de 
involverte ser nytten av det de jobber med. 
Dette kan være med på å motivere  
til å jobbe videre, også i perioder hvor  
det oppleves tyngre. Det at det er et større 
team som drar i samme retning er også 
med på å motivere. Dersom en mister 
motet kan han eller hun hjelpes videre  
av oppløftende ord og puff fra de andre  
i gruppa. Profesjonelle blir en trygghets
skapende faktor som alle kan søke råd  
hos og falle tilbake på. Familiefokuserte 
programmer anerkjenner at alle familier  
er forskjellige og vil dra nytte av forskjel
lige former for støtte. Ideelt sett skal 
programmene tilby flere hjelpeforslag  
som familien kan få hjelp til å velge de  
som passer best i deres situasjon (Dunlap  
og Fox 2007).

Det kreves et langsiktig engasjement i  
et livsløpsperspektiv fra mange parter med 
vilje og evne til samarbeid på tvers. Spesielt 
er det viktig at foreldre også vet hvilket 
langsiktig løp de begir seg inn på. Det 
kreves konsistente og varige relasjoner, 
evne og vilje til kommunikasjon, og sam
spillspartnere som aktivt går inn i 
menings skapende handlinger. Som profes
jonell kan en ikke bare sette i gang et stort 
prosjekt fordi en selv synes det er det 
riktige å gjøre. Det er mange forhold som 
er med på å bestemme hva den profesjon
elle kan og ikke kan gjøre. Det kan dreie 
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seg om mål og strategier i organisasjonen/
kommunen som sender sterke signaler til 
de ansatte om fokus områder, kostnader  
og personens arbeids og ansvarsområde. 
Dette legger begrensninger på den profes
jon elle i forhold til hva han eller hun har 
mandat til å bestemme og ha de eventuelt 
må gå høyere i systemet for å få gjennom
slag for (Jacobsen & Thorsvik, 2016).

Resultatene av flere studier har gitt 
innledende empiriske beviser av effek
tiviteten av PAS og vist at fremgangsmåten 
er akseptabel og kan brukes i forhold  
til barn med ulike utfordringer og i ulike 
settinger (Kincaid et al., 2016). PAS har 
vist seg å redusere alvorlig atferd som 
utfordrer hos barn i alderen 317 år med 
ulike diagnoser og gir flere positive utfall 

som for eksempel mer deltakelse i hjem
met. Og ikke bare opprettholdes forbed
ringen, men den øker. Ut ifra forbedring
ene kan en gå ut fra at familiene fant 
PASplanene brukervennlige og virknings
fulle. Data i forhold til kontekstuell 
tilpasning og sosial validitet har vært 
konsistente i å vise at familiene anser 
prosedyrene og utfallene som akseptable  
og viktige. Dette indikerer deskriptive 
bevis på holdbarhet (Lucyshyn et al., 
2007). Det er derimot ikke bevist til fulle 
om PAS bidrar til en endring eller 
forbedring av livskvaliteten i et lengre 
perspektiv da det er lite oppfølgingsdata  
i et større tids perspektiv i etterkant av 
intervensjonene (Lucyshyn et al., 2007). 
Her kreves mer forskning. 
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Avslutning
Familien er barnets viktigste støtte og 
deres engasjement er avgjørende. Studiene 
i denne artikkelen viser hvordan PAS kan 
hjelpe både barnet som har atferd som 
utfordrer og familien rundt med de målene 
de setter seg. Familien må forplikte seg  
for lang tid fremover og få en grundig inn
føring i hva en PAS innebærer. Da vil 
sjansene for å lykkes øke.
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Når ble du først presentert for PAS 
rammeverket?

Jeg hadde lest en del om Positive Behavior 
Support – PBS på amerikanske nettsider 
tidlig på 2000 tallet og ble allerede da 

fasinert og påvirket av denne tilnærmingen. 
Likevel var det først på en forelesning våren 
2014 med Dr Nick Gore fra Tizard Centre 
– University of Kent i regi av Jåttå videre
gående skole at jeg fikk den første grundige 
presentasjonen, og interessen ble vekket for 
alvor. Vi som arbeidet videre med PBS etter 
dette ga tilnærmingen navnet Positiv atferds
støtte – PAS på norsk.

Hvordan opplever du at PAS blir tatt 
imot i Sandnes kommune? 

PAS har blitt tatt veldig godt imot. Først 
og fremst fra ledelsen i Enhet for funksjons
hemmede som bestemte at PAS skulle være et 
felles verdigrunnlag og rammeverk i arbeid 
med alle tjenestemottakerne i enheten. En 
kort innføring i PAS har derfor blitt lagt inn 
i enhetens obligatoriske kurs i miljøarbeid for 
alle ansatte. Det har også vært stor interesse 
og engasjement fra ansatte som deltar på kurs 
og begynner å bruke elementer fra PAS. 

Hva har vært den største utfordringen 
med implementering av PAS i avdelinger? 

Den største utfordringen har vært å 
oversette fagstoff fra engelsk til norsk, og det  
å få kunnskaper om PAS ut til alle ansatte. 
Det siste punktet har vi kommet ganske langt 
med siden vi har innført obligatoriske kurs 
for alle ansatte der PAS er sentralt. Selv om 
rammeverket nå etter hvert er på plass, har 
det vist seg utfordrende å komme i gang med 
utarbeidelse av mer omfattende PAS planer 
for de få personene som trenger det på grunn 
av atferd som utfordrer.

Kan du si noe om forskjeller og likheter 
mellom PAS, anvendt atferdsanalyse 
(ABA) og målrettet miljøarbeid? 

Den metodemessige delen av PAS skal 
inkludere anvendt atferdsanalyse. En likhet 
blir da at innsamlet data skal danne grunn
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lag for mål, tiltak og evaluering. På den 
måten har både PAS og ABA en funksjonell 
tilnærming til utfordrende atferd. Både PAS, 
ABA og målrettet miljøarbeid vektlegger 
læring og utvikling av ferdigheter innen 

kommunikasjon og dagliglivets aktiviteter.  
Forskjellen er at man innen PAS har en 

bredere tilnærming enn det som historisk har 
vært tilfelle innen ABA og målrettet miljø
arbeid. Innen PAS forventes det at tjeneste

Illustrasjon: Tobias Zils, Flickr
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utøveren behersker ulike relevante kunns
kaps kilder, og intervensjonen ut fra PAS 
består vanligvis av flere ulike faktorer/tiltak. 

Det overordnede målet for tjenesteytingen 
etter PAS er styrket livskvalitet og økt delta
gelse i aktiviteter og relasjoner for tjeneste
mottakeren. Personsentrerte, humanistiske 
verdier, grunnleggende menneskerettigheter 
og aktuell lovgiving skal veilede den praktiske 
tjenesteytingen. Tiltakene skal bygger på 
tjenestemottakers interesser og muligheter og 
ferdigheter, og brukermedvirkning skal 
ivaretas. Det skal iverksettes både miljø
messige og personsentrerte tiltak, og disse  
må ses i et livsløpsperspektiv. I tjenesteytingen 
vektlegges også involvering og støtte  
av pårørende, samt støtte og opplæring  
av tjenesteyterne. I møte med atferd som 
utfordrer er det fokus på innsamling av både 
objektive data og subjektive erfaringer som 
grunnlag for valg av mål og tiltak. Det 
brukes derfor en utvidet funksjonell analyse 
for å forstå atferdens funksjon. Ved atferd 
som utfordrer legges det størst vekt på 
forebygging.  Aversive og restriktive tiltak 
søkes unngått. 

Oppsummert er det noe som er likt, men 
det er og en del perspektiv som er unike for 
PAS, og som skiller PAS fra en ren ABA 
tilnærming og det som historisk har vært 
tilfelle i målrettet miljøarbeid. Dette gjelder 
blant annet den sterke verdimessige 
forankringen til PAS, bruk av ulike 
kunnskaps grunnlag og en multikomponent 
intervensjon. Den primære målsetningen om 
forbedret livskvalitet for tjenesteyter og 
nærpersoner gjør at tilnærmingen kan være  
et godt rammeverk for all tjenesteyting til alle 
tjenestemottakere, ikke bare de som har 
atferd som utfordrer. 

Hva er annerledes i din tilnærming til 
tjenestemottakere før og etter innføringen 
av PAS? 

Jeg mener jeg har blitt mye bedre på å se 
på hele situasjonen til tjenestemottakerne, 
har større fokus på hvilke verdier som skal 
styre tjenesteytingen. I tillegg vektlegger jeg  
i større grad forebyggende strategier i møte 
med dem som har atferd som utfordrer. Jeg 
har fått mer fokus på opplæring og støtte av 
tjenesteyterne, og involvering og støtte av 
pårørende. Slik jeg ser det finnes det ikke 
noen annen tilnærming som kan gi oss et 
tilsvarende rammeverk, etisk fundament og 
metodisk tilnærming som PAS kan. Det er 
derfor blitt nærmest utenkelig for meg å ikke 
bruk PAS videre i tjenesteytingen.    

Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra 
tjenestemottakeren og tjenestemottakerens 
pårørende på bruk av PAS? 

Vi har ikke vært flinke til å informere 
tjenestemottakere og pårørende om at vi 
bruker PAS som et rammeverk og metodisk 
tilnærming i tjenesteytingen. Det er derfor 
ingen tjenestemottakere jeg har vært i kontakt 
med som har kommentert vår bruk av PAS. 
Derimot viser enkelte tjenestemottakere 
større grad av trivsel og aktiv deltagelse, samt 
har en reduksjon av atferd som utfordrer 
etter at tjenesteyterne deres begynte å arbeide 
ut fra PAS. Når det gjelder pårørende har  
vi ikke fått konkrete tilbakemeldinger, men 
planlegger flere pårørendesamlinger til høsten 
der vi vil informere mer om PAS. 

Hva kan PAS bidra med for å etterleve 
kravene i kapittel 9? 

Ut fra PAS skal tjenesteytingen skje i tråd 
med grunnleggende menneskerettigheter,  
og ut fra aktuelt lovverk på tjenesteområdet. 
PAS har også hovedfokus på tiltak som øker 
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livskvalitet gjennom trivselsskapende tiltak 
og deltagelse i aktiviteter og relasjoner. Dette, 
kombinert med målet om å bruke minst 
mulig inngripende tiltak ovenfor tjeneste
mottakere som har atferd som utfordrer  

har ut fra forskning på feltet og ut fra egen 
praksis vist seg å redusere bruken av tvang. 
Dette gjelder spesielt tvang i akutte og 
gjenta gende nødsituasjoner. Sandnes 
kommunen har for tiden ingen vedtak etter 
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kap. 9 bokstav b. Ut fra dette er min erfaring 
at PAS har bidratt til at vi bedre kan 
etterleve kravene i kapittel. 9. 

Hva er dine personlige erfaringer  
med bruk av PAS rammeverket i tjeneste
ytingen, og brukers livskvalitet? 

PAS har gitt meg et bedre språk til å 
kunne formidle hvilket etisk og metodemessig 
fundament vi skal ha for tjenesteytingen. 
Selv om jeg var kjent med mye fra PAS fra 
før har PAS vært med på å gitt meg et videre 
perspektiv på forståelse av atferd som utford
rer, og hvordan vi best kan skape positive 
endringer i livet til tjeneste mottakerne. Med 
utgangspunkt i PAS opplever jeg at det har 
blitt lettere å gi opp læring og veiledning til 
tjenesteyterne, og erfarer at dette har en 
positiv effekt. Jeg kan vise til mange 
eksempler der vi både ut fra subjektive  
og objektive kriterier kan hevde at tjeneste
mottakere har fått en bedre livs kvalitet,  
og atferd som utfordrer har blitt redusert  
ved å benytte PAS som verdi og rammeverk 
for tjenesteytingen. 

Er det mulig å vite hvilke tiltak som 
virker når man innen PAS bruker flere 
teknikker samtidig? 

Siden vi innen PAS alltid iverksetter 
multiple tiltak er det ikke lett å peke på 
hvilket enkelttiltak som har effekt. Effekten 
vi er ute etter i PAS er også økt livskvalitet 
og aktivitet, ikke kun en reduksjon av atferd 
som utfordrer. I tillegg til effekt på tjeneste
mottaker er man i PAS også opptatt av 
positiv effekt for tjenesteyterens nærpersoner. 
Ikke alt dette er like lett å måle. Derfor vekt
legger man innen innsamling av både 
subjektive erfaringer og objektive data fra så 
mange nærpersoner som mulig for å vurdere 
effekt på de ulike områdene. Intervensjon  

ut fra PAS vil alltid være et lagarbeid,  
og det forventes ikke,  og loves ikke noen 
«kvikk fix». 

Hvordan tenker du PAS sitt rammev
erket påvirker faglig kvalitet og etisk 
standard på tjenestene? 

PAS er med og setter en etisk standard  
for tjenestene våre siden rammeverket bygger  
på grunnleggende menneskerettigheter og har 
stort fokus på brukermedvirkning og vekt
legger opplæring og støtte av ansatte. Det å 
ha fokus på verdier, etikk samt en felles faglig 
plattform mener jeg helt klart gir en bedre 
faglig kvalitet på tjenestene våre. Her må  
det nevnes at vi bruker de metodiske tilnær
mingene Personsentrert Aktiv Støtte og 
SPELL for innfri målene innen PAS, og det  
i seg selv gir en bedre kvalitet på tjeneste
ytingen.  Dette viser sterkt igjen på atferd fra 
brukere, de siste års positive tilbakemeldinger 
kommunen får fra Fylkesmannen i over
prøvingen av vedtak om tvang, og resultatet 
fra landsomfattende tilsyn i januar 2017. 

PAS er en evidensbasert tilnærming. 
Hvordan ser du for deg at vi i Norge kan 
være med å bidra til videre forskning/
dokumentasjon på effekten PAS ramme
verket har på atferd som utfordrer  
og livskvalitet? 

Fram til nå kan vi bare vise til enkeltsaker 
der vi ser effekt av PAS. Derfor vil VID 
Sandnes sin «Videreutdanning i forebygging 
og håndtering av utfordrende atferd hos 
personer med utviklingshemming», samt 
«Master i medborgerskap og samhandling» 
være gode utgangspunkt for forskning på 
effekt av PAS rammeverk og metodiske til
nærming. Vi trenger både litteratur om PAS 
på norsk, og norsk forskning for at PAS skal 
bli mer utbredt og få utvikle seg i Norge. 
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Hvordan kan Positiv 
atferds støtte bidra til at 
personer med alvorlig 
utviklingshemming og 
utfordrende atferd opp-
når mer selv bestem  mel-
se og økt opplevelse av 
kontroll over eget liv?
Veronica Guleng, Bergen Kommune, 
veronica.guleng@bergen.kommune.no

Positiv Atferdsstøtte (PAS) bunner i ideologi - 

en om Empowerment, og har som mål  

å forbedre livskvaliteten til personer med 

utviklings hemming. 

38 – OKTOBER 2018



Kontroll over eget liv ser ut til å være viktig 
for god livskvalitet, men noe som kan være 
vanskelig å oppnå for personer med alvor
lig utviklingshemming og utfordrende 
atferd. Denne artikkelen undersøker 
viktige PASstrategier for å fremme gode 
omgivelser der det ultimate mål er selv
bestemmelse. PAS har fokus på å øke 
livskvalitet blant annet gjennom tilret
telegging av omgivelsene, valgmuligheter, 
gode relasjoner og kompetansebygging.

Innledning
Positiv Atferdsstøtte (PAS) oppstod som 
resultatet av et ønske om å kunne bistå 
personer med alvorlige funksjons hem
minger for å oppnå meningsfulle liv, og 
aktiv deltakelse i samfunnet (Gundersen 
og Moynahan, 2014). Hovedmålet er  
å forbedre personens livskvalitet (Carr, 
2002). PAS oppstod på 80tallet i kjøl
vannet av borgerrettighetsbevegelsene  
i USA (Sailor, Dunlap, Sugai og Horner, 
2011), og har sterk forankring i ideologien 
om Empowerment. Empowerment beskri
ves som en prosess der folk oppnår større 
kontroll over beslutninger og hand linger 
som berører egen helse (WHO, 1986). 

Å kunne bestemme over eget liv,  
er en av de viktigste forutsetningene for  
å etablere en egen identitet og oppnå 
person lig utvikling (Ellingsen, 2005 s.17). 
Til tross for dette peker forskningen  
på at selvbestemmelsen for personer med 
utviklings hemming reduseres, selv om 
ideologien om selvbestemmelse har stått 
sterkt de siste årene (Søderstrøm og 
Tøssebro, 2011). 

Personer med utviklingshemming har 
generelt mindre kontroll over eget liv, og 

står i større fare for å bli utsatt for urime
lige krav og ubehag (Holden, 2016). 
Bjørshol (2015) poengterer at en langvarig 
følelse av å ikke ha innflytelse over sitt eget 
liv, kan gi grobunn for reaksjoner som er 
destruktive, og kan medføre behov for 
bruk av tvang og makt (NAKU 1/2015 
s.2). Videre påpeker NAKU (2015) 
sammen hengen mellom økt selvbestem
melse og mindre behov for bruk av tvang 
og makt. Ettersom bruk av tvang og makt 
overfor personer med utviklingshemming 
kan sees som motpol til det å ha kontroll 
over eget liv, er selvbestemmelse en viktig 
dimensjon for egenkontroll og for bedre 
livskvalitet.

Positiv Atferdsstøtte vokste fram som en 
motreaksjon til dehumaniserende behand
ling av personer med utviklings hemming 
(Gundersen og Moynahan, 2014). 
Argument ene var at det var mulig å finne 
effektive tiltak for å redusere utfordrende 
atferd uten bruk av straff og aversive 
metoder. Samtidig ble det reist sterke krav 
om at tiltak som ble gjennomført, skulle 
være sosialt valide og i tråd med samfunns
normene for hvordan mennesker behand
ler hverandre (Carr et.al., 2002). Med 
dette som utgangspunkt representerer PAS 
en tilnærming der verdiene er med å styre 
retningen. Tiltak vurderes ikke bare med 
hensyn til hvor effektive de er, men også 
deres evne til å øke personlig verdighet  
og muligheter for valg for den enkelt (Carr 
et.al., 2002).  

Til grunn for PAS ligger ideen om at 
god livskvalitet for den enkelte vil være 
forebyggende for utfordrende atferd i seg 
selv. Schalock et.al (2007 ref.i Hieneman, 
2015) definerer livskvalitet som individets 
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opplevelse av personlig velvære når det 
gjelder deltagelse i verdsatte aktiviteter, 
fysisk helse og generell tilfredshet med sine 
omgivelser. Dette sammenfaller med 
utgangs punktet i PAS. Personsentrert 
planlegging har til hensikt å styrke 
enkeltpersoner med funksjons hem
ming (Carr et.al., 2002).  Det er derfor 
personens egen velvære og personlige utfall 
som er utgangspunktet for hvilke tiltak 
som kan være til hjelp for at personen skal 
oppnå en bedre hverdag. Disse målene er 
satt i samarbeid med personen selv, eller 
hans nærmeste. Den tradisjonelle klient
ekspert dikotomien er forvandlet til et 
samarbeidende partnerskap (Lucychen et.
al, 2002). Dette er med på å myndiggjøre 
tjenestemottakeren, samt gi han mulighet 
til å få større kontroll over eget liv.

Denne artikkelen søker svar på følgende 
problemstilling: Hvordan kan Positiv 
Atferds støtte bidra til at personer med 
alvorlig utviklingshemming oppnår mer 
selvbestemmelse og kontroll over eget liv?

Metode
Det er valgt en litteraturstudie for å belyse 
problemstillingen. Brukergruppen er 
voksne personer med alvorlig utviklings
hemming og utfordrende atferd som bor  
i bofellesskap. Litteratursøket omfattet 
pensum i Videreutdanning i forebygging 
og håndtering av utfordrende atferd, samt 
søk i databasene ABA Assossiation, 
Fontene Forskning, Google, Idunn, Naku, 
Nebi, Oria. Søkeordene var «utviklings
hemming», «autonomi», «selvbestem
melse», «livskvalitet», «psykisk helse»  
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og «PAS». Sammendrag ble lest først  
og artikler som belyste problemstillingen 
ble lest i fulltekst.

Resultater
Artiklene som omhandlet PAS, viser  
at PAS har som mål å øke livskvalitet,  
og redusere utfordrende atferd gjennom 
systemendring og funksjonsbygging (Carr, 
2002 og Hieneman, 2015). PAS sees  
i et livstidsperspektiv, der støtten justeres  
ut fra hvor personen befinner seg, og 
hvilke behov vedkommende har. Nettverk, 
relasjoner, personlige verdier og aktiv 
deltakelse er viktige faktorer. Årsakene  
til utfordrende atferd kan oppstå på bak
grunn av hvordan samfunnet møter 
person ens behov, eller på grunn av mang
lende forståelse for sine omgivelser 
(NAKU, 2015). Til tross for sterk ideologi 
om selvbestemmelse for personer med 
utviklingshemming, ser dette ut til å 
mangle i praksis (Søderstrøm og Tøssebro, 
2011). Jeg fant ingen forskning som om
handlet tema vedrørende kontroll over eget 
liv for personer med utviklings hemming. 
En artikkel nevner at utford rende atferd 
hos barn med utviklings hemming kan 
komme av de mangler samme kontroll 
over eget liv som andre barn naturlig har 
(Lucychen et.al, 2002), og to artikler fra 
ungdoms institusjoner knytter kontroll 
over eget liv til psykisk helse og redusert 
utfordrende atferd (Sviland et.al. 2017 og 
Morrison, 1990). En artikkel knytter kont
roll over eget liv og livskvalitet sammen 
(Hieneman, 2015).

Foto: Mikkel Eknes 
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Relasjonen mellom tjenesteyter  
og tjenestemottaker
Artikler som omfatter relasjoner er Sosial 
og helsedirektoratet, 2004; Fox mfl., 2003; 
Gundersen og Moynahan, 2014; Holden, 
2013; Popp & MunchHansen, 2005  
og McDonnell, 2013. I kapittel 9 (Sosial 
og helsedirektoratet 2004 s.26) står det om 
forebyggende tiltak mot bruk av tvang og 
makt, at personen skal gis muligheter for 
nære og stabile relasjoner. Fox et.al. (2003) 
hevder at god sosioemosjonell utvikling  
er et resultat av fokus på omsorgsrelasjoner 
og direkte veiledning som støtter personen 
i utviklingen av prososial kompetanse og 
bort fra utfordrende atferd. Enkelte 
funksjons hemmede har dårlig kontakt 

med, eller har mistet sine pårørende,  
og i mange tilfeller er det offentlig ansatte 
som får funksjonen som «aller nærmeste» 
(Gundersen og Moynahan, 2014). At det 
er en god relasjon mellom tjenesteyter og 
tjenestemottaker vil således være en viktig 
faktor for god sosioemosjonell utvikling 
og velvære for beboeren. En god relasjon 
kan innebære større grad av trygghet og 
forutsigbarhet for beboeren, og kan virke 
som en beskyttelsesfaktor mot utfordrende 
atferd og psykisk helse. Krav kan skape  
en usikkerhet, og en opplevelse av å ikke 
mestre. Hvis personalet ikke gir nødvendig 
støtte og oppmuntring, kan situasjonen bli 
så ubehagelig for personen at han reagerer 
med problematferd (Holden, 2013). Når 
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en ansatt kjenner beboeren godt, er det 
mulig å tilpasse hjelpen gjennom at den 
ansatte kjenner og er oppmerksom på små 
og vanskelig observerbare signaler fra 
beboeren (Popp & MunchHansen, 2005). 
Dette kan igjen gi beboeren en opplevelse 
av å bli sett og forstått, som er en forut
setning for å kunne ha opplevelse av 
kontroll i samspillet (Gundersen og 
Moynahan, 2014). Omvendt vil brukere 
som viser utfordrende atferd utløse frykt 
hos tjenesteytere, noe som igjen kan føre 
til et omsorgsregime med regler og 
restriksjoner (McDonnell, 2013). En slik 
maktkamp kan ødelegge relasjoner. 

Forutsigbare omgivelser og 
opplevelse av kontroll
Artikler som omfatter opplevelse av 
kontroll hos brukeren er Carr mfl., 2002 
og Løkke og Salthe, 2012. En viktig 
tilrettelegging av omgivelsene, kan være  
å øke valgmulighetene for personen (Carr 
et.al., 2002). Løkke og Salthe (2012) 
poengterer, frihet er en viktig verdi, men 
når man er avhengig av hjelp, er kontroll 
over eget liv ofte i hendene på andre. PAS 
har fokus på å styrke personens ferdigheter, 
slik at han blir mer selvstendig og mindre 
avhengig av hjelp fra andre i den grad det 
er mulig. Dette innebærer også selv bestem
melse. For å kunne bidra til å forbedre 
prosessen med selvbestemmelse for person
er med utviklingshemming, krever det at 
en omformer miljøet for å minimere ytre 
påvirkninger, samtidig som en gjør person
en med funksjonshemninger til hoved
aktør i sitt eget liv (Carr et.al., 2002).  
Å lære beboeren å tilfredsstille egne ønsker 
vil gi mer varig effekt enn om miljø arbeid

er en bare sørger for at de blir tilfredsstilt 
(Løkke og Salthe, 2012) Dette vil også øke 
beboerens kontroll over eget liv.

Funksjonell kommunikasjon
Artikler som omfatter hvordan funksjonell 
kommunikasjon er: Gundersen og 
Moynahan, 2014; Fox og Harper, 2006; 
Sailor et.al., 2011 og Lucychen m.fl. 2002. 
Kommunikasjon innebærer både å forstå 
og bli forstått (Gundersen og Moynahan, 
2014). Hos personer med alvorlig 
utviklings  hemming utvikler utfordrende 
atferd seg gjerne på bakgrunn av mangel 
på andre kommunikasjonsmåter (Fox  
og Harper, 2006). Gjennom funksjonelle 
analyser kan en samle informasjon for  
å prøve å forstå formålet med personens 
problematferd (Sailor et.al., 2011). 
Forskningen viser at når barn med atferds
problemer får lært de mest essensiel le 
elementene for å forstå egne og andres 
følelser, problemløsningsstrategier  
og «samspillsregler», reduseres problem
atferden (Joseph og Strain, 2003 i Fox og 
Harper, 2006). Identifisering av effektive 
kommunikasjonsmåter er i kjernen av PAS 
(Lucychen et.al, 2002). Å lære en vil styrke 
personens posisjon i samfunnet, og 
personen kan få en mer verdsatt sosial rolle 
i inkluderingsøyemed. Samtidig vil  
det kunne åpne tilgjengeligheten for flere 
arenaer for personen, og gjør det mulig  
å delta mer aktivt i samfunnet (Gundersen 
og Moynahan, 2014). Videre vil personen 
få et mer adekvat kommunikasjons
repertoar, som kan styrke mulighetene for 
å formidle egne ønsker og behov, og slik 
kunne påvirke sine omgivelser på en mer 
hensiktsmessig måte, noe som styrker 
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muligheten for reel selvbestemmelse, og 
sannsynligvis øker personens mestrings
opplevelse og kontroll over eget liv.

Lavaffektiv samhandling
Artikler som omfatter lavaffektiv sam
handling er: McDonnell, 2013; 
Morrison,1990; Hastings og Remington 
1994a og Popp & MunchHansen, 2005.  
I omsorgssammenheng kan personalets 
atferd være en viktig faktor for hvorvidt  
en konflikt oppstår og eventuelt resulterer  
i utfordrende atferd. Det er viktig for alle 
mennesker å komme ut av en konflikt med 
æren i behold (Popp & MunchHansen, 
2005). Vi ønsker å bevare noe av 
kontrollen. Morrison (1990) viste innen 
psykisk helsevern hvordan pasientene blir 
mer aggressive og voldelige når de opplever 
at personalet «kontrollerer» dem (ref.i 
McDonnell, 2013). På samme måte kan 
personalets atferd ha stor innvirkning  
på atferden til personer med utviklings
hemming (Hastings og Remington 1994a 
ref.i McDonell, 2013). Lavaffektive 
metoder er stort sett personalbaserte 
intervensjoner for å dempe aktiverings
nivået i krisesituasjoner (McDonnell, 
2013). Tilnærmingen går ut på at de 
ansatte tar et steg tilbake når de havner  
i høyrisikosituasjoner. Om beboeren viser 
aggressiv atferd, læres den ansatte å droppe 
forventningene, snakke roligere og gå vekk 
fra beboeren (ibid.). Dette kan bidra til  
en kvalitetssikring av intervensjonen ved  
at det fokuseres på enkle ting som å gi rom 
og tid, noe som vil dempe stresset hos den 
utagerende (McDonnell, 2013). Selv om 
en slik tilnærming kan være en utfordring 
for ansatte, kan det å gi utviklings

hemmede myndighet til å velge blant flere 
muligheter føre til mindre utfordrende 
atferd (Pitonyak 2004 i McDonnell, 2013). 
På denne måten kan en lavaffektiv 
tilnærming være med å myndiggjøre 
beboeren i en konfliktsituasjon ved at han 
får mulighet til å komme ut av konflikten 
med æren i behold, og kan slik bidra til økt 
opplevelse av kontroll over eget liv.

Diskusjon
PAS tar høyde for at personer som er ansatt 
for å bistå personer med store bistands
behov, har et ansvar for å ivareta disse 
personene. Dersom tjenestemottaker har  
et kognitivt funksjonsnivå på 36 år, med
fører det at personen kan ha vanskelig for  
å se konsekvensene av valgene sine over tid, 
og ovenfor andre. Det er derfor mulig at 
noen av valgene personen tar, ikke 
nødvendigvis vil føre til bedre livskvalitet 
for personen, og kanskje også kolliderer 
med muligheten for å integreres i sam
funnet og å kunne delta på aktiviteter. 
Miljøarbeiderrollen innebærer både 
grense setting, omsorg, pedagogikk, 
praktisk hjelp og sosial støtte (Gundersen 
og Moynahan, 2014). Vi må som tjeneste
ytere ivareta beboernes grunnleggende 
behov og rett til verdighet, selv om det 
noen ganger kan komme i konflikt med 
beboerens selvbestemmelse. Etisk og faglig 
refleksjon blir følgelig viktig for yrkes
utøvelsen (Skau, 2003) for at beboer skal få 
så god bistand som mulig. Seim (2010 s.3) 
skriver at «et nærmere blikk på innholdet i 
begrepet Empowerment, viser at prinsippet 
ikke skal forstås slik at klienten nødvendig
vis selv skal bestemme, men at sosial
arbeideren skal ha respekt for klientens 
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evne til å ta gode valg, men at valgene skal 
være i overensstemmelse med det sosial
arbeideren mener er til hans beste. 

Relasjonen mellom tjenesteyter og 
tjeneste mottaker vil være asymmetrisk 
(Skau, 2003). Tjenesteyter har mer makt 
enn tjenestemottaker, men denne makten 
trenger ikke å være uetisk. Den kan 
fordeles og utøves på en etisk forsvarlig 
måte (ibid.). Det er viktig å være bevisst 
maktulikheten i relasjonen. Å være i en 
konstant tilstand av avmakt, virker på 
selvbildet (Gundersen og Moynahan, 
2014). Vedkommende kan fratas følelsen 
av likeverdighet og gjensidighet i sitt 
forhold til andre. Følelsen av likeverd  
er av de aller viktigste aspektene for 
hvordan personen opplever å ha et positivt 
utbytte av relasjoner i nettverket sitt (ibid.). 

En forutsetning for en god relasjon er  
at personalet er i stand til å vise empati  
og se den andre for blant annet å kunne ta 
hensyn til den andre, og for å betrakte den 
andre i stand til selvbestemmelse (Holden, 
2013). En balansegang mellom makt  
og innflytelse er viktig for å oppnå selv
bestemmelse og brukermedvirkning. Som 
yrkesutøver handler det i stor grad om våre 
holdninger og bevissthet i samhandling 
med mennesker med utviklingshemning 
(Løken, 2007). Bjørshol refererer til 
Bollingmo et.al (2012) når hun skriver  
at empowermenttenkningen fremhever  
at man må møte mennesker med respekt, 
jobbe på beboernes premisser ved at de selv 
har mest mulig makt og innflytelse på sitt 
eget liv og på samfunnet som fullverdige 
borgere (SOR 2/2016). For å gi brukeren 
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god hjelp, må man bli så kjent med han 
eller henne at man kjenner brukerens 
overordnede verdier (Løkke og Salthe, 
2012). Likeledes må man være villig til  
å jobbe i tråd med disse verdiene og støtte 
personen mot å nå sine mål der det er 
mulig. PAS har som grunnleggende 
prinsipp at tjenestene skal være person
sentrert, da blant annet gjennom 
inkludering, økte valgmuligheter  
og kommunikasjon (SOR, 2017s.38).  
At omgivelsene skal tilrettelegges slik  
at tjenestemottaker blir hovedaktør i eget 
liv, og ikke blir en brikke i systemet, vil 
øke beboerens kontroll over et liv. 

Oppsummering
Denne litteraturstudien støtter opp under 
antagelsen om at PAS kan bidra til økt 
selvbestemmelse og en økt opplevelse  
av kontroll over eget liv for personer med 
alvorlig utviklingshemming og 
utfordrende atferd. Gjennom person
sentrerte verdier får personen hjelp til  
å bygge en funksjonell kommunikasjon, 
som kan styrke hans posisjon i samhand
ling med andre gjennom valg, forståelse  
og mulighet til å formidle egne ønsker  
og behov. Tilnærmingen tar høyde for  
at barrierene noen ganger ligger i omgivel
sene, og at tilrettelegging som forutsig
barhet og struktur, kan styrke personens 
mestring og kontroll. Selve fundamentet er 
støttende relasjoner. Tjenesteytere tillegges 
en viktig rolle. I krisesituasjoner bidrar  
en lavaffektiv håndtering av utfordrende 
atferd til deeskaleringsprosedyrer som 
fratar personalet noe av myndigheten  
i situasjonen. 
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I denne artikkelen vil vi ha fokus på Positiv 

atferdsstøtte (PAS) og lavaffektiv tilnærming 

som bidrag til forebygging, håndtering og 

debrifing. Hensikten er et ønske om å belyse 

hvilke måter en lavaffektiv tilnærming, som  

en proaktiv og reaktiv strategi, kan bidra til 

deeskalering av utfordrende atferd hvor målet  

er mindre bruk av tvang og makt. 

 
nøkkelord: PAS, lavaffektiv tilnærming, utfordrende atferd, proaktive –  

og reaktive strategier, refleksiv praksis og debrifing
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Positiv atferdsstøtte
Det har gjennom de senere tiår vokst frem 
en kultur og holdning i samfunnet som 
motarbeider bruk av aversiver og straff 
(Mcdonnell, 2013). PAS er et bredspektret 
sett av strategier for å hemme betingelser 
som skaper og opprettholder utfordrende 
atferd, og styrke betingelser for ønsket 
atferd i et livsløpsperspektiv. PAS er en 
problemløsningsprosess som kombinerer 
evidensbasert praksis fra anvendt atferds
analyse og andre metoder for å avhjelpe 
utfordrende atferd, samt fremmer uavhen
gighet, deltakelse, læring og generell 
livsforbedring i komplekse omgivelser. 
PAS har fokus på livsstilsforbedringer, 
nærpersoners engasjement, fremgang 
gjennom meningsfulle målemetoder, 
omfattende årsaksbaserte intervensjoner, 
konteksttilpasning og livsløpsperspektiv, 
samt å forsikre seg om at alle «følger»  
og implementerer tiltakene (Hieneman, 
2015). Horner (2009) sier PAS er en 
tilnærming som tar med grunnleggende 
verdier om rettigheter til funksjons
hemmede med en praktisk viten om 
hvordan læring og atferd endres. 

En evidensbasert metode som ofte 
trekkes inn i PAS er lavaffektiv tilnærming 
som første gang ble beskrevet i 1994  
av Andrew McDonnell. Det er fire hoved
komponenter som er sentralt i lavaffektiv 
tilnærming og består av kognitive og 
atferdsmessige elementer: 1. Det skal stilles 
færre krav og forventninger fra tjenesteytere 
for å redusere faren for konflikter med 
tjenestemottaker. 2. Det skal unngås faktorer 
som virker aktiverende som blikkontakt, 
berøring og tilskuere i en krisesituasjon.  
3. En må unngå ikke – verbal atferd som 

kan føre til konflikt, for eksempel aggressiv 
kropps holdning. 4. Det må utfordre tjeneste
yteres antakelser om hvordan utfordrende 
atferd bør håndteres (Mcdonnell, 2013). 
Grunnlaget for utviklingen av tilnær
mingen var funn om at tjenesteytere ofte 
brukte straff som reaksjon på den utford
rende atferden, og at tjenesteyterne i noen 
tilfeller selv trigget utagering. I situasjoner 
hvor det ble brukt fysisk intervensjon ble 
håndteringen ofte utført på en måte som 
var lite planmessig og trygg når personene 
utviste utfordrende atferd.

Utfordrende atferd
En mye brukt definisjon på utfordrende 
atferd i dag er Eric Emersons (1986) 
definisjon: «kulturelt avvikende atferd som 
er så intens, hyppig forekommende eller 
langvarig at den fysiske sikkerheten til 
personen selv eller andre er alvorlig truet, 
eller atferd som i stor grad begrenser eller 
hindrer tilgang til vanlig deltakelse  
i samfunnet.» (Helsedirektoratet, 2015,  
s. 40). Før en kan omtale atferden som 
utfordrende må en være tydelig på hvem 
atferden er en utfordring for, da det fort 
kan legges egne normer og verdier til 
grunn med en forståelse for at disse er like 
for alle. Det vil være behov for at flere 
tjenesteytere definerer om atferden er  
en utfordring, og overveie på hvilke måter 
det påvirker personen. Personer med 
utfordrende atferd blir ofte sett på som 
ulydige, vanskelige eller slemme. Vi legger 
fort skylden på personen, i stedet for  
å knytte årsaksforklaringene til selve 
situasjonen og hvordan andre rundt 
responderer, eller hvordan omgivelsene  
er tilrettelagt.
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Illustrasjon: Neil Tackaberry, Flickr

Omgivelsenes betydning
Omgivelsene er mange ganger preget av 
manglende tilrettelegging. Mennesker med 
utviklingshemming og autismespekter fors
tyrrelse (ASF) er sårbare, og har vansker 
knyttet til samspill, læring, kommunikas
jon, helseproblemer og andre tilleggs lidel
ser. Mennesker med utviklings hem ming, 
spesielt de som har ASF i tillegg, har større 
sannsynlighet for å utvikle utford rende 
atferd enn resten av befolknin gen. Dette 
kan være med på å begrense livs kvaliteten, 
utvikle farlige situasjoner og begrense 
muligheten til et sosialt liv (Matson, 
LoVullo, Boisjole, & Gonzalez, 2008).

Lyder i omgivelsene som folk flest ikke 
tenker over, klarer ofte ikke mennesker 
med ASF å «koble ut»: Dette blir av flere 

beskrevet som noe av det mest krevende  
i hverdagen. Slike sensoriske inntrykk  
og utfordringer med å kompensere for 
over belastningen kan være en medvirkende 
årsak til utfordrende atferd. Nevnte over
belastninger kan resultere i manglende 
kommunikasjon over kortere eller lengre 
perioder (Owren & Stenhammer, 2013). 
En del mennesker med ASF har også 
utfordringer med å regulere emosjonelle 
følelser, og veien fra frustrasjon til aggres
jon kan være kort. Mennesker med 
utviklings hemming kan ha vansker med  
å forstå hvor følelser kommer fra, og vil  
i møte med tjenesteytere reagere på 
tjenesteyteres følelser som om det var deres 
egne. Dersom tjenesteyter for eksempel  
er sint, opplever tjenestemottaker dette 
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som sin egen følelse, og reagerer med  
sinne tilbake (Jørgensen, Veje, & 
Storsrøms, 2016)

Ved bruk av lavaffektiv tilnærming  
er det fokus på at tjenesteyter gir kort og 
konkret informasjon i et lavt og behagelig 
toneleie, da høy stemme kan være 
fysiologisk aktiverende. Aktiverende hen
speiler til hvor stor del av nerve systemet 
som er «aktivt». Hos en som sover er 
aktiveringsnivået lavt, men hos en i krise 
finner vi fullverdige fight, flight, freeze 
reaksjoner som hjelper oss å overleve. 
Kroppen er klar for en eksplosiv hendelse, 
og når aktiveringsnivået stiger øker blod
trykk og puls, sansene skjerpes og en blir 
klar til å reagere på ytre stimuli (Carlson, 
2008). En tjenestemottaker som er hyper

aktivert vil i stor grad bli påvirket negativt 
av sansestimuli fra omgivelsene. Blik
kontakt og berøring er aktiverende, og  
en må tilstrebe å være rolig, eller fremstå 
som rolig. Dersom tjenestemottaker er 
høy aktivert kan det oppleves krenkende og 
truende dersom tjenesteyter står rett foran 
dem. Det å legge armer i kors kan oppleves 
som et aggressivt kroppsspråk. Den fysiske 
avstanden mellom tjenesteyter og tjeneste
mottaker er vesentlig, da det er større 
mulighet for å bli utsatt for aggresjon 
dersom en står for nær. Dersom omgivel
sene ikke er tilrettelagt i forhold til 
mellom menneskelige og utviklingsmessige 
behov kan det bli vanskeligere å imøte
komme ønsker tjenestemottakeren har. 
Ved å ha god kjennskap til tjeneste motta

Foto: Gnuckx, Flickr
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ker, legge til rette for rammer som ikke  
er rigide, kan dette skape trygghet  
og forutsi gbarhet gjennom bruk av pro
aktive strategier. 

Proaktive strategier 
Innenfor PAS søker en proaktive strategier 
som er designet for å øke sosialt ønsket 
atferd (Sailor, Dunlap, Sugai, & Horner, 

2009) samt å unngå aversive intervens
joner. Målet er heller å finne strategier som 
kan være universelle og rettes mot alle for  
å skape effektive omgivelser. Som tidligere 
nevnt i artikkelen er mennesker med ASF 
sensitiv for ulike stimuli i omgivelsene, og 
gjennom fokus på proaktive strategier kan 
en unngå at utfordrende situasjoner 
oppstår. Eksempler på ubehagelige stimuli 

Foto: Pascal, Flickr
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kan være sjenerende lukt, store folke
mengder og støy. Gjennom lavaffektiv 
tilnærming er det fokus på å gi rom, tid  
og å dempe stresset hvor kommunikas jon
en er preget av lavt nivå av kritikk, fiendt
lighet og emosjonell overinvolvering 
(Isaksen & Karlsen, 2015). Det å gi 
tjeneste mottaker tid til å gjennomføre 
handlinger som kan virke uviktige for 
tjenesteytere, kan være viktig for tjeneste
mottaker for å få en mer opplevelse av 
kontroll. Dersom slike hensyn ikke tas  
kan det føre til eskalering av situasjonen,  
og tjenestemottaker blir enda mer urolig.  

Det er nødvendig å vurdere hvilke 
forventninger og krav som kan stilles.  
Ved en lavaffektiv tilnærming vil en i noen 
situasjoner fjerne kravene helt, droppe 
standardprosedyrer og trekke seg tilbake 
slik at tjenestemottaker får roet seg ned. 
Dersom både tjenestemottaker og tjeneste
yter handler i affekt vil det mest sann
synlig føre til eskalering av situasjonen. 
Tjenesteyter bør være den som forholder 
seg rolig.

«If there are two people involved in a 
confrontation, one of them needs to back 
down. If wè re the one that̀ s being paid,  
it should be us» (Owren, 2010, s. 35).

Lavaffektiv tilnærming betyr likevel 
ikke «ingen tilnærming, grenser eller regler, 
men stiller krav som er mulig for tjeneste
mottaker å mestre» (McDonnell, 2013,  
s. 56). Utfallet over å ikke ha noen krav 
eller forventinger kan føre til sosial isolas
jon, da tjenestemottaker får mindre grad 
av mulighet til å lære seg egnet atferd, nye 
eller alternative aktiviteter som kan bidra 
til å styrke ferdigheter og utvikling. I følge 
Jacobsen og Beck (2005) kan mangel på 

sosial deltakelse og utfordrende atferd i 
noen tilfeller være et utrykk for at en lever 
under livsbetingelser preget av mangel  
på selvbestemmelse. For mye regelstyring 
og rigide planer kan føre til depresjon, 
passivitet og utfordrende atferd. Det vil 
derfor være viktig å gi tjenestemottaker  
en opplevelse av egenkontroll og mestring, 
som at det er lov å si nei eller ønske noe 
annet for å ivareta verdier som medbestem
melse, frihet og god relasjon til tjeneste
mottaker. Lavaffektiv tilnærming vil 
kunne være en egnet tilnærming for  
å motvirke dette, men noen vil hevde at 
lavaffektiv tilnærming forsterker uønsket 
atferd da tjenestemottaker bruker utage
ring for å slippe unna krav. En artikkel  
av Spicer og Crates (2016) viser likevel  
til at selv om tjenesteyter unn slipper krav, 
vil det likevel på lang sikt gi positiv effekt 
da bruker får flere positive opplevelser, 
bedre livskvalitet og er bedre i stand  
til å håndtere fremtidige krav.

For å ivareta tjenestemottaker og 
tjeneste yter på best mulig måte må tiltak 
som skaper trygghet og sikkerhet for begge 
settes i gang (Mcdonnell, 2013). Som 
Lillevik (2014) sier, personen er ikke fort
vilet, men har kommet opp i en fortvilet 
situasjon, og dette påvirker ham eller 
henne til å handle i affekt. Løkke og Salthe 
(2012) viser til viktigheten av at tjeneste
ytere bør undersøke om tjenestemottaker 
ikke får oppfylt ønsker og behov med 
eksisterende atferd. Når tjenesteytere «står 
på sitt» og ikke tar hensyn til tjeneste
mottakers verdier og ønsker, kan det føre 
til at tjenestemottakers liv blir gjort om  
til et redskap for å realisere andres mål 
(Løkke & Salthe, 2012).
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For å kunne avdekke indre og ytre miljø
forhold eller ubehagelige stimuli som 
fremmer eller opprettholder utfordrende 
atferd kan funksjonelle analyser bidra til  
å velge effektive tiltak. Gjennom kjenn
skap til forholdene kan de endres på en 
systema tisk måte til fordel for tjeneste
mottaker. Funksjonell analyse kan sees  

i en større sammenheng ved bruk av multi
modal kartlegging (MFK) (Strømgren & 
Dønnum, 2013). MFK tar for seg både 
psykososiale, psykiatriske, nevrobiologiske 
og fysiske faktorer for en mer fullstendig 
forståelse av atferden. Det vil også i 
etterkant av alvorlige hendelser være viktig 
å kartlegge og analysere om utfordrende 

Foto: Gnuckx, Flickr
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atferd fremstår som ny, periodisk eller  
i utvikling. Det første en bør gjøre er  
å foreta en somatisk differensial diagnos
tikk for å utelukke somatiske årsaker. Selv 
om det er fokus på nevnte proaktive 
strategier kan det likevel oppstå utford
rende atferd som må håndteres av tjeneste
ytere, gjennom bruk av reaktive strategier.

Reaktive strategier
Reaktive strategier fokuserer på en hurtig 
og sikker situasjonshåndtering når 
tjeneste  mottaker skader seg selv eller 
andre. På samme tid er det også et mål at 
strategien skal redusere sjansen for at den 
utfordrende atferden gjentas. Håndtering 
av utfordrende atferd ved bruk av lav
affektiv tilnærming og PAS som ramme
verk og verdigrunnlag, er i tråd med rund
skrivet om tvang og makt. Hoved målet 
med rundskrivet er som i PAS og lav
affektiv tilnærming minst mulig inngripen 
og ubehag, hvor en ikke skal gå lenger enn 
nødvendig for å hindre eller begrense 
vesent lig skade. I rundskrivet er det også 
nedfelt etiske prinsipper og rettigheter 
hvor blant annet retten til å treffe egne valg 
er et av disse. Retten til å være seg selv og 
bli respektert, er et annet viktig prinsipp 
(Helsedirektoratet, 2015).

Generelt i en krisesituasjon vil det være 
hensiktsmessig å ikke være rigid på regler 
og grenser. Enhver som er aggressiv vil ha 
lavere evne til å prosessere informasjon. 
Personer med utviklingshemming og ASF 
vil i utgangspunktet ha mere sårbarhet og 
utfordringer knyttet til dette. Reaksjonen 
som kan oppstå blir fort fysiologisk i form 
av fysisk utagering, men det må legges  
til at det vil være individuelle forskjeller,  

og en må åpne opp for individuelle 
tilpasninger. Det som fungerer for den ene 
kan være problemskapende for den andre. 
Hovedfokuset må være behovet til tjeneste
mottakeren, ikke metodene. Et eksempel 
på dette kan være at noen opplever det som 
positivt med fysisk nærhet som å bli holdt 
rundt når aggresjons nivået er høyt og 
personen opplever indre kaos, andre kan 
oppleve det som truende. Målet i lav
affektiv tilnær ming er å håndtere atferden 
på en god måte, ikke nødvendigvis endre 
den (Owren & Stenhammer, 2013). Det 
bør også være rom for at tjenestemottaker 
kan ha en avvikende atferd som bryter 
med andres normer, uten at man skal 
intervenere. Målet må være god livskvalitet 
ut i fra tjenestemottakers egne ønsker, 
verdier og muligheter (Helsedirektoratet, 
2015). En arbeidsdag som er preget av å 
håndtere utagerende situasjoner kan likevel 
for tjenesteytere oppleves vanskelig, og kan 
resultere i utbrenthet og sykemelding.

Ivaretakelse av tjenestemottaker  
og tjenesteyter gjennom debrifing
En skal være oppmerksom på at det kan 
oppstå etterreaksjoner i forbindelse med 
utagering, som kan utvikle seg til alvorlige 
lidelser, både fysisk og psykisk. Noen 
normale reaksjoner som kommer til utrykk 
er ifølge Lillevik og Øien «sinne, redsel, 
angst, gråt, muskelspenning, skjelvinger, 
psykisk lammelse og maktesløshet» (Lillevik 
& Øien, 2014, s. 152). For å unngå dette er 
det viktig med tett oppfølging over lengre 
tid, slik at en får hjelp til å forstå det som 
har skjedd, prosessere og sortere det en har 
opplevd. Det er sentralt at tjenesteytere 
opprettholder en positiv relasjon med 
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tjenestemottaker, utvikler langsiktige tera
peu tiske intervensjoner, utarbeider 
organisa toriske, forankrede reaksjoner  
og utformer lavaffektive miljøer basert  
på tidligere erfaringer. Når en kjenner til 
ulike reaksjoner som kan komme i etter
kant, kan man lettere kjenne signalene, og 
forebygge før det utvikler seg til noe mer 
alvorlig. En annen viktig del av lavaffektiv 
tilnærming er å gi støtte og veiledning  
til både tjenestemottaker og tjenesteyter  
i etterkant, hvor målet er å gjenvinne 
balansen (Lillevik & Øien, 2014). Hvor 
stor belastning det er for den enkelte 
tjenesteyter kan ha sammenheng med  
hvor ofte en blir utsatt for utagering. Det 
er viktig at den enkelte leder følger opp 
med for eksempel individuelle, eller 

gruppe samtaler for ivaretakelse av den 
enkelte tjenesteyter. Dersom tjenesteyter 
ikke mestrer jobben på grunn av fysiske 
eller psykiske belastninger, må leder holde 
tett kontakt. Leder bør tilrettelegge 
arbeids situasjonen, da det vanligvis er mest 
hensiktsmessig for å komme raskt tilbake  
i jobb, og redusere faren for traume
reaksjoner. Leder bør også være oppmerk
som på tegn fra den ansatte som tilsier at 
det er behov for terapeutisk hjelp (Lillevik 
& Øien, 2014).

I følge McDonnell vil det være viktig  
å bearbeide tjenesteyterne sine eventuelle 
negative fortolkningsformer da det kan 
resultere i at en i mindre grad er innstilt på 
å hjelpe og jobbe med tjenestemottaker på 
en positiv måte. Ved lavaffektiv tilnærming 

Foto: Jeena Paradies, Flickr
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er det forventet at tjenesteyter som jobber 
med utfordrende atferd mestrer å være raus 
og tolerant, og har en positiv holdning  
til tjenestemottaker selv om er blitt utsatt 
for aggresjon og utagering av alvorlig grad 
(Mcdonnell, 2013). Når en jobber med 
utfordrende atferd er refleksiv praksis  
en viktig del av lavaffektiv tilnærming.

Refleksiv praksis 
Tjenesteyter blir en i slik prosess evaluert 
av kollega på egen praksis i ulike situas
joner, og det blir gitt positive og negative 
tilbakemeldinger. På denne måten vil 
tjenesteyter lære av egne erfaringer, og 
samtidig få innsyn i hvordan en selv var 
med og påvirket situasjonen. En får i 
tillegg mulighet til å reflektere over eget 
tankemønster og endre antakelser en 
hadde av årsaker til situasjonen. Tjeneste
yternes refleksive innspill gjør det lettere å 
se at en selv kan være en aktiv årsaksfaktor 
til negativ endring i atferd, og forstå at 
tjenestemottaker ikke har den grad av 
kontroll over egen atferd som tjenesteyter  
i utgangspunktet antok (Mcdonnell, 
2013). Før en prøver å endre andres atferd, 
er en nødt til å reflektere over egen atferd, 
og selv om en er en del av problemet, er  
en også en del av løsningen. En grunnleg
gende holdning i lavaffektiv tilnærming  
er eksempelvis at «barn som kan oppføre  
seg ordentlig, gjør det» (Jørgensen, Veje, & 
Storsrøms, 2016). I stedet for å klandre, bli 
sint og handle i affekt, bør tjenesteyter i 
stedet stille spørsmål om hva som hindrer 
tjenestemottaker i å kunne utrykke seg på 
en mer hensiktsmessig måte. En bør også 
reflektere og vurdere sammenhengen mel
lom utageringer og manglende opplæring.

Opplæring – kompetanse 
Ved bruk av lavaffektiv tilnærming er 
opplæring av tjenesteytere en viktig del. 
For å øke kompetansen til å håndtere 
hendelser som kan oppstå, vil det være 
nødvendig med både kunnskap og 
praktiske øvelser. I vanskelige situasjoner 
hender det en har låst seg fast i rutiner, 
prosedyrer og tiltak som tidligere har 
fungert, men ikke lenger er funksjonelle, 
og da må en tenke nytt, kreativt og våge  
å spille på lag med andre samarbeids
partnere, som for eksempel habiliterings
tjenesten. Å være bevisst signalene for at  
en selv ikke utviser aggressivt kroppsspråk, 
samt balansen mellom å fremstå som 
sikker eller usikker er en annen faktor som 
er viktig. Er tjenesteyter for selvsikker i sin 
fremtoning kan en fremstå som nedlatende 
og arrogant, som igjen kan føre til eskale
ring av utfordrende atferd hos tjeneste
mottaker. Er en derimot tilbake holden  
og nølende kan det føre til utrygghet  
og redsel, som kan gi tjeneste mottaker en 
usikkerhet på om tjenesteyter kan hjelpe 
(Lillevik & Øien, 2014). I møte med 
tjenestemottaker som viser utford rende 
atferd ligger det underforstått et asym
metrisk maktforhold. Bruk av tvang og 
makt øker opplevelsen av avmakt, og kan 
føre til verbal eller fysisk motmakt 
(Lillevik & Øien, 2014). Det vil derfor 
være viktig å jobbe med egne holdninger 
og samtidig fokusere på forståelse og et 
ønske om å hjelpe for å opprettholde en 
god relasjon. 

Avslutning 
Som tjenesteytere vil holdninger, hand
lings  valg og antakelser i møte med 
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mennesker med utfordrende atferd være  
av stor betydning for hvordan en situasjon 
utvikler seg. Gjennom bruk av lavaffektiv 
tilnærming ivaretas både tjenestemottaker 
og tjenesteyter. Bruk av både proaktive  
og reaktive strategier kan bidra til mindre 
bruk av tvang og makt. Vi må likevel 
erkjenne at det ikke alltid er mulig å finne 
årsaker til hvorfor utfordrende atferd 
oppstår. Selv med flere perspektiver, 
strategier og tilnærminger i å finne 
årsakssammenhenger kan utfordrende 
atferd noen ganger være sammensatt.  

Referanser
Carlson, N. R. (2008). Foundations of Physiological 

Psychology, 7th Edition. Amherst: University  
of Massachusetts.

Helsedirektoratet. (2015, 07). Rundskriv IS10 
Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor 
enkelte personer med psykisk utviklingshemming. 
Lov av 24. juni. 2011 nr.30 om kommunale 
helse og omsorgstjenester kapittel 9. Hentet fra 
29.11.2017: https://helsedirektoratet.no/Lists/
Publikasjoner/Attachments/977/
Rettssikkerhet%20ved%20bruk%20av%20
tvang%20og%20makt%20overfor%20
enkelte%20personer%20med%20psykisk%20
utviklingshemming.pdf

Hieneman, M. (2015, April 23). Positive Behavior 
Support for Individuals with Behavior 
Challenges. US National Libary of Medicine, ss. 
101108.

Isaksen, J., & Karlsen, A. (2015). Innføring i 
aferdsanalyse. Oslo: Univsersitetsforlaget 2013.

Jørgensen, B. H., Veje, H., & Storsrøms, H. S. 
(2016). Kom godt ud af det  om håndtering af 
problemskabende adfærd. Storsrøms amt.

Lillevik, O. G., & Øien, L. (2014). Miljøterapeutisk 
arbeid i møte med vold og aggresjon. Oslo: 
Gyldendal akademisk.

Løkke, J. A., & Salthe, G. (2012, Vår). Sjekkliste 
for målrettet tiltaksarbeid: normative og 
dekriptive premisser til tiltak og evaluering. 
Norsk Tidsskrift for atferdsanalyse, ss. 1732.

Matson, J., LoVullo, S., Boisjole, J., & Gonzalez, 
M. (2008, August). The Behavioral Treatment 
of an 11YearOld Girl With Austism and 
Aggressive Behaviors. Louisiana State University, 
Baton Rouge, ss. 313326.

Mcdonnell, A. A. (2013). Håndtering av aggressiv 
atferd med lavaffektiv tilnærming. Oslo: 
Universitetsforlaget AS.

Owren, T. (2010). Studio111: Håndtering av 
utfordrende atferd gjennom lavaffektiv 
tilnærming. samordningsrådet, ss. 324.

Owren, T., & Stenhammer, T. (2013). Når 
ordinære omgivelser hindrer og hemmer: 
sensoriske vansker hos personer med 
autismespekterdiagnose. Psykologi i kommunen, 
ss. 3750.

Sailor, W., Dunlap, G., Sugai, G., & Horner, R. 
(2009). Handbook of positive behaviour suport. 
New York: Springer science + Business media.

Spicer, M., & Crates, N. (2016, Mai 1). A Review 
of Behavioral Treatments for SelfInjurious 
Behaviors of Persons With Autism Spectrum 
Disorders. The British institute of learning 
disabilities, ss. 3551.

Strømgren, B., & Dønnum, M. S. (2013, vinter). 
En multimodal kontekstuell tilnærming til 
analyse og behandling utfordrende atferd hos 
personer med utviklingshemning. Norsk 
Tidsskrift for Atferdsanalyse, ss. 133  146.

62 – OKTOBER 2018





Implementering av  
Positiv atferdsstøtte 
blant tjenesteytere i  
en bolig for mennesker 
med utviklingshemming 
 
Anne Sofie Alendal, Tysvær kommune,  
Anne-Sofie.Alendal@tysver.kommune.no 
 
Anita Haugland Grainger, Tysvær kommune,  
Anita-Haugland.Grainger@tysver.kommune.no  
 
Katrine Stakland, Tysvær Kommune,  
Katrine.Stakland@tysver.kommune.no

Det har skjedd store endringer på relativt kort tid  

i tjenestetilbudet til mennesker med utvik lings  hem-

ming. Mens mange fagmiljø tidligere var preget  

av fokus på reaktive tilnærminger og konsekvens-

baserte tiltak, har utviklingen de senere år gått  

i retning mot økt fokus på fore bygging og tilrette-

legging gjennom proaktive strategier. 
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Med hensikt om å fremme sosial kompe
tanse, samt forebygge, erstatte og redusere 
utfordrende atferd, vil artikkelen vise 
viktigheten av å handle ut fra en felles 
grunntanke om hva som kan bidra til at 
hver enkelt tjenestemottaker kan oppleve 
økt livskvalitet. Begrepene anvendt atferds
analyse, normalisering og personsentrerte 
verdier vektes og gjennom rammeverket 
Positiv atferdsstøtte (Positive Behavioural 
Support (PBS) Coalition UK, 2015, s. 6), 
kan tjenesteytere forhindre at miljø arbei
det blir planløst og preget av tilfeldigheter. 

Artikkelen har sett på faktorer av betyd
ning for implementering av PAS og vil vise 
hva de to første fasene av en implemente
rings prosess bør inneholde for å nå et mål 
om kompetanseheving av personalet. 

Samfunnsutvikling
På 80tallet begynte menneskerettighets
aktivister i USA å jobbe for å avvikle 
institusjoner for mennesker med utvik
lings  hemming. Økt fokus på menneske
rettigheter endret den rådende ideologien 
fra segregering til inkludering, der alle 
mennesker skulle ha muligheter til  
å integreres i sitt eget lokalsamfunn.  
Det ble samtidig satt søkelys på hvordan 
utford rende atferd kunne reduseres. 
Vitens kap elige metoder ble etablert for  
å hindre uønsket atferd. Mange av suksess
historiene involverte systematisk bruk  
av prosedyrer som verbale reprimander, 
responskost eller overkorreksjon. Datidens 
bruk av aversive metoder kunne forsvares 
hvis resultatet var reduksjon av utford
rende atferd (Sailor, 2011). Konsekvens
etikk med «målet hel liger middelet» var 
den rådende ideologien. 

Positiv atferdsstøtte ble introdusert som 
begrep i siste del av 80tallet da flere 
sentrale fagpersoner ønsket å hjelpe men
nes ker med utviklingshemming til å delta  
i samfunnet på lik linje med andre. Det ble 
samtidig et redusert fokus på konsekvens
baserte tiltak innen tjenester for mennesker 
med utviklingshemming (Gundersen  
og Moynahan, 2006).

I Norge førte endringer i synet på 
mennes ker med utviklingshemming til 
HVPU reformen. Denne ansvarsreformen 
ble gjennomført i perioden 19911995. 
Hovedmålet var å avvikle institusjons
omsorgen for mennesker med utviklings
hemming, samt bedre og normalisere 
levekårene (NOU 2016:17, 2016, s. 13). 
Det skulle tilrettelegges for at utviklings
hemmede kunne ta egne valg, leve og bo 
selvstendig. Samfunnet skulle gi mulig
heter for undervisning og arbeid. Varierte 
dager med deltakelse i fritids og kultur
aktiviteter skulle gi en aktiv og menings
full tilværelse (Barne likestillings og 
inkluderingsdepartementet, 2013, s. 9).

Respekt og ivaretakelse av tjeneste
mottakerens grunnleggende rettigheter 
kan være avgjørende i arbeidet med å fjerne 
eller redusere behovet for tvang. Person
sentrerte verdier og retten til å være anner
ledes er et viktig fokus for å kunne hjelpe 
utviklingshemmede til å oppnå best mulig 
livskvalitet (Helsedirektoratet, 2015).

Positiv atferdsstøtte
Rammeverket Positiv atferdsstøtte (PAS) 
gir en systematisk oversikt over hva 
tjeneste  ytere trenger kompetanse om og 
tiltak som kan iverksettes med mål om  
å levere gode tjenester til mennesker med 
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utviklingshemming. Tverrfaglig og godt 
samarbeid er en forutsetning innenfor 
rammeverket. Dette skal sikre at samar
beids   grupper og enkeltpersoner utfyller 
hverandre i miljøarbeidet (Positive 
Behavioural Support (PBS) Coalition UK, 
2015, s.13). Tilnærmingen har perspektiv 
både på system, gruppe og individnivå 
(Gundersen og Moynahan, 2006). 

PAS er foreløpig ikke veldig utbredt  
i Norge, men det finnes eksempler på  
at rammeverket har nådd de kommunale 
tjenestene. Eksempel er Sandnes kom
mune der Enhet for funksjons hemmede 
jobber etter PAS som verdi grunnlag og 
rammeverk (Sandnes kommune, 2017). 
Tilnærmingen blir også brukt av Jåttå 
videregående skole, avdeling Hinna (Flåto 
og Mikkelsen, 2016), og Stavanger kom
mu ne. Andre eksempler på at ramme verket 
er på fremmarsj er Samordnings rådet 
(Stiftelsen SOR) sin veileder «Forebygging 
og håndtering av aggresjon og vold  
i tjenester til personer med utviklings
hemming» (Bjønnum og Myklebustad, 
2017). Veilederen er inspirert av PAS som 
tilnærming. Videre utdanningen «Fore byg
ging og håndtering av utfordrende atferd 
hos mennesker med psykisk utviklings
hemming» ved VID vitenskapelige høg
skole er også et eksempel på at PAS  
er kommet på dagsorden. 

PASrammeverket er et multi kompo
nent rammeverk for alle tjeneste mottakere 
og kan brukes på flere nivå. Fra det 
universelle der det jobbes forebyg gende 
ved å bygge gode relasjoner og bygge opp 
et godt og støttende miljø for alle, til det 
individuelle der det iverksettes inten sive 
individuelle intervensjoner for å hånd tere Foto: Ian Sane, Flickr
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utfordrende atferd. Disse blir satt sammen 
i en individuell PAS plan. Planen skal være 
et hjelpemiddel for å kunne forstå og 
behandle atferd ved hjelp av systematiske 
tiltak. Planen baserer seg på funksjonelle 
analyser og blir utviklet ved hjelp av 
personen selv og nærpersoner som familie, 
lærere og personell ved de ulike arenaene 
personen oppholder seg. Det legges vekt  
på tilrettelegging av omgi velser, utvikling 
av ferdigheter og et godt nettverk for å gi 
personen og dens nær personer et godt liv 
og god livskvalitet. Kontinuerlig 
evaluering sikrer kvaliteten på miljø
arbeidet (Fox mfl. 2003). 

PAS bygger på en forståelse om at den 
utfordrende atferden tjener viktige funks
joner for den enkelte. De utvikles og 
vedlikeholdes innenfor konteksten av en 
persons evner, behov og omstendigheter. 
De utvikles og vedlikeholdes også av de 
karakteristikker som det sosiale og fysiske 
miljøet inneholder (Emerson, 2001, i 
McGill, Bradshaw og Hughes, 2007 s. 41). 

Ved å finne atferdens funksjon, kan 
tjenesteyterne sette i gang intervensjoner 
som skal lære tjenestemottaker en mer 
effektiv og akseptabel atferd med den 
hensikt å redusere den utfordrende atferd
en. Fokuset ligger derfor ikke lenger kun 
på de interne driverne av atferd men også 
på miljøet sin påvirkning på tjeneste
mottaker (Carr mfl. 2002 i Hassiotis mfl. 
2014 s. 2).

Endring
«Ikke noe er farligere å ta initiativet til, 
vanskeligere å lykkes med og mer tvilsomt 
når det gjelder resultater enn endring» 
(Niccoló Machiavelli 1532, i Orvik 2015). 

Behovet for endring oppstår når forhol
det mellom organisasjonen som system  
og omverdenen fungerer dårlig eller  
vi ser at det kommer til å fungere dårlig  
i fremtiden. Omstilling og nye tiltak møter 
ofte motstand og avvisning. Forandring 
fryder sjelden: «det går ikke, vi vil ikke,  
det har vi prøvd før». Det handler om  
å gå fra gammel og etablert praksis i en ny 
retning. Endringsrommet er et kraftfelt og 
kan ses på som et gap mellom nåsituasjon 
og fremtidig situasjon. Motstand gir energi 
og energi er det som driver organisasjonen. 
De organisatoriske kreftene vi ser som 
drivkrefter og de vi ser som motkrefter,  
er de samme. Å endre er å omforme 
negativ energi til positiv energi. Endring  
i en personalgruppe består av endring  
av menneskelig samspill, endring av 
kollek tive ideer og handlingsmønstre 
(Hennestad og Revang, 2009).

Endringsarbeid bygger på kunnskap  
om individuell læringsteori. Styrken i de 
atferdsmessige strategiene er å involvere  
de tjenesteyterne som gjennom endrings
prosessene forventes å endre sin atferd i 
retning måloppnåelse. Dette åpner opp for 
mindre motstand mot endring og frigjør 
energi. Oppgaven er å utforme og realisere 
normer for god atferd, det vil si atferd som 
lever opp til bærende verdier. Personalet 
bør settes i situasjoner der de i fellesskap 
får mulighet til å utvikle ny innsikt. 
Endringsprosessen skal ha fokus på kultur, 
identitet og atferdsendringer. Ut fra et 
bevisst læringsperspektiv settes fokus på 
både individ og grupper med vekt på felles 
fortolkning av verdier, normer og identitet. 
Målet er å skape og befeste atferds end rin
ger gjennom en langsiktig utvikling av 
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både individer og sosiale relasjoner (Busch, 
Johnsen, Valstad og Vanebro, 2007).

Valg av organisasjonsform har tre 
formål eller effekter; fremme stabilitet, 
begrense atferd og virke koordinerende. 
Kvalitet og sikkerhet for tjenestemottaker 
blir påvirket gjennom den strukturen  
som blir lagt. Koordinering må skje på alle 

nivå, fra ledelse med formell autoritet og 
styring, til fordeling av oppgaver og arbeid 
for hver tjenesteyter (Jacobsen & Thorsvik, 
2007 i Orvik, 2015).

Endring skal bidra til forbedring av 
praksis. Det finnes ulike grader av endring. 
Orvik (2015) beskriver endrings
kompetanse i fire nivåer som påvirker 
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hverandre. Første nivå omhandler 
omstillingsevne og fokusskifter for 
eksempel små justeringer som følge av at 
tjenestemottaker sin helsetilstand endres. 
Nivå to karakteriseres av kontinuerlig 

forbedring hvor trinnvis endring gradvis 
skaper økende kvalitet. Radikal endring  
er tredje nivå og her kreves prosjekt
organise ring i form av omorganisering. 
Nivå fire er omstillinger og reformer som 

Foto: Nikita Nikiforov, Flickr
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HVPUreformen på 90tallet. Endringer 
kan skje både ovenfra og ned og nedenfra 
og opp. Eksempelvis kan reformer på nivå 
fi re skape endring i tjenestetilbudet til den 
enkelte og endringer på nivå en og to kan 
i noen tilfeller bidra til endring av praksis 
også utenfor egen organisasjon 
(Orvik, 2015). 

Samfunnsutviklingen har ført til stor 
endring i tjenester til utviklingshemmede. 
Først i USA, deretter i Europa og Norge. 
Utviklingen har gått fra segregering til 
inkludering og normalisering og fra 
paternalisme til autonomi og person
sentrerte verdier. Denne utviklingen har 
vi også sett i egen praksis. Reformer har de 
siste årene gitt kommunene fl ere oppgaver 
og mer ansvar. De kommunale helse 
og omsorgstjenestene vil fremover oppleve 
økning i eldre og personer med kroniske 
sykdommer, samt økende kompleksitet. 
Det er i tillegg vekst i antall tjeneste
brukere under 67 år. Behovet for helse og 
omsorgstjenester blir større, samtidig som 
det forventes knapphet på helsepersonell 
(KS, 2015). Dette påvirker hverdagen 
og kompetansebehovet hos helsepersonell 
(Orvik, 2015). I følge Helse og omsorgs
tjenesteloven § 81 plikter kommunen 
å medvirke til undervisning og opplæring 
av helsepersonell. Kommunen plikter også 
å sørge for annen nødvendig opplæring 
knyttet til tjenestemottakers behov 
og rutiner, regler på arbeidsplassen og 
hvordan man tilrettelegger tjenestene for 
mottakerne av disse. God faglig kompe
tanse hos tjenesteyterne setter dem i stand 
til å opptre med trygghet og ro i situas
joner og dermed bidra til trygghet hos 
tjenestemottakeren. Opplæring og faglig 

veiledning av personalet er derfor sentralt i 
tjenesteyting til mennesker med utviklings
hemming (Helsedirektoratet, 2015).

I 2016 gjennomførte Fylkesmennene 
tilsyn i 57 kommuner der helse og 
omsorgs tjenester til mennesker med 
utviklingshemming ble belyst. Det ble 
avdekket svikt i 45 av kommunene. Funn 
i tilsynet viste at tjenesteyterne i mange 
av kommunene hadde svak kompetanse 
og at det manglet planmessig opplæring 
av de ansatte. Tjenesteytingen var også 
ofte lite systematisk. Mange steder hadde 
de ansatte dårlig kunnskap om den 
enkeltes diagnose og andre helseforhold 
(Helsetilsynet, 2017). McDonnell (2013) 
skriver at undersøkelser av personal
opplæring tegner et dystert bilde av dagens 
kunnskapsnivå og at mye av praksis er 
basert på tjenesteyternes ståsted og hold
ninger heller enn vitenskapelig dokumen
tasjon. Ut fra dette kan det konkluderes 
med at det er av betydning å legge til rette 
for kompetanseheving blant personalet. 
I dette arbeidet må også holdnings
skapende arbeid vektlegges.

Behov for kompetanseheving er en 
nøkkel faktor innen høykvalitets tjeneste
yting (Lowe mfl . 2007 s. 30). 
Kompetanse heving fører gjerne til økt 
kunnskap om utfordrende atferd og 
adekvate responser til denne, endring 
i attribusjon, økt evne til å ta rette avgjør
elser samt å vise mindre negativ respons 
til utfordrende atferd (McGill, Bradshaw 
og Hughes, 2007 s. 42 og 49). Metoder 
som brukes i tjenesteyting skal være faglig 
tilnærmet og bygge på teoretisk kunnskap 
og systematiske erfaringer. Metodene må 
være forankret i oppdatert fagkunnskap 
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og være faglig anerkjente. Som hovedregel 
skal dokumentasjon være tilgjengelig 
gjennom anerkjent forsknings litteratur 
(Helsedirektoratet, 2015 s. 81).
Målet med opplæring og veiledning  

er å øke personalets kompetanse slik at de 
bedre kan legge til rette for gode tjenester 
for den enkelte tjenestemottaker. Dette  
i henhold til det overordnede målet til PAS 
som er å optimalisere livskvalitet.

Foto: Karen Baijens, Flickr
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Implementering
Implementering er prosessen der teori 
overføres til ordinær praksis. Prosessen er 
ikke tilfeldig praksisendring, men planlagt 
og systematisk for å etablere og integrere 
forskningsbaserte tiltak i vanlig praksis 
(Sørlie, Ogden, Solholm, & Røyrhus 
Olseth, 2010). Fixsen, Naoom, Blase, 
Friedman og Wallace (2005) har beskrevet 
en modell for implementering figur 1).  
Her blir implementeringsprosessen 
beskrevet i seks ulike faser:

søking og adopsjon
↓

programinstallasjon
↓

første implementering
↓

full drift
↓

innovasjon
↓

bærekraft

Ettersom artikkelen ser på faktorer for  
å starte implementering av PAS vil det  
i hoved sak være de to første fasene i imple
menterings modellen som vil bli belyst.  
De fire siste fasene vil kort bli nevnt  
som en del av videre implementering  
av rammeverket.

Søking og adopsjon
I den første fasen skal organisasjonen 
innhente informasjon om programmet  
og vurdere om metoden kan innlemmes  
i øvrig teoretisk og organisatorisk funda
ment. Både personal og økonomisk 

ressurs bruk som er nødvendig for god 
kvalitetssikring av implementering skal 
vurderes (Olsen og Gundersen, 2012). 
Avslutningsvis avgjøres det om program
met skal implementeres (Fixsen mfl. 2005).

Slik vi ser det vil rammeverket PAS gi 
en trygg og fremtidsrettet faglig og 
metode messig plattform. Det kan gi økt 
faglig fokus, gode diskusjoner, mer 
målrettet innsats og økt opplevelse av 
fellesskap i arbeidet mot å nå felles mål. 
Ved å være med på å utvikle veien videre 
vil hver enkelt ha et eierforhold til opp
gavene og det kan øke arbeidsglede og iver 
for å oppnå fastsatte mål. Organisas jonen 
kan som helhet oppnå å beholde gode 
fagpersoner som opplever mestring og  
om har en arbeidshverdag som gir mening  
og faglig utvikling. Det kan gi god ressurs
utnyt telse når alle vet hva som blir for
ventet blant de oppgavene som skal løses.

En forutsetning for endring er 
organisatorisk aksept. Dette vil si at 
implementering av nytt rammeverk må  
ha forankring i ledelsen samt at sentrale 
aktører har forståelse og vilje til å støtte 
endringen (Hennestad og Revang, 2009). 

Det å være konsekvente i forhold til nye 
arbeidsmetoder har innenfor implemen te
rings forskning, vist seg å være den største 
utfordringen. Tjenesteytere kan ha brukt 
lignende tilnærminger tidligere, med 
varierende resultat og kan som et resultat 
av dette være skeptiske til prosessen. Skulle 
personalgruppen bli splittet kan indivi
duelle tilnærminger oppstå og ødelegge  
for helheten (Griffiths og Wilcox, 2012). 
Dette er derfor noen av utfordringene som 
må «lukes vekk» når man samhandler med 
ledelse og sentrale aktører i denne fasen. 
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Avslutningsvis i første fase besluttes  
det om programmet skal implementeres 
(Fixsen mfl. 2005). 

Programinstallasjon
Fase to omfatter kartlegging av kompe  
tan se behov blant tjenesteyterne og 
utarbeiding av en kompetanseplan. Valg  
av ansvarlige for tilnærmingen er av 
betydning for en vellykket implemen
tering. Det må gjøres tiltak for å kvalitets
sikre opplæringen som gis gjennom 
metode valg og læringsstrategier. Avslut
nings vis utarbeides det en langvarig plan 
for implementering (Fixsen mfl. 2005). 

Når organisasjonen velger å implemen
tere PAS bør ledelsen identifisere 
kompetanse behovet på arbeidsplassen.  
Til dette arbeidet kan en benytte en GAP
analyse. En slik analyse vil kartlegge  
og analysere dagens situasjon, ønsker for 
fremtidig situasjon og tiltak for å komme 
dit tjenesten vil. Det stilles tre hoved
spørsmål: Hvor står vi i dag, hvor ønsker  
vi å være og hvilke tiltak kan iverksettes  
for å komme dit? Ut fra en GAPanalyse 
vil ledelsen i samarbeid med ansatte kunne 
definere mål for det videre arbeidet og se 
hvilke tiltak som må iverksettes for å tette 
«gapet» fra nåsituasjon til ønsket situasjon. 
For at målene skal være gode ledelses
verktøy er det viktig at de sier noe om 
ønsket endring og retning på endringen. 
Målene må være utformet på en slik måte 
at de er målbare og at organisasjonen  
i etterkant kan evaluere effekt (Lai, 2013).

For å kunne yte gode tjenester til 
mennesker med utviklingshemming  
er det av betydning at tjenesteytere har 
kompetanse innenfor mange områder. Foto: US Departement of Agriculture, Flickr
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Fagkunnskaper om evidensbaserte 
metoder viser at det ikke er tilfeldig 
hvordan miljøarbeidet utføres. Videre må 
kjennskap til aktuelt lovverk resultere i  
at miljøarbeid alltid utføres i en ramme av 
lovverk. I tillegg til fagkunnskaper er det 
viktig at tjenesteyterne har gode holdnin
ger og verdier som gjør dem i stand til  
å vise respekt for, og ivareta, tjeneste motta
kernes behov og ønsker. Kort oppsum mert 
sier faget oss noe om hva som er mulig  
å gjøre, lovverket hva som er lov til å gjøre 
mens etikken forteller hva en bør gjøre. 

Aktuelle temaer for en kompetanseplan 
vil være hovedområdene som tidligere  
er nevnt:
 • Positiv atferdsstøtte
 • Anvendt atferdsanalyse og funksjonelle 

analyser
 • Normalisering
 • Personsentrerte verdier 
I tillegg til hovedområdene kan det være  
av betydning at en plan for kompetanse
heving også inneholder tema om andre 
fagområder. I PAS benyttes også andre 
evidensbaserte metoder enn anvendt 
atferdsanalyse og funksjonelle analyser. 
Dette kan være «sosiale historier», SPELL, 
rePULSE eller ART. Utfordrende atferd 
hos mennesker med utviklingshemming 
kan ha mange årsaker. Både fysisk smerte 
og psykiske lidelser kan komme til uttrykk 
gjennom utfordrende atferd. I tillegg er det 
en del syndromer som også er forbundet 
med ulik utfordrende atferd (Helse
direktoratet, 2015). Kompetanse om ulike 
diagnoser og somatisk differensial
diagnostikk er dermed også aktuelle tema 
(Mæhle, 2008). Selv om tjenesteytingen  
i stor grad har endret fokus fra reaktive  

til proaktive metoder vil det likevel være 
nødvendig å ha kompetanse om reaktive 
metoder for å kunne håndtere utfordringer 
som kan oppstå. Andre tema i kompe tan
se  planen styres av de individuelle behovene 
på arbeidsplassen. 

For å kvalitetssikre opplæringen som  
er beskrevet over er god ledelse og 
organisering viktige faktorer. En av 
faktorene for en vellykket implementering 
er å velge ut noen tjenesteytere som viser 
interesse og utfører miljøarbeid i retning 
mot felles mål. De må i tillegg ha  
de personlige egenskaper som gjør at de 
skaper engasjement og vilje til endring hos 
resten av personalgruppen (Bjønnum  
og Myklebustad, 2017, s. 32). Ved å bruke 
disse personene som endringsaktører  
kan ulike faglige tema bli gjennomgått  
av ansatte internt og bidra til kompetanse
heving og felles verdigrunnlag. 

Metodevalg og læringsstrategier har 
gjennom forskning vist å ha stor betyd
ning. Selv om noe opplæring har vist seg  
å være effektiv i å øke kunnskapen til 
ansatte og påvirke praksis (Berryman mfl. 
1994, Allen mfl. 1997, Dench 2005 i Lowe 
mfl. 2007, s.), har andre undersøkelser 
konkludert med at personalopplæring 
alene er utilstrekkelig for å oppnå varig 
forandring (Ziarnik & Bernstein 1982; 
Cullen 2000, i Lowe mfl. 2007, s.31). 
Akademisk eller teoretisk undervisning  
i et klasserom har vist seg å ikke påvirke 
ytelsen til personalet når den brukes alene 
(McBrien & Foxen, 1987; Lattimore mfl., 
1984 i Lowe mfl. 2007, s.31). Faktisk 
kaller Stokes og Baer (1977 i Lowe mfl. 
2007, s. 31) slik tradisjonell organisatorisk 
opplæring like inadekvat som «train and 
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hope»strategier. Det vil si: undervisning 
blir gitt personalet i en klasseromsetting 
med et håp om at ferdighetene blir 
generalisert til arbeidsplassen. Forskere 
konkluderer med at om man kombinerer 
en rekke forskjellige undervisnings teknik
ker og bygger på dette med pågående 

oppfølging fra ledelsen så vil dette være  
en mer effektiv måte å endre personalatferd 
og opprettholde forbedrede arbeids
metoder (Lowe mfl. 2007 s.31).

Organisasjonen tilrettelegger for ulike 
måter å øke kompetansen hos personalet 
på. Fagdager, personalmøter, teammøter, 

Foto: Texture X, Flickr
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elæringskurs, faglige og etiske refleksjons
grupper og individuell veiledning i miljøet 
er alle eksempler på forskjellige strategier 
for kompetanseøkning. Dette bør settes  
i system, for eksempel i et årshjul.

Tanker i tiden, erfaringer og refleksjoner 
sammen med kolleger påvirker vår yrkes
utøvelse. Alle arbeidsplasser etablerer  
sin egen kultur, en praksis som består  
av skrevne og uskrevne regler. Det blir 
etablert en oppfatning av virkeligheten 
som sier hva vi mener er rett utførelse av 
oppgaver og hvilke av oppgavene som bør 
prioriteres. I tillegg er skrevne og uskrevne 
regler for atferd og rutiner innarbeidet over 
lang tid. Det kan være vanskelig å bli enige 
om rette prioriteringer. En personalgruppe 
består ofte av tjenesteytere med ulik 
profesjon og med ulik erfaring. Et felles 
verdigrunnlag kan fungere som lim i 
miljøet og kan fremme samarbeid, det bør 
skje gjennom utviklingsarbeid der tjeneste
yterne er hovedaktører. Begreper som 
likeverdighet, gjensidig respekt og ressurs
orientering samt fokus på mulig heter, kan 
skape felles verdigrunnlag i en personal
gruppe. Ved å ha tilgang til samme 
informasjon kan felles forståelse dannes  
i veien mot felles mål (Bredland, Linge  
og Vik, 2012). Forskning viser at PAS  
opp læring for tjenesteytere fører til endring  
i ferdigheter, selvtillit, kunnskap og 
attribus joner og følelsesmessige reaksjoner 
(MacDonald og McGill, 2013, s. 17). 

Til slutt vil det i fase to være viktig å ha 
en plan for evaluering av alle kompetanse
tiltakene. Systematisk evaluering gir 
grunn lag for å vurdere tiltakenes effekt  
og om tiltakene må forbedres (Positive 
Behavioural Support (PBS) Coalition UK, 

2015, s. 65). For at satsing på kompetanse 
skal kunne betegnes som strategisk er 
evaluering og oppfølging en forutsetning 
(Lai, 2013).

Veien videre
De resterende fire fasene i Fixsen mfl.
(2005) sin modell fullfører en implemen
terings prosess. Disse omhandler hvordan 
tjenesteytere beveger seg fra første 
implementering og over i full drift. Alle  
er kjent med rammeverket og dette blir  
en integrert del av organisasjonen. Videre 
omhandler implementeringsprosessen 
hvordan tjenesteytere utvikler og tilpasser 
rammeverket til egen organisasjon. I følge 
Fixsen kan bærekraftig implementering 
oppnås etter 24 år. Dette forutsetter  
at ledelsen har fokus på og prioriterer 
ressurser til arbeidet. I tillegg til ledelsens 
prioriteringer forutsetter det også høy grad 
av bevissthet hos personalet i arbeidet 
(Olsen og Gundersen, 2012). 

Artikkelens forfattere ser det kan være 
av betydning å dreie det faglige fokuset  
i retning mot implementering av PAS. 
Rammeverket kombinerer verdier, teori 
og kunnskapsgrunnlag og prosess på en 
måte som kan bidra til å styrke det daglige 
miljøarbeidet (Positive Behavioural 
Support (PBS) Coalition UK, 2015, s. 7). 
Gjennom rammeverkets grunnlag og 
perspektiv på både individ, nærpersoner  
og system kan organisasjonen skape gode 
og framtidsrettede tjenester for mennesker 
med utviklingshemming.
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Ønsker du mer
kunnskap om
utfordrende
atferd?

Videreutdanning



«Den beste måten å 
forutsi fremtiden på 
er å skape den»

Alan Kay

Den nye videreutdanningen «forebyg-
ging og håndtering av utfordrende atferd 
hos personer med utviklingshemning» 
baseres bl.a. på prinsippene Positive 
Behavior Support med det utgangs- 
punkt at utfordrende atferd alltid har 
en funksjon for personen og at det er 
forhold i miljøet som opprettholder og 
forsterker den utfordrende atferden.

I studiet vil man med utgangspunkt 
i gjeldende lovverk og karakteristika 
ved målgruppen ta opp hvordan man 
kan fremme gode samspillsmønstre 
og miljøbetingelser slik at utfordrende 
atferd reduseres eller blir fraværende i 
framtiden.

Les mer om studiet
på vid.no 

Faglige spørsmål?
Ulf Berge
Tlf 51 97 22 57
ulf.berge@vid.no 

Opptakskrav: 
Bachelorgrad eller annen grad eller 
yrkesutdanning av minimum tre 
års omfang innenfor pedagogikk, 
helse- eller sosialfag. 

Omfang og organisering: 
Studiet gir 10 + 10 + 10 studiepoeng 
og gjennomføres som valgemner/ 
deltidsutdanning over to semestre. 
Hvert emne strekker seg over 2-3 
samlinger à 3-4 dager. Delemne 1 
gjennomføres i vårsemesteret og 
delemnene 2 og 3 om høsten. 

Søknadsfrist: 

Videre studier: 
Studiet kan tas som selvstendig 
videreutdanning eller inngå i 
høgskolens master i medborger-
skap og samhandling.

Kostnader:

Studiested: 
VID vitenskapelig høgskole, 
Sandnes

Spørsmål om opptak?
Ella Johanne Flatland
+47 22 45 19 26
opptak@vid.no

Videreutdanningen består av 3 delemner. 

Delemne 1: Grunnleggende teorier, rammer 
og etisk refleksjon

Delemne 2:  Beslutningsprosesser og
positiv atferdsstøtte

Delemne 3:  Fagutvikling og intervensjon



Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no
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Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i kommunen.
Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet.

Ullensaker
kommune

ullensaker.kommune.no

Vestnes
kommune

vestnes.kommune.no

voss.kommune.no

royken.kommune.no

haram.kommune.no

gaular.kommune.no

tysver.kommune.no
Psykisk helse og oppfølgingsteneste

levanger.kommune.no

gjovik.kommune.no
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Ragna Rindals Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A

0481 OSLO
Tlf. 23 40 08 00 - www.rrd.no

Boveiledertjenesten Løken
Klokkerudveien 3, 1960 LØKEN

Tlf. 67 20 51 80

Jobberiet AS
Stasjonsveien 27, 1940 BJØRKELANGEN

Tlf. 63 85 38 00 - www.jobberiet.no

Peder Skeiev 4, 4262 AVALDSNES
Tlf. 52 85 90 00 - www.stiftelsen-karmsund.no

Ringeriksveien 5, 3400 LIER
Tlf. 32 24 33 00 - www.albjerk.no

Storgata 25, 2000 LILLESTRØM
Tlf. 64 84 00 20 - www.halvorsenco.no

C. Sundts gate 17/19
5004 BERGEN
Tlf. 55 57 66 00

www.griegseafood.com

Graving Drenering
Ole Kristian Moen

Bjabergveien 208
1820 SPYDEBERG

ole.moen@gmail.com
Ole Kristian Moen

415 42 220
Liss Forsberg

415 04 647

Fellesorganisasjonen
0506 OSLO - Tlf. 02 380 - www.fo.no

Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50 - www.troms-fryseterminal.no

Opplæringskontoret for
Lofoten og Vesterålen

 8301 SVOLVÆR
Tlf. 907 50 660

Hauge, 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 19 38 00 - www.oproas.no

Skedsmogata 3 A
2000 LILLESTRØM

Tlf. 22 80 08 00
www.ragnsells.no

Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50 - www.hdb.no

Guri Kunna videregående skole
Skolegata 14
7240 HITRA

Tlf. 74 17 43 00 - www.gurikunna.vgs.no

Signo Grantoppen AS
Askjemv 1, 3158 ANDEBU

Tlf. 33 43 88 88 - www.grantoppen.no

Verkstedveien 52 - 3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50 - www.hro.no

Knut Farestveit
Rør og Sveis

Modalen 1041
5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524

 OKTOBER 2018  – 85  



Hammerfest Taxihus AS
Storgata 2, 9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 12 34
Busser tilpasset rullestolbrukere!

Utstyr i våre busser: Sotete ruter,
Radio/stereoanlegg, Air-vondition, Luksusstoler,

Tilhengerfeste og stor tilhenger.
Kontakt oss: 78 41 12 34 eller mail:

post@hammerfesttaxi.no

Smedstadgrenda, 2133 GARDVIK
Tlf. 62 97 42 82

Slemdalsveien 70 A, 0370 OSLO
Tlf. 22 51 62 00 - www.solstadgruppen.no

Strandgata 58
8445 MELBU

Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no

Reddalsveien 45, 4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00 - www.jatak.no

Teiealleen 7, 2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10 - www.johsgranas.no

Grønvoldvegen 1, 3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 90 00 - www.mtenergi.no

Seljord
Rekneskaps-service AS

 Nyv 3 A, 3840 SELJORD
Tlf. 35 05 80 00 - www.seljordregnskap.no

Sentrumsvegen 15, 2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 01 14 - www.odal-regnskap.no

Arild Vedvik
Kran & Transport AS

Gauterødveien 39c, 3154 TOLVSRØD
Tlf. 909 10 127 - www.avkt.no

Takst
Se www.ols-takst.no

Olav Sørensen
8516 NARVIK

olavsor@online.no
Tlf. 909 26 380

Arbeidssenter for funksjonshemmede
Hestehaven 1, 4520 Lindesnes

Gunn Høyland - Tlf. 38 25 73 70 - kunde@treogtekstil.no

Nye Giske
Havfiske AS

Lerstadvegen
6052 GISKE

Tlf. 70 10 18 00

Sunnfjord
Betong A/S

Hornnes Næringspark
6803 FØRDE

Tlf. 57 82 25 00

Eltavler AS
Strandveien 6

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 03 25
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Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Kotsøy
7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

www.lilleronning.no

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Price
Lagerbutikk AS

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80

www.lagerbutikk.no

Unelsrudlina 82
3039 DRAMMEN
Tlf. 917 58 000

Brække
Eiendom AS

Tollbug 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

Aurdal
Fjordcamping

og Hytter
2910 AURDAL
Tlf. 61 36 52 12

Lillehammer
Elektro AS

Tomtegata 6
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 65 00

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Kiwi Hovinveien
Hovinveien 45

0576 OSLO
Tlf. 22 71 45 01

Karde AS
 Irisveien 14
0870 OSLO

Tlf. 908 44 023

Fruene
Haugestad AS
Haugestadbakken 7

3404 LIER
Tlf. 32 84 58 58

Turbopower AS
Trollveien 3

3614 KONGSBERG
Tlf. 32 72 27 00

Kiwi Bølevegen
Bølevegen 12
3724 SKIEN

Tlf. 35 59 30 74

Fjellgutta AS
Høyfjellssenteret

Fageråsen
2420 TRYSIL

Tlf. 416 56 942

Hepsø
Maskinstasjon

7228 KVÅL
Tlf. 72 85 22 08

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Hokksund
Båt og Camping

Stryken
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 42 42

Stasjonsveien 46
4460 MOI

Tlf. 51 40 40 00

Kile Stokholm
Arkitekter AS
St. Olavs plass 3

0165 OSLO
Tlf. 22 99 46 20

Hamar
Regnskapsforum AS

Vangsvegen 143
2321 HAMAR

Tlf. 62 54 36 20

Kjærringholmen
Familiecamping

Ovenveien 22
1580 RYGGE

Tlf. 69 28 36 41

Kongsv 75
2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 61 35 95 00

Kiwi Nedenes
Natvigveien 1

4823 NEDENES
Tlf. 37 09 64 22

Arborv. 3
8690 HATTFJELLDAL

Tlf. 75 18 40 23
www.orjedalmaskin.no

Kiwi Vestby
Vestbyveien 31
1540 VESTBY

Tlf. 64 95 06 01

H Trans og Anl
Power

K-A Nicolaisen
Backers gate 5

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Byggmester
Åge Eilertsen AS
Gamle Stangnesveg 2

9409 HARSTAD
Tlf. 77 07 45 49

Ullensaker kino
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
Tlf. 66 10 81 96

Bardølsgård
Installasjon ANS

Jokstad
3350 PRESTFOSS

Tlf. 952 53 877

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

www.hallingdal-kraftnett.no

Mirawa
Restaurant
Lin Hu Zhang
Schwenckegata 1
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Lågaveien 1 A
3262 LARVIK

Tlf. 907 57 780

Byggteknikk
Valdres AS

Gamlev. 3
2900 FAGERNES
Tlf. 61 34 76 64

Scan Tank Auto AS
 Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 413 24 438

 OKTOBER 2018  – 87  



Ringerike
Anleggsservice AS

Veisteingaten 14
3512 HØNEFOSS

Tlf. 952 73 994

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS
Ludolf Eides gate 6
5525 HAUGESUND

Tlf. 52 71 75 66

Rema 1000 Leira
Skutev 1

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 56 90

Falses gate 12
2317 Hamar

Telefon 625 20 310

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Rosenkrantzgt. 89
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

Markv. 46, 9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

www.altakraftlag.no

Tlf. 901 00 287

Kiwi Tingsaker
Senterveien 22

4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 09 51

Ytterlandshamna 5
6050 VALDERØYA

Tlf. 976 91 959

Vinn Industri
Drammen AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 21 08 60

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 09 95 00

www.noah.no

Stensvold
Anlegg AS
Kongegata 30
3256 LARVIK

Tlf. 922 12 107

Hunton Fiber AS
Niels Ødegaards gate 8

2815 GJØVIK
Tlf. 61 13 47 00

Svinesundveien 334
1788 HALDEN
Tlf. 941 56 100

Wear Maskin
Hurumveien 19
3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 52 13

Svendsen’s
Glass-Service AS

Brobekkv. 104
0582 OSLO

Tlf. 22 64 06 68

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Vestfold
Fjellboring AS
Nordre Kullerød 6

3241 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 95 50

Gavelstad
Gjestegård AS
Østsideveien 545
3275 SVARSTAD
Tlf. 33 15 59 59

Xpert
Installasjon AS
Wergelandsvei 17
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 30 14 50

Meny Gulskogen
Guldlisten 35

3048 DRAMMEN
Tlf. 32 23 51 50

Prestholt
Geitestøl

Høgehaugvegen 23
3576 HOL

Tlf. 32 08 94 09

Gullhagen, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 50 - www.aalhytta.no

Sinsenveien 53 B
0585 OSLO

Tlf. 22 79 58 80
www.nordpolen.no
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