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I temanummer 3 om positiv atferdsstøtte eller PAS som det 
forkortes, har vi tre spennende artikler. Ann Iren Istad 
Heggheim og Stine Sørland gir en instruktiv redegjørelse  
for PAS ramme verket. Her skriver de at PAS er en bred 
tilnær ming som sikter mot å øke livskvalitet gjennom å endre 
interaksjoner, endre omgivelser, innlære nye ferdigheter og 
mestrings strategier. Målet er ikke å eliminere utfordrende 
atferd, men heller å forstå atferdens hensikt slik at personen 
kan erstatte den med annen prososial atferd. Tanken om at 
utfordrende atferd kan fungere som kommunikasjon har en 
lang historie. Funksjonell kommunikasjonstrening (fkt) er en 
av de mest vanlige og effektive intervensjoner for mer alvorlig 
utfordrende atferd. Wibecke Eirin Folkvord argumenterer  
for at kommunikasjon og utfordrende atferd er omvendt 
propors  jonalt, og at ved å anvende metoden FKT i skolen  
får vi både en bredere forståelse for atferden og en praktisk 
tilnær ming. Omar Saleem presenterer en case som under
søker om utfordrende atferd kan reduseres gjennom en 
multi element tilnærming. Gjennom en case ser vi en dame 
som utsettes for samtidige påvirkninger av mange variabler 
implementert over tid, og på tvers av relevante omgivelser. 

Hva som er god støtte er basert på forskning og god 
praksis. God er et sted der folk kan få det livet de vil. At  
de får rett støtte til rett tid, at de har tilstrekkelige ressurser, 
ferdig heter og muligheter, at de selv kan kontrollere og 
bestemme. God er for mange et sted der tjenesteytere er 
engasjerte, har ferdigheter, kommuniserer og samhandler 
med hverandre. God er et sted der tjenesteytere er mer 
opptatt av hvem personen er enn hva personen er. PAS er en 
omfattende tilnærming og en endringsprosess som er sterkt 
verdibasert og bygd på evidensbasert teori og praksis. Selv 
om PAS har fått akselerasjon i Norge og stadig implemen
teres på nye steder er det ikke til å stikke under en stol  
at opplærings metoder alene ikke er nok. Selv om tjeneste
mottakere er nøkkelpersoner må en hel organisasjon endres 
for å bygge inn PAS. Dette er utfordringen. De beste tiltak 
vil feile hvis rammene, føringene, motivasjonen, tilrette
leggingen, oppfølgingen ikke harmonerer. Faktisk så er  
den mest sentrale uavhengige variabel i PAS systemendring.
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