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Positiv atferdsstøtte (PAS) er et rammeverk  

som har som mål å oppnå en forståelse  

for atferden i personens miljø. Forståelsen 

benyttes så til å utvikle et støttesystem  

som bidrar til forbedret livskvalitet gjennom 

reduksjon av utfordrende atferd, opplæring  

i manglende ferdigheter og bedring av systemer. 
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Forskning viser at PAS er effektivt  
for å redusere alle former for utfordrende 
atferd på tvers av alder og grader av 
funksjons nedsettelse. Tjenesteytere kan 
være pliktige til å benytte PAS for å imøte
komme personer med utfordrende atferd, 
gitt etiske prinsipper om benyttelse  
av minst mulig restriktive metoder som 
oppfyller retten til effektiv behandling,  
og kravet om at en bruker de mest effektive 
intervensjoner.

Innledning 
Positiv atferdsstøtte begynner å bli en 
populær tilnærming for å arbeide med 
utfordrende atferd. Tilnærmingen passer 
godt overens med norsk lovverk og retnings
 linjer. Vi arbeider selv med utviklings
hemmede barn og unge, og utfordrende 
atferd av ulik karakter er jevnlig noe  
vi møter. I den forbindelse savner vi ofte  
et helhetlig rammeverk som kan benyttes 
på tvers av ulike arenaer. PAS kan være  
et slikt rammeverk. Men før man starter 
arbeidet med å implementere et slikt 
ramme verk, vil det være nyttig å vite  
om PAS faktisk fungerer. Vi har derfor 
valgt å se nærmere på hva forskning viser 
om hvilke effekter PAS har på livskvalitet 
og utfordrende atferd. Vi presenterer 
resultater fra sju ulike studier hvorav  
to av de, Carr et al., (1999) og LaVigna  
& Willis, (2012), er oversiktsstudier.  
Ut fra studienes resultater forsøker vi  
å dra noen konklusjoner om hvilken effekt 
positiv PAS har og hvilke områder  
det er behov for mer forskning på. 

PAS oppstod på bakgrunn av behovet 
for vitenskapelige metoder for atferds
intervensjoner som var sosialt akseptable, 

raske, varige og effektive (Dunlap et al., 
2009). PAS er et rammeverk som har  
som mål å oppnå en forståelse for den 
utfordrende atferden i sitt miljø og deretter 
utvikle et støttesystem som bidrar  
til forbedret livskvalitet for personen  
og dens nærpersoner gjennom reduksjon 
av utfordrende atferd, opplæring  
i manglende ferdigheter og bedring  
av systemer (Carr 2007).  Tilnærmingen 
tar avstand fra bruk av aversive metoder 
(Lucyshyn, Horner, Dunlap, Albin & 
Cathy, 2002). PASramme verket består  
av flere komponenter som skal benyttes 
som en helhet for å oppnå bedring i livs
kvaliteten til personen det gjelder  
og dens nærpersoner. Gore et al. (2013) 
deler komponentene inn i ti overlappende 
elementer, som deles inn i verdier, teori  
og kunnskapsgrunnlag og prosess  
(se tabell 1). PAS intervensjoner represente
rer vår mest effektive og sosialt valide 
tilnær ming for å støtte personer  
med lærevansker og utfordrende atferd 
(LaVigna & Willis, 2012). 

Metode
Vi har søkt i PubMed og Cinahl med søke
ordene «positive behavior support» og 
«positive behavioural support» og «PBS».  
I PubMed fikk vi 56 treff, hvor 6 var 
reviews. En ble ansett som relevant, nemlig 
LaVigna & Willis, (2012).  I Cinahl ble 
samme søkeord benyttet, og søket ble 
avgrenset med artikler fra akademiske tids
skrift. Etter eliminasjon av irrelevante 
artikler, satt vi igjen med 30 treff hvorav 
Carr, (2007) var relevant for artikkelen.  
I Cinahl ble det også søkt med søkeordene 
«positive behavior support» og «quality  
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of life». Dette gav 31 treff, hvorav Allen  
et al., (2011) og Dunlap et al., (2010) ble 
ansett som relevante. Videre ble litteratur 
som vi kjente til gjennom litteraturliste fra 
fore lesning med Nick Gore benyttet, samt 
at litteraturlistene i de utvalgte artiklene 
ble gjennomlest, og relevante artikler 
herfra deretter ble søkt opp i fulltekst. 

Resultater.
Hvilken effekt har positiv atferdsstøtte 
på livskvalitet og utfordrende atferd?

Som svar på forespørsel fra United 
States Department of Education og Office 
of Special Education Programs gav Carr  
et al. (1999) ut en stor oversiktsartikkel 
over litteratur om PAS intervensjoner 
publisert mellom 1985 og 1996. 107 artikler 
ble undersøkt for å svare på fem forsknings 
spørsmål: (1) Hvor bredt aktuelt er PAS? 
(2) På hvilke måter utvikler fagfeltet seg? 

(3) Hvor effektivt er PAS? (4) Hvordan 
påvirker ulike faktorer effektiviteten  
av PAS? og (5) Hvor responsiv er PAS
litteraturen på behovene til de som skal  
ha nytte av PAS?. Resultatene indikerte  
at PAS er aktuelt for personer med alvorlige 
funksjonsnedsettelser som viser alvorlig 
utfordrende atferd. Bruken av PAS trenger 
ikke begrenses til bruk av spesialister  
i tilpassede omgivelser. PAS kan implemen
teres av de tjenesteytere og/eller nær
personer som vanligvis er sammen  
med personen, heretter kalt naturlige 
intervensjons aktører, i naturlige 
omgivelser. Fagfeltet er raskt voksende,  
og særlig bruken av kartlegging og 
intervensjoner med fokus på miljøfaktorer 
øker. Regnet ut fra et strengt suksess
kriterium om 90 % reduksjon  
i utfordrende atferd er PAS effektivt  
i halvparten av tilfellene. Det er vanlig 

Tabell 1. Gore (2013) oppdeling av PAS i verdier, teorier og kunnskapsgrunnlag

verdier

1. Forebygging og reduksjon innenfor konteksten av økt livskvalitet, 
inkludering, deltakelse og verdsatte sosiale roller.

2. Oppbyggende tilnærminger til utforming av intervensjoner.

3. Personens og dens nærpersoners deltakelse.

teori og  
kunnskapsgrunnlag

4. Antakelsen om at atferd er funksjonell.

5. Primær bruk av anvendt atferdsanalyse. 

6. Sekundær bruk av andre evidensbaserte tilnærminger.

prosess

7. Beslutningsstegene baseres på data.

8. Bruk av funksjonell analyse for funksjonsbasert intervensjon.

9. Intervensjoner bestående av flere strategier for å endre og håndtere 
atferd.

10. Implementeringsstøtte, monitorering og evaluering i et langsiktig 
perspektiv.
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med moderat til betydelig økning i positiv 
atferd. Positiv endring i livskvalitet, god 
sosial validitet og god langsiktig effekt har 
blitt vist, men få av studiene rapporterer 
data om disse områdene. Suksessraten  
er høyere når intervensjonen inneholder 
systemendring og den er nærmere dobbel 
når intervensjonen er basert på funksjonell 
analyse (Carr et al., 1999).  

McClean et al., (2005) undersøkte 
hvordan «Person Focused Training»,  
en modell hvor tjenesteyterne ble trent opp 
i og støttet til å utføre funksjonell analyse 
og implementere positiv atferdsstøtte, 
fungerte som en metode for tjenesteyting 
for personer med utviklingshemming  
og utfordrende atferd. Data fra PASplaner 
for 138 personer, utviklet av tjenesteytere 
over sju år, ble analysert for å avgjøre om 
det påvirket forekomsten av utfordrende 
atferd. Studiet hadde to målsetninger:  

å evaluere hvor effektivt «Person Focused 
Training» var og å sammenligne 
effektiviteten av PAS for ulike typer 
utfordrende atferd, aldersgrupper  
og settinger for tjenesteyting (McClean  
et al., 2005). Resultatene viste at 77 %  
av gruppen hadde opplevd reduksjon  
i utfordrende atferd etter implementeringen 
av PASplaner, til en forekomst av 
utfordrende atferd på mellom 0 og 30 %  
av målt utfordrende atferd ved baseline. 
Implementeringen av PAS planer var like 
effektiv på tvers av aldersklasser, typer 
utfordrende atferd og nivå av funksjons
nedsettelse. Studien samlet oppfølgnings
data gjennomsnittlig 22,5 måneder etter 
implementeringen og gir evidens både  
for allsidigheten og for den langsiktige 
effekten av PAS. Studien viste at det var 
signifikante forskjeller på atferdsendringer 
avhengig av hvor deltakerne bodde. 
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Reduksjonen i utfordrende atferd var  
i gjennomsnitt 14,1 % større i samfunns
baserte tjenester enn i store boliger/
institusjoner, men også i de store boligene 
hadde man en gjennomsnittlig reduksjon  
i utfordrende atferd på 65 %. Det var ikke 
signifikante forskjeller på om planene ble 
implementert av psykologer eller av natur
lige intervensjonsaktører. McClean et al, 
(2005) konkluderte med at «Person 
Focused Training» var en effektiv metode 
for å gjøre naturlige intervensjonsaktører  
i stand til å designe effektive PASplaner. 
Dette funnet er viktig fordi det viser  
at ved å gi opplæring i PAS til tjenesteytere 
kan man muligens oppnå bedre dekning 
av behov ettersom det vanligvis er større 
tilgang på naturlige intervensjonsaktører 
enn på spesialister. Spesialistenes rolle  
kan bli å innta en rådgivende posisjon.  

 

Grey og McClean (2007) gjennomførte en 
studie, hvor «Person Focused Training» ble 
gjennomført på samme måte som  
i McClean et.al. (2005) og PASplaner 
deretter ble utarbeidet og implementert  
for en gruppe på 30 personer. Denne 
gangen var det inkludert en kontrollgruppe 
for å undersøke om forandringene skyldes 
normal utvikling eller intervensjon  
med PAS. I tillegg ble mål for episodisk 
alvorlighets grad og hvor vanskelig atferden 
var å håndtere tatt med. Resultatene viste 
en betydelig bedring for ca. 70 % i mål
gruppen med signifikante reduksjoner 
både i frekvens av utfordrende atferd, 
episodisk alvorlighetsgrad og hvor vanskelig 
atferden var å håndtere. I kontroll gruppen 
forekom ingen signifi kante endringer. 
Dette støtter opp om at PAS er effektiv  
for å redusere forekomst, alvorlig hetsgrad 
samt øker håndterbarhet av utfordrende 
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atferd, og at opplæring av tjenesteytere 
gjennom «Person Focused Training»  
kan være en effektiv måte å ta i bruk PAS 
på (Grey & McClean, 2007).

McClean, Grey og McCracken (2007) 
gjorde en studie hvor PAS ble introdusert 
for fem personer med varige og svært 
alvorlig utfordrende atferd som hadde 
resultert i alvorlig fysisk skade. Fem typer 
utfall ble presentert i studien. Det var 
hvilken type atferd som forekom, hvilke 
typer medisiner som ble brukt i forbindelse 
med atferden, psykiske lidelser, livskvalitet 
og kostnader for tjenester. Utfordrende 
atferd ble redusert til nesten ingenting  
for alle deltakerne som følge av implemente
ring av PAS og endringene vedvarte  
i de 24 månedene deltakerne ble fulgt.  
12 måneder etter implementeringen  
av PAS kunne en begynne å se reduksjon 
av utfordrende atferd hos 4 av 5 deltakere. 
Bruken av psykotrope medisiner ble 
redusert med 66 % i 24måneders perioden. 
Score for livskvalitet viste store forbedringer 
for 3 av de 5 deltakerne. En kunne også  
se forbedringer av psykiske vansker for 4 
av 5 deltakere. Studien viste at betydelige 
bedringer kunne oppnås uten ekstra 
kostnader, og hos en ble kostnadene 
markant redusert. Studien påpeker at en 
skal være forsiktig med å dra konklusjoner 
fra en så liten studie, men er med  
på å illustrere at personer med alvorlig 
utfordrende atferd kan få bedre livskvalitet 
om de får den støtten de trenger og PAS 
blir implementert i tilstrekkelig grad 
(McClean et al, 2007).

Dunlap et al., (2010) påpeker at til tross 
for at det ultimate målet for PAS er å skape 
varige bedringer i livskvalitet er det for lite 

forskning som er gjennomført med fokus 
på dette. Det er et stort behov for å under
søke implementering og virkning  
av PAS over lengre tid for å få en forståelse  
av de langsiktige effektene på utfordrende 
atferd og livskvalitet. De gjennomførte 
derfor en studie med hensikt å beskrive 
kvaliteten på implementeringen av PAS 
gjennomført av naturlige intervensjons
aktører i naturlige samfunnssettinger  
og hvilken effekt dette hadde på utford
rende atferd og livskvalitet. De 21 deltak
erne ble fulgt over en periode på 2 år og 
omfattende mål på grader av utfordrende 
atferd, livskvalitet målt i seks ulike 
variabler og kvaliteten på imple men teringen 
av PAS ble gjennomført. Resultatene viste 
moderat bedring i utfordrende atferd  
og at bedringen i hovedsak ble vedlike holdt 
over de to årene. Når det gjaldt livskvalitet 
opplevde delta kerne en moderat bedring  
i løpet av det første året og deretter en liten 
ekstra bedring i løpet av det andre året. 
Resultatene indikerte at bedringen  
fra år 1 til år 2 var statistisk signifikant, 
hadde sammenheng med reduksjoner  
i utfordrende atferd (korrelasjon, kausalitet 
er ikke vist) og at bedringen var konsistent 
over alle de seks variablene for livskvalitet. 
Kvaliteten på implementeringen av PAS 
var moderat. Det var mulig for naturlige 
intervensjonsaktører å implementere PAS 
på tvers av arenaer. Men implementeringen 
ble gjennomført med mindre bredde og 
integritet enn optimalt. Det var vanskelig  
å opprettholde intensiv innsats over flere 
arenaer over tid. I studien ble det gjort 
forsøk på å gjennomføre omfattende PAS 
bestående av multikomponente inter
vensjon er gjennomført av naturlige 
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intervensjonsaktører i alle relevante 
livssituasjoner og over lengre tid. Det  
som var oppløftende ved resultatene  
var at denne måten å gjennomføre PAS  
på ble assosiert med varig reduksjon  
i utfordrende atferd og varig bedring  
i livskvalitet (Dunlap et al., 2010).

The Positive Behavioural Support: 
Clinical Practice and Outcomes project  
ble etablert for å forsøke å adressere mangler 
i forskningen. PAS hadde blitt kritisert for 
at majoriteten av studiene var gjennomført 
for barn og yngre personer, og rettet mot 
personer med funksjonsnedsettelser. PAS 
ble også kritisert for å fokusere på et 
begrens et utvalg av utfordringer og at disse 
vanligvis var blitt gjennomført i institus
jona liserte miljøer av spesialister. Utgangs
punktet for prosjektet var et behov for 
ytterligere data for å demonstrere effekten 
av PAS gjennom data som demonstrerer 
bedring i livskvalitet og ferdigheter hos 
voksne med etablerte og alvorlige atferds
vansker. Det var også behov for data som 
viser om PAS kan implementeres av natur
lige intervensjons aktører i naturlige miljøer 
og få varige effekter og redusere behovet 
for reaktive strategier. Tanken med 
prosjektet var at det ikke avsluttes, men 
forblir et pågående prosjekt som inkluderer 
stadig nye delta kere slik at det fortsetter  
å utvide kunnskaps  grunnlaget angående 
hvor effektivt PAS er.  Alle som har vært 
delta kere i prosjektet så langt har vist 
vedvarende og alvorlig utfordrende atferd. 
En rekke kartleggingsredskaper er blitt 
benyttet for å måle hver persons nivå  
av ferdigheter, utfordrende atferd, atferds
håndteringsstrategier samt omfanget  
av deltakelse i samfunnsaktiviteter. 

Resultatene målt så langt indikerer 
signifikante forbedringer i utfordrende 
atferd, at deltakerne har opplevd økende 
deltakelse i aktiviteter i samfunnet  
og signifikante bedringer av ferdigheter. 
En ser også en omfattende reduksjon i bruk 
av reaktive strategier, og påfølgende reduks
joner i hyppighet og alvorlighet av skader 
på brukeren selv, deres tjenesteytere og 
andre tjenestemottakere (Allen et al., 2011).

LaVigna og Willis (2012) har i sin over
siktsstudie inkludert 12 studier som samlet 
inkluderer 423 saker. I studien ser de nær
mere på om litteraturen støtter fem 
bekymring er som ofte blir fremmet angå
ende PAS. Disse fem bekymringene er 
følgende: Om PAS er en effektiv tilnærming 
når den utfordrende atferden er spesielt 
alvorlig og/eller intens? Om PAS er en 
effektiv tilnærming når den utfordrende 
atferden forekommer svært hyppig? Om 
PAS krever svært kompetente spesialister 
og ekspertise? Om PAS er urealistisk 
kostnads krevende? Om PAS egner seg 
andre steder enn i institusjoner, basert  
på at det er ofte der det er mest utfordrende 
atferd skjer? Resultatene viste at PAS  
er effektivt når den utfordrende atferden  
er spesielt alvorlig, så vel som i mindre 
alvorlige i tilfeller både for lavfrekvent  
og høyfrekvent atferd, samt alt i mellom. 
Studien viser også at profesjonelle og 
natur lige intervensjonsaktører kan lære  
å bruke PAS effektivt gjennom trening, 
enten det er første eller andre generasjons 
trening. Det har også blitt demonstrert  
at PAS kan læres gjennom å lese litteraturen. 
PAS er kostnadseffektivt og ser ut til å være 
effektivt også for personer som bor  
i institusjoner (LaVigna & Willis, 2012), 
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selv om bl.a. McClean et al., (2005) viser 
en lavere (men fortsatt betydelig) reduksjon 
i forekomst av utfordrende atferd  
hos de som bor i institusjon. 

Diskusjon  
En del områder er fortsatt ikke tilstrek
kelig godt nok adressert i forskningen.  
Det sentrale målet for PAS er bedring  
i livs kvalitet, likevel har få studier tatt  
med mål for livskvalitet og det er behov  
for ytter ligere forskning på hvilken virk
ning PAS har på hovedpersonens og dens 
nær personers livskvalitet (Carr et al., 1999, 
Dunlap et al., 2010, LaVigna & Willis, 
2012, McClean et al., 2005). I enkelte 
studier som f.eks. McClean et al. (2005) 
bemerket deltakerne likevel endringer slik 
som økte valgmuligheter, økte 
kommunikasjons ferdigheter, økte mulig
heter til å delta i ønskede aktiviteter  
og økt forutsigbarhet i oppsatte aktiviteter 
(McClean et al., 2005), egenskaper som 
vanligvis er forbundet med økt livskvalitet 
(Carr, 2007). De få studiene som har tatt 
med mål på livskvalitet tyder på at PAS 
bidrar til økning av livskvalitet (Carr et al., 
1999, Dunlap et al., 2010, McClean et al., 
2007). Det er også behov for flere studier 
som følger deltakerne over lengre perioder 
slik at man får oversikt over den lang
siktige virkningen på utfordrende atferd  
og livskvalitet (Carr et al., 1999, Dunlap  
et al. 2010) og som er gjennomført og ser 
på effekten i naturlige settinger (Dunlap 
et.al. 2010). Fokuset i forskningen på hvor 
godt intervensjonene passer overens med 
livene til de det gjelder (sosial og økologisk 
validitet), om familiene støttes i tilstrek
kelig grad og om intervensjonene  

er praktiske og gjennomførbare vil være 
viktig (Carr et al., 1999). Det vil også være 
interessant å se nærmere på om det er 
forskjell på hvilke av de ulike kategoriene 
for intervensjoner (endring av foran
ledninger, opplæring i ferdigheter, direkte 
intervensjon eller reaktive intervensjoner)  
som er mest effektive (Grey & McClean, 
2007). Dunlap et al., (2010) viser at 
stabile, langsiktige reduksjoner i problem
atferd som følge av gjennom føring av PAS 
i naturlige omgivelser sannsynligvis ikke 
vil være dramatiske. Dette kan skyldes at 
livet består av utallige faktorer som er 
vanskelige å styre og som kan påvirke 
prosessen. Likevel kan stødig og pågående 
reduksjon i utfordrende atferd og økning  
i livskvalitet som fortsetter over tid være 
viktigere for personer med kronisk 
utfordrende atferd enn raske endringer 
som ikke vedvarer (Dunlap et al., 2010). 
Når det gjelder livskvalitet, viser data 
samlet over hele verden for opplevelse av 
livskvalitet, at de fleste mennesker kun 
opplever moderat grad av tilfredshet med 
livet. Det kan derfor være usannsynlig  
at noen form for intervensjon skal kunne 
oppnå optimal score for livskvalitet. I lys 
av dette kan man argumentere for at 
opplevelsen av livskvalitet som ble 
observert i studien kan bli sett på som 
normativ (Dunlap et al., 2010). Siden det i 
LaVigna og Willis, (2012) vises mindre 
reduksjon i utfordrende atferd  
i store institusjoner sammenlignet med 
samfunns baserte tjenester, vil det være 
interessant å se nærmere på om miljøene  
i institusjoner i seg selv bidrar til utford
rende atferd (LaVigna & Willis, 2012).
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Dunlap et al., (2010) viser at det vil være 
nyttig med forskning som undersøker 
hvordan man kan oppnå bedre kvalitet  
på implementeringen av PAS, noe som igjen 
kanskje vil kunne føre til bedre resultater 
(Dunlap et al., 2010). Flere av studiene  
har så få deltakere eller inneholder oppsum
meringer av så få studier at man ikke  
kan dra sikre konklusjoner på bakgrunn  
av hver enkelt av dem (Allen et al., 2011, 
LaVigna & Willis, 2012, McClean, Grey & 
McCracken, 2007). Det at resultatene fra 
de ulike studiene ser ut til å være 
samsvarende styrker likevel resultatene. 

LaVigna og Willis (2012) konkluderer  
med at tjenesteytere kan være pliktige  
til å benytte PAS i møte med behovene  
til personer med utfordrende atferd, gitt  
de etiske prinsippene om å benytte de minst 
restriktive metodene som samtidig 
oppfyller retten til effektiv behandling.

Konklusjon  
Forskningen viser at PAS virker for  
å redusere utfordrende atferd (Allen et al., 
2011, Carr et al., 1999, Dunlap et al., 2010, 
Grey & McClean, 2007, LaVigna  
& Willis, 2012, McClean et al., 2005, 
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McClean et al., 2007) og ved hjelp av PAS 
kan man oppnå reduksjon i både frekvens 
og alvorlighetsgrad av utfordrende atferd 
og øke håndterbarheten (Grey & McClean, 
2007). PAS er mer effektiv dersom en form 
for funksjonell analyse blir gjennomført 
(Carr et al., 1999). Det er vist at PAS  
kan bidra til økning i positiv atferd (Allen 
et al., 2011, Carr et al., 1999), forbedret 
livskvalitet (Carr et al., 1999, Dunlap  
et al., 2010, McClean, Grey & McCracken, 
2007) og økt deltakelse i samfunnet 
(Dunlap et al., 2010).  Gjennom studiene 
ser vi at PAS er effektiv for alle former  
for utfordrende atferd, på tvers av alder  
og grad av funksjons nedsettelse (LaVigna 
& Willis, 2012, McClean et al., 2005). 
PAS kan læres til de til som driver den 
daglige tjenesten hos personer som viser 
utfordrende atferd og ha like god effekt 
som om spesialister utfører PAS direkte 
(Carr et al., 1999, Grey & McCracken, 
2007, LaVigna & Willis, 2012, McClean 
et al., 2005). PAS er anvendelig i naturlige 
settinger og miljø (Allen et al., 2011, Carr 
et al., 1999, Dunlap et al., 2010, McClean 
et al., 2005), er kostnadseffektiv (LaVigna 
& Willis, 2012, McClean, Grey & 
McCracken, 2007) og ser ut til å ha 
langsiktig virkning (Dunlap et al., 2010, 
McClean et al., 2005). 

Det er fortsatt behov for mer forskning 
på flere viktige områder innenfor PAS,  
f.eks. på hvor god langsiktig effekt det har, 
og hvordan det virker inn på livskvalitet. 
PASintervensjoner representerer likevel 
vår mest effektive og sosialt valide tilnær
ming for å støtte personer med lærevansker 
og utfordrende atferd. 
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