«Utfordrende atferd» er alvorlig problematferd hos
mennesker med utviklingshemning
(Emerson & Einfeld, 2001)
Definisjon
• Atferd som setter egen og andres sikkerhet i fare, og/eller begrenser
eller utelukker adgangen til vanlige tilbud i samfunnet
• Atferd som er vanskelig å håndtere dersom ikke spesielle tiltak settes i
verk, som ekstra solid utstyr, ekstra bemanning, fysisk atskillelse fra
ting eller personer, eller andre forhåndsregler
Atferden er altså ikke bare avvikende eller problematisk

Annet
• Utfordrende atferd må vi gjøre noe med (men også lettere
problematferd kan vi vurdere å behandle)
• Angrep, selvskading, ødeleggelser og annen atferd er de fire
generelle formene, i tillegg til mange spesifikke former
innenfor hver generell form
• Det skal mer til for å snakke om utfordrende atferd hos barn,
fordi atferden er lettere å håndtere. Ofte tenker man heller
ikke på at den kan bli utfordrende, og gjør lite
• Det er stort samsvar mellom utfordrende atferd og «vesentlig
skade» i kapittel 9

Noen tall (fra Holden & Gitlesen, 2006):
• Drøyt 10 % av de som får tjenester, har utfordrende atferd (omtrent samme
prosent har kapittel 9-vedtak, i alle fall i Hedmark, jfr. samsvaret i alvorlighet)
• Vanligst blant menn
• En høyere prosent av de unge som får tjenester, har utfordrende atferd
• Kanskje en tredjedel av alle med utfordrende atferd bor i en familie
• Forekomst av utfordrende atferd øker med grad av utviklingshemning, særlig
repeterende selvskading (men avtar igjen hos de aller svakestfungerende)
• Fysiske skader på personen, og fysiske skader og sykemeldinger blant
personalet, er vanlig
• Kanskje ca. halvparten av de med utfordrende atferd får atferdsanalytisk
behandling
• Nærmere halvparten har problematferd som ikke er utfordrende

Årsaker til utfordrende atferd
1. Nærliggende, konkrete, umiddelbare årsaker
• Sosial positiv forsterkning, sosial negativ forsterkning
• Automatisk positiv forsterkning, automatisk negativ forsterkning

2. Mer fortidige, generelle, indirekte årsaker
•
•
•
•
•
•

Sykdom, smerter
Generelle trivselsmessige forhold
Manglende ferdigheter
Syndromer
Psykiske lidelser
Traumer, overgrep

3. Kombinasjoner av mer fortidige, generelle,
indirekte årsaker og mer nærliggende, konkrete,
umiddelbare årsaker, for eksempel tristhet + krav
4. Språk
Mange med utviklingshemning har nok språk til å ha:
• Rigide oppfatninger, og negative fordommer
• Være bevisst på å unngå ubehag for «enhver pris»
• I verste fall vrangforestillinger

Litt mer om tanker og følelser («private hendelser»)
som årsaker til atferd
• At vi påvirkes av det ytre miljøet, er opplagt
• Men miljøet er også vår egen kropp, og vi påvirkes
selvfølgelig av hva vi tenker og føler, eller av det private

Skinner (1953) pekte særlig på to måter som andre kan vite noe om det på:
• Observere ytre stimulering som skaper typiske private hendelser. Eksempler er
at en person har spist noe spesielt, sovet lite, blitt oversett eller oppmuntret og
så videre, og at andre dermed kan ha en mening om hva personen tenker og
føler, eller «har det».
• Observere offentlig atferd som typisk korrelerer med private hendelser.
Eksempler er at personen holder seg et spesielt sted, halter, gråter, puster
urolig, rødmer, smiler, handler på spesielle måter (og må ha tenkt noe forut) og
så videre, og at andre dermed kan mene noe om hva personen tenker og føler,
eller «har det».
Ut fra slike muligheter kan andre også lære personen å tacte, eller benevne,
private hendelser, både tanker og følelser

Når vi ser hvordan en annen «har det»,
•Tyder det på at personen mangler (er «deprivert») for
noe?
•Tyder det på at noe er ubehagelig?
•Tyder det på at atferd forsterkes, til og med når man
tror man driver med ekstinksjon eller til og med straff?
•I tillegg til miljøfaktorer kan vi derfor se på hva som kan
foregå tankemessig og særlig emosjonelt hos personen
(særlig hos personer som ikke kan fortelle om det selv)

Hjelpemidler for å tolke det private:
•«Indices of happiness». Ikke et formelt redskap, men
generelle indikatorer.
•MIPQ: «Mood, interest and pleasure questionnaire»
(Ross & Oliver). Mål på «subjektivt velvære»
Vurderinger av følelser kan være et undervurdert
supplement til leting etter konkrete miljømessige årsaker
til atferd

Også en psykisk lidelse kan utgjøre en privat tilstand som
påvirker atferd, for eksempel ved at:
1. Personen prøver å døyve ubehaget som den psykiske lidelsen innebærer, for
eksempel
- selvskading for å døyve tristhet
- selvskading for å døyve traumer
- ødeleggelser for å døyve traumer
- unngåelse for å unngå frykt
- isolasjon for å unngå sosial angst
- vasking for døyve tvangstanker
- nakkesleng (tics) for å døyve kribling

Eller:
2. En person er i den tilstanden som en psykiske lidelse
innebærer, og forstyrres:
• Depresjon (som kan innebære overfølsomhet for ubehag) + krav
• Angst (bl.a. overfølsomhet for ubehag) + spesielle «krav»
• Tvangslidelse (bl.a. overfølsomhet for ubehag) + hindring i å utføre
tvangshandlinger
• Tics/Tourette (trang til å utføre tics) + hindring i å utføre tics
• Mani + begrense adgang til forsterkere (fordi mani kan gå ut på økt interesse for
stimuli)
• Mani + krav (fordi mani kan innebære «andre planer» og irritabilitet)
• Psykose (bl.a. vrangforestillinger) + krav, avvisning
Og så videre…

Syndromer
Utfordrende atferd kan mer eller mindre være en følge av
emosjonelle tilstander som et syndrom innebærer
(«atferdsfenotyper»), som:
• Lesch-Nyhan: Selvskading
• Prader-Willy (som ikke alltid gir utviklingshemning): Overspising
• Downs syndrom: Protester, «rampete» atferd
• Williams syndrom: Engstelighet, uro, overopptatt av å «være venner, og
tilsvarende nærtakende
• Smith-Magenis: Selvskading, stereotyp atferd

Funksjonelle analyser: Alle forsøk på å finne årsaker til
utfordrende atferd
1. Snakke med personen selv (når det er mulig), eller høre spontane utsagn
2. «Eksperimentelle» analyser: La personen oppleve situasjoner som kan få
personen til å vise utfordrende atferd. (Neppe bra når atferden er farlig…)
3. «Beskrivende» analyser: Observere personen i naturlige situasjoner med tanke
på å finne årsaker. En gjør ikke noe spesielt for å få personen til å vise utfordrende
atferd. I praksis er det naturlige og til dels deltakende observasjoner
4. Skjemaer og intervjuer uten at den som skal konkludere, har direkte kontakt
med klienten. MAS, QABF
Observasjoner og intervjuer er vanligst, og best!
Vanligvis finner vi avgjørende årsaker!

Resultater av analyser av årsaker kan brukes til å:
1. Fjerne konsekvenser som opprettholder atferd, slik at
utfordrende atferd ikke lenger lykkes (ekstinksjon)
2. Gjøre «suksess» avhengig av ønsket atferd, eller snu opp ned
på hva som «lønner seg» å gjøre
3. Fjerne/dempe utløsende faktorer, både enkle og komplekse,
sosiale og private*
4. Endre språklige forestillinger
Punkt 1-3 gir to hovedstrategier for miljøbehandling som tar
utgangspunkt i årsaker («funksjonell» behandling):

*En kommentar til punkt 3: «Fjerne/dempe utløsende faktorer,
både enkle og komplekse», når de er private:
• Skinner (1953) skrev at «Vi kan ikke redegjøre for atferden til
noe system når vi bare befinner oss innenfor det; til slutt må
vi se på forhold som påvirker organismen utenfra» (s. 35)
• En terapeut befinner seg nødvendigvis utenfor pasienten, og
kan bare påvirke dens atferd ved å endre forhold i miljøet, ikke
«inne i hodet» på pasienten
• Det vi tenker og føler, er like selvfølgelig påvirket av hva vi
erfarer i kontakt med det ytre miljøet
• For å endre det private, må vi derfor endre noe i miljøet!

1. «Aktive», lærende strategier:
Målet er at personen skal lære noe, og ikke vise utfordrende atferd når utløsende faktor
opptrer. Det kan oppnås ved å:
• Unngå at problematferd lykkes. Gi opp å prøve. Kalles ekstinksjon. Kan også føre til
tilvenning
• La alternativ, akseptabel atferd lykkes (DRA)
- Forsterke alternativ akseptabel atferd personen allerede har, f.eks. etter rollespill
- Lære ny atferd, som i funksjonell kommunikasjonstrening (tale, bilder, tegn)
- Generell språkopplæring
• DRO: Presentere forsterkere for utfordrende atferd avhengig av fravær av atferden:
- «Du får det når du har roet deg ned»
- «Du skal få slippe når du har samarbeidet litt»
NB. Ekstinksjon inngår i de fleste aktive strategier
Ekstinksjon kan på kort sikt føre til «uhåndterlig» problematferd

Uansett kan det være godt å ha et alternativ:
2. «Passive», forebyggende strategier
Målet er ikke at personen skal lære å «stå imot» utløsende faktorer, men at
grunnlaget for problematferd skal falle bort. Noen enkle måter:
• Fjerne mangler og krav helt
• Redusere krav, eller la visse personer stiller dem
• Fjerne kontakt med personer som utløser utfordrende atferd
• Fjerne gjenstander som utløser utfordrende atferd (når personen godtar det)
• Forutsigbarhet for de som liker det
• Variasjon for de som liker det

Noen mer avanserte passive måter:
• Presentere goder, eller pauser, regelmessig, uansett atferd (NCR)
• Fjerne krav og mangler, og gjeninnføre dem gradvis, særlig ved protester («fading»,
det vil si en «snill» tilvenning)
- Ved matnekting
- Venting
- Tilvenning til å være alene
• Skape bedre stemning før krav eller grenser («momentum»): Innlede hyggelig!
• Fjerne mer generelle utløsende faktorer: Smerter, søvnmangel, tristhet, angst

Men årsaksbaserte metoder kan ha sine begrensninger
• Noen ganger ser vi hva som opprettholder atferd, men kan ikke holde det tilbake (bl.a.
farlig og annen atferd som vi mer eller mindre må reagere på)
• Personen kan også «velge» utfordrende atferd, trass i alternativer, fordi den er mer
effektiv

Derfor er det bra å ha «standardmetoder»: Metoder som
kan virke uansett årsaker til atferden
Slike metoder er særlig:
• DRO. Rett og slett å forsterke at atferden ikke har forekommet
• Atferdsavtaler: «Du får ... hvis du ...»:
- Om ønsket atferd som indirekte kan utkonkurrere utfordrende atferd
- Om direkte belønning for å avstå fra utfordrende atferd
- I sjeldnere tilfeller straff for utfordrende atferd

Og:
• Mekanisk og manuell hindring av selve atferden
• Fysisk tilrettelegging (inkludert «statiske tiltak»)
• Straff (!), i form av:
- inndragning
- uunngåelig ubehag i forbindelse med skadeavverging
Mye er inngripende tiltak som selvfølgelig må være lovlige

Endringer fra før til nå
1. Funksjonelle analyser har vi «alltid» hatt, men i dag
vektlegges mer fortidige, generelle, indirekte årsaker
2. Passive metoder var det mindre av før. I dag er det
flere av dem, og de vektlegges mer
3. Det verbale, eller språklige, og emosjonelle, har
kommet mer inn. Samtalebehandling er mer aktuelt
4. Psykiske lidelser forstås og analyseres som annen
atferd, og kan inngå i brede funksjonelle analyser

5.
6.
7.
8.

Aversive, restriktive tiltak (tvang) kunne tidligere inngå imange
behandlingsopplegg mer eller mindre automatisk, uten særlige
motforestillinger. I dag skal de begrunnes bedre, og de brukes
langt mindre
Standardmetoder har fortsatt en plass, men i dag er det særlig
positiv forsterkningsmetoder, særlig atferdsavtaler
Endringene skyldes mer kunnskap, endret syn på etikk, og
bestemmelser som også atferdsanalyse har bidratt til
Vi vil neppe få så mye bedre metoder, men vi kan bli flinkere til å
bruke dem når de passer

• Det meste kan behandles, i alle fall et stykke på vei
• Men noen har liten læreevne- eller vilje, og trenger langvarige
regimer
• Også det er behandling, om ikke kur eller helbredelse

Noen mer eller mindre nye problemstillinger som det
siste ordet neppe er sagt om:
1. Diagnosekrav, og muligheten for utviklingshemning endres til
ikke utviklingshemning. Hva da?
2. Vesentlig skadebegrepet. Det har kanskje vært litt lite fokus
på psykisk skade som andre utsetter personen for
3. «Situasjonen i Hedmark». Flere vedtak her enn i andre fylker,
men neppe mer tvang, bortsett fra den «tvangen» som
nevnes i punkt 2
4. Beslutningskompetanse. Er det for eksempel tvang hvis en
person må ha hjelp til å unngå kontakt med noen som
personen ønsker begrenset kontakt med?

Den det gjaldt, og hennes situasjon
Generell beskrivelse
•Alvorlig psykisk utviklingshemning
•Litt «makelig anlagt»
•Pratingen hemmet av motoriske problemer
•Husker godt, og vet mye

Problematferd som «sovende» strategi
• Bodde lenge hjemme hos mor
• Hadde alltid problematferd «på lur» - holdt mor på «tå hev» fra hun var liten
• Kunne skalle seg for å unngå eller oppnå noe
• Men lite problematferd hjemme, fordi mor kom henne i forkjøpet, og krevde lite
• Oppdaget at utagering var effektivt, men slapp å «bruke» det ofte
• I barnehage, på skole og avlastning var det mer utagering, fordi de gjorde
mindre for å forebygge den. Hun kunne også angripe
• Da hun flyttet til egen leilighet, tok hun i bruk disse strategiene både overfor
personalet og andre beboere
• Utviklet mye aggresjon og selvskading, og kunne angripe andre og skalle seg
• Har «temperament», og kan reagere sterkt, også verbalt, ved misnøye

Livet i ny bolig

I kommunal bolig var ikke forholdene de beste, på flere måter:
• Ble møtt med for store forventninger til mestring
• Mange mente mange at hun skulle tilbringe mye tid alene i egen leilighet
• Hun var godt vant med å være i sentrum. Nå «konkurrerte» hun med andre om
oppmerksomhet. «Sjalusi»
• Noen ansatte mente at hun var «bortskjemt». Noen moraliserte…
• På det verste ble hun direkte avvist
• I tillegg ble hun ofte forvist til leiligheten alene, når hun gjorde noe «galt» på
fellesarealet
• Å påpeke at slik isolasjon var ulovlig, gjorde lite inntrykk
• Vi holdt flere kurs om Kapittel 6A og etter hvert Kapittel 4A
• Kommunen vedtok systematisk skadeavverging, og to personale hele tiden

Etter hvert ble det mer enn angrep og selvskading
• Tidligere hadde hun hatt tendenser til kloring av egen hud. Nå
ble det mye kloring og plukking
• Et fint ord for det er diagnosen dermatillomani»
(«hudplukkedilla»), som inngår i F63.8 Andre spesifiserte
vane- og impulsforstyrrelser
• I store perioder hadde hun sår et eller annet sted. Etter hvert
ble det et stort sår rundt munnen, som lenge var et problem

Forståelse og behandling av problematferd
• Det var vanskelig å vite nøyaktig hvorfor kloring oppsto
• Den hadde neppe en direkte sosial funksjon; hun gjorde det neppe for å få
personalet til å opptre på bestemte måter
• Trolig var den en generell reaksjon på nedsatt stemning, og på hele situasjonen
(i likhet med tilsvarende atferd hos intellektuelt normaltfungerende)
• Noen som opplever misnøye, tomhet, ubehag og utilstrekkelighet, har lav
toleranse for slike opplevelser, og prøver å regulere hva de føler. Selvskading,
ofte av huden, er en vanlig måte å gjøre det på
• Hun reflekterte nok over sin situasjon, om enn på en enkel måte. Det kan ha
bidratt til at hun så kloring som en fortvilet løsning
• Etter hvert ble det en ond sirkel: Såret klødde, utløste mer kloring, og ble verre

• Når det gjelder problematferd generelt, kan opplevde ubehag og
mangler utløse problematferd, i hennes tilfelle angrep, skalling og
kloring, uten at atferden «fører fram» Dersom atferden i tillegg er
effektiv, særlig sosialt sett, kan problematferd bli en nokså etablert
måte å forholde seg på
Vi satset på både passive og aktive strategier:
1. Redusere eller fjerne faktorer som utløste problematferd, for det
meste krav som ikke var tilpasset hennes interesser, og funksjonseller utviklingsnivå. Samt mer kontakt og oppmerksomhet.
2. Hindre at problematferd førte til det hun ønsket, og til å slippe det
hun ikke ønsket

Retningslinjer for å møte henne dreide seg mest om ulike
forebyggende strategier, i tillegg til skadeavverging:
1. Hun kan skalle seg, klore i egne sår, og angripe beboere og personale.

Det er vanskelig å si nøyaktig hvorfor. Men oppmerksomhet er viktig for
henne. Hun har alltid vært følsom for hvordan folk møter henne og
stiller krav til henne. De viktigste grunnene til problematferd er trolig:
1) Får lite oppmerksomhet, 2) får krav om å gjøre noe, og 3) kroppslige
forhold som at sår klør, og andre ubehag.
2. Hun fungerer språklig og ellers som et nokså lite barn. Ikke krev mer
av henne enn hun kan. I tillegg er hun vant til mye oppmerksomhet.
Det er vanskelig for henne å akseptere avvisning og å motta direkte
beskjeder om hva hun skal gjøre.

3. Hun må ha oppmerksomhet fra personale det aller meste av tiden.
Det må gå kort tid mellom hver gang noen snakker med henne, ser på
henne eller gjør noe sammen med henne. Kontakten trenger ikke å
være intensiv, men vis at du ”er der”. Det er også viktig å gjøre ting
sammen med henne, som å dra på tur.
4. Like viktig som jevn oppmerksomhet, er kvaliteten på den. Vær
vennlig, rolig og tålmodig, både når du bare er sammen med henne og
når du skal hjelpe henne. Tenk på hvordan hun fungerer. Særlig når du
møter henne, er det viktig å opptre på en måte som stemmer med hva
hun trenger. Å komme tilbake fra mor er problematisk for henne. Prøv å
gjøre det hyggelig for henne å komme tilbake, og å se dere igjen.

5. Motivér henne før du stiller krav til henne. Få henne
litt i humør, uten å overdrive. Gjør avtale, og si gjerne hva
som skal skje etterpå. Si hyggelige ting til henne, både
før, under og etter gjøremål. Ofte går det an å få henne
med på ting.
6. Hvis hun selvskader eller angriper, eller er på vei til
det, stopper du henne med en gang. Bruk den makt som
trengs, hverken mer eller mindre. Ved alvorlige tilfeller
må to personer holde henne, for eksempel i en arm hver.
Hold henne til hun er rolig, ikke lenger.

Det tok sin tid før det hjalp, fordi:
• Det ble ikke ble ordentlig gjennomført av alle
• Hun bodde i et lite tilpasset miljø
• Alt i alt ble det mange og sterke utløsende faktorer
• Det gikk bra i perioder, men alt i alt var det mye problematferd
• Hun mistet et viktig familiemedlem, og sørget
• For noen ansatte ble dette imidlertid en enkel forklaring på problematferden
• Lenge ble det vist til at Ida var deprimert, at det var årsaken til problemene, og
at medikasjon var løsningen
• Fastlege «bet på», og forskrev antidepressiva. Når det ikke virket, ble det
forskrevet antipsykotika, med like liten effekt

Flytting til et bedre klima
Det var klart at hun burde flytte. I det nye miljøet var
atmosfæren bedre:
• Hun hadde ikke lenger naboene å stri med
• Hun fikk en personalgruppe som var mer positiv til henne
Så:
• Det ble etter hvert lite angrep og selvskading
• Hudplukkingen fortsatte imidlertid, mest på grunn av kløen
• I perioder var kloringen på retur og såret ble litt bedre, men
ble verre igjen
forts.

Forts.
• Ett år etter flyttingen var hun i en skral tilstand
• Såret ga infeksjoner, og hun var i store perioder svært lite opplagt
• Hun orket lite, og ble gradvis i dårligere fysisk form, og la på seg
• Stemningen var «bånn»
• At hun ble møtt mer vennlig og respektfullt, hjalp lite på kloringen
• Hverken kloringen, såret eller den generelle tilstanden ble bedre av
seg selv.
• Å medisinere henne, for eksempel med antidepressiva, anså vi som
meningsløst, når det burde være mulig å gjøre noe med årsakene til
problemene

Stopping av kloring, og annet
• Å forklare henne at kloring var farlig, og å gi henne goder når hun ikke klorte,
ville neppe gi resultater - «andre løsninger» ville neppe bringe kloringen til
opphør

Vi bestemte derfor å stoppe kloringen manuelt:
• Hver gang hun berørte såret, tok vi hendene hennes bort fra såret og ned i
fanget, og holdt dem der til hun var rolig
• I begynnelsen hindret vi all berøring
• Vi vurderte også å begrense bevegelighet i albuene med en mekanisk
innretning, men det hadde neppe fungert. (Og mekanisk tvang skal ikke brukes,
dersom det finnes mindre inngripende løsninger)

Manuell hindring ble formulert i et eget punkt:
7. Om kloring: Følg med, og stopp all kloring og
berøring av sår. Vær så nær at du kan stoppe henne
med en gang. Ikke vær «brysk» når du stopper
henne. Du kan si at hun ikke skal klore, når du
stopper henne. Det beste er å si ingenting, og si i
alle fall ikke mer enn en kort beskjed om å la være.
Ikke la kloring medføre mye oppmerksomhet

Hvordan fungerte hindringen?
• De første dagene ble hun av og til aggressiv av å bli hindret
• Nærmere bestemt var det to dager med mange angrep mot de som hindret
henne, i løpet av de fem første dagene
• Senere forekom det knapt angrep ved hindring
• Etter like mange dager ble også kloreforsøkene sjeldnere
• Etter noen uker aksepterte hun stort sett å holde fingrene borte fra såret. Det
var oftest nok å være i nærheten, og å snakke henne til rette, de få gangene hun
berørte såret
• Det kunne gå uker mellom hver gang det var nødvendig å ta ned hendene med
tvang
• Ellers var det viktig å stoppe kloringen de aller, aller fleste gangene, særlig i
starten (for å unngå intermitterende forsterkning)

Mer aktivitet
• Hun hadde blitt svært passiv, og svært vanskelig å få med på ting, alt fra å gå en
liten tur til å utføre vanlige gjøremål
• Hun hadde også mistet de fleste interessene og gledene hun hadde
• Vi presset henne til å delta litt under tilberedning av måltider, og bli med på
turer ut. Det skjedde i form av overtalelse, motivering og lett skyving, som
fortsatte selv om hun viste klart mishag
• I begynnelsen kunne hun bli aggressiv, men det gikk overraskende lett
• Etter få dager var hun ute på lange gåturer et par ganger daglig
• (Utvidet bruk av tvang, altså mer aktiviteter og stopping av kloring, ble godkjent
av fylkesmannen som en utvidelse av gjeldende tvangsvedtak
• Ellers var hun utestengt fra aktivitetssenteret på grunn av åpne sår

Det hjalp
• Humøret kom seg gradvis, og problematferd og kloring likeså
• At hver dag forløp uten kloring hjalp imidlertid lite på såret
• Grunnen var at hun hadde anledning til å klore om nettene; hun delte nattvakt
med mange andre
• Etter en måned ble det satt inn nattvakt
• Vi var spente på hvordan hun ville reagere på å bli stoppet i å klore før hun
sovnet, når hun hadde korte våkeperioder om natten, og etter at hun våknet om
morgenen
• Også det gikk over all forventning, og såret ble raskt bedre
• Etter en drøy måned var den siste skorpen borte
• Først da kunne vi si at de generelle retningslinjene for å møte henne, som var
laget et par år tidligere, ble skikkelig gjennomført av de aller fleste…

En runde innom psykiatri
• I perioder var det et krav fra noen ansatte og ledere i kommunen om at hun
måtte få psykiatrisk behandling (som om det hun fikk, ikke kunne kalles
psykiatrisk behandling), uten at det var klart hva psykiatri skulle utrette
• Psykiske lidelser er et veldig omfattende begrep. Behandling av alle
atferdsforstyrrelser kan derfor kalles psykiatrisk behandling
• Det virket som om noen trodde at det var noe mystisk der inne, «bak atferden»,
som spesielle personer kunne avdekke, og gjøre noe med
• Noen trodde kanskje at en medisin skulle gjøre opp for all elendigheten hun
opplevde Medikasjon skal imidlertid ikke gis når det er miljømessige årsaker til
problemer, og det går an å gjøre noe med dem
• Hun ble likevel søkt inn på en spesialavdeling for behandling av psykiske lidelser
hos mennesker med utviklingshemning
• Heldigvis kom avdelingen fram til at hun ikke hadde noen tradisjonell psykisk
lidelse, og søknaden ble avslått

For godt til å være sant?
• Etter en stund mente kommunen at det var unødvendig med egen nattvakt
• Trass i intense forsøk, også fra fylkesmannen, på å beholde den, ble den fjernet
• Ikke overraskende begynte hun å klore om nettene igjen, og såret kom tilbake
• Fastlegen slo alarm – situasjonen var alvorlig
• Så var det nye runder for å få nattvakt tilbake. Da dette skjedde etter noen
måneder, forsvant såret på nytt
• Men: kommunen flyttet henne fra boligen som hun trivdes svært godt i, til en
bolig som hun etter alt å dømme ville mistrives i
• Det stemte, særlig på grunn av et dårlig forhold til en nabo

Lykkelig slutt
• Etter hvert ble det flytting tilbake til en naboleilighet i
fellesskapet som hun hadde bodd i, med svært god virkning på
humør
• Da bodde hun i den fjerde leiligheten i løpet av tre–fire år!
• Hun hadde nattevakt, såret forsvant, hun var i god stemning,
det måtte gjøres svært lite for å stoppe kloring, og mor og
personale var fornøyde…

Erfaringer så langt
Etter mye om og men ble det en solskinnshistorie
• For ti år siden sa og skrev jeg at det var et lite «bank i bordet»
• Jeg var imidlertid trygg på at det vill går bra, forutsatt at kommunen ikke fant på
noe dumt, og at personalets motivasjon holdt seg – positive holdninger hos
personalet, både til henne og til å arbeide hos henne, har vært mye av grunnen
til «suksessen»
• «Klagekulturen» var et tilbakelagt stadium
• At såret ble mindre, og forsvant, var et viktig bidrag til at personalet begynte å
synes at jobben var givende
• Ellers er det vanskelig å se andre løsninger, uten bruk av tvang og makt, utover
det vi allerede gjorde, kunne ha ført fram

Sluttkommentar
• Behandlingen var basert på atferdsanalytiske prinsipper, som er
beskrevet så lite teknisk som mulig
• Behandlingen var godt begrunnet, og holdt mål etisk og estetisk, det
vil si at den var akseptabel og naturlig
• De fleste vil synes at stoppingen av kloring var rimelig, ut fra hva som
var problemet
• Behandlingen er også et smukt eksempel på at det ikke er noen
motsetning mellom atferdsanalyse og utviklingspsykologi, jamfør
forsøkene på å tilpasse behandlingen til hennes utviklingsnivå

Reduksjon av skadelig overvekt hos
kvinne med lett utviklingshemning
Rita Larsen, NAFO lokallag Glåmdal og
Nes, 22.02.2019
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Ekstrem spising som utfordrende atferd
•

De vanligste hovedformene for utfordrende atferd er selvskading, angrep mot
andre, ødeleggelser og annen utfordrende atferd og hver hovedform har mange
spesifikke former (Alborz m fl, 1994)
- Annen utfordrende atferd: ekstrem spising som medfører at mat låses inn
begrenses mot personens vilje

eller

•

Utfordrende atferd i form av ekstrem spising kan bl.a. medføre:

-

sosial ekskludering: orker ikke delta på aktiviteter, opplevelse av stigmatisering
medføre skader: betydelig risiko for å utvikle sykdommer som hjerte-kar, hypertensjon,
type-2 diabetes, søvnapne, gallesten, PCOS, psykiske lidelser, flere kreftformer,
belastningslidelser med alvorlig funksjonsnedsettelser (Helsedirektoratet, 2011)

•

Tilleggutfordringer: Biter seg selv, slår hodet med hånden, verbalt aggressiv,
nekter samvær med og hjelp fra enkelte personer

Historikk overvekt hos målpersonen
•
•
•

Slutten av 40 årene. Sier selv og andre bekrefter at hun har vært overvektig hele
livet. Utsatt for mobbing og har vært og er mye alene. «De kalte meg for tjukka»
F70 Lett utviklingshemning - Grensen mot moderat med kunnskaper og
ferdigheter ca 9 år
Henvist habiliteringstjenesten 2008-2011
- Kapittel 9 igangsatt i 2009 på innlåsing av mat.
- Avviklet i 2011 da det ikke tjente hensikten. Veide da 125 kg

•
•
•
•

Røntgen av bekken og hofter i 2014 og 2016 viste ingen artroseforandringer eller
skjelettskader. Egenopplevelse av at det er vanskelig å bevege seg og blir fort
anpusten ved bevegelse
Helsesjekk september 2017 viste høyt blodsukker og triglyserider
Mottar praktisk bistand i bolig pr uke med ca 30 timer pr uke. Takker ofte nei.
Jobber på dagsenter hvor hun mestrer arbeidsoppgavene sine godt
Endel krangler andre brukere og personalet

Hva sier forskningen om overvekt?
•

Overvekt og fedme er et økende folkehelseproblem i store deler av den vestlige
verden. I Norge er behandling og forebygging av dette problemet et helsepolitisk
satsingsområde. (Helsedirektoratet, 2011)

•

Nærmere én av 50 har antakelig sykelig fedme, dvs KMI på ≥40 kg/m² eller ≥35
kg/m² pluss minst en følgesykdom (Midthjell et. al 2013)

•

Sykelig overvekt blir beskrevet som en progredierende, kronisk tilstand preget av
mislykkede endringsforsøk og gjentatte tilbakefall (Rippe et al, 2001)
- årsakene ifht ernæring er antatt å være økte porsjonsstørrelser, kvantumsrabatt på
mat/ drikke og økt tilgjengelighet på energitette måltider og snacks

Hva sier forskningen forts.
•
•
•
•
•
•

Utviklingshemmede er overrepresentert med overvekt, sammenlignet med
normalbefolkningen (Hove, 2004)
4 av 10 utviklingshemmede er overvektige, hvorav flere har sykelig høy fedme.
Andelen er større hos de med lett utviklingshemning (Vagle, 2018)
Høyere forekomst av livsstilssykdommer hos utviklingshemmede som følge av
usunt kosthold og inaktivitet (NOU, 2016)
Jo mer selvstendig boform, jo mer overvekt (Nordstrøm et. al 2015)
Lite kunnskap blant personalet, både om brukerbehov og ernæring (Helsetilsynet,
2017:4)
Selvbestemmelse? Synes synd på metodikk? Manglende kompetanse hos
ansatte?

Årsaker og behandling av overvekt
•

•
•
•

Årsaker til overvekt handler om ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk.
Oppvektsforhold, livsvilkår, psykologiske forhold, belastninger, genetiske forhold
og medikamenter kan også settes i sammenheng med utvikling av vektproblemer
(Helsedirektoratet, 2011)
De samme årsakene gjelder for mennesker med utviklingshemning (Bertoli et
al., 2006)
I forhold til behandling av overvekt er det anbefalt at behandlingsopplegg
individualiseres og består av program som inkluderer fysisk aktivitet, endring av
matvaner og mestringspsykologisk støtte (Helsedirektoratet, 2011)
Det samme anbefales for mennesker med utviklingshemning (Hamilton et al.,
2007)
- men det finnes mest studier som viser hva som fungerer på kort sikt, mindre på
lang sikt.

Likevel er det en forskjell………
•

hvordan bør behandling tilrettelegges for en med utviklingshemning hvis du ikke
kan nyttiggjøre deg ordinære tilbud som anbefales for andre, som:
- Lærings- og mestringssenter, frisklivssentral, ernæringsfysiolog, motiverende samtaler,
psykologhjelp, overvektsklinikk + +
- I kvalitetsforskriften til KHOL presiseres det om ernæring at «…kommunen (skal)
utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og
omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov (…) som tilstrekkelig næring
(mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet ifht mat»

Hvordan motivere til endring? Hvordan opprettholde endrede vaner? Hvordan hindre
tilbakefall?
Willems et al (2017) Systematisk review (45 artikler) som undersøkte hvordan atferdsendrende
teknikker ble brukt for å bl.a endre kostholdsvaner hos mennesker med utv.h

Gjenkjenbart?
Studier viser at majoriteten av de som
har forsøkt å gå ned i vekt, er tilbake
ved utgangspunktet eller verre i løpet
av ett år (Kassier & Angell, 1998)
En viktig årsak til dette er sammensatte
prosesser i sentralnervesystemet og
appetittreguleringen som vedlikeholder
en unormal høy kroppsvekt når den
først er blitt etablert (Helsedirektoratet,
2011).

Motivasjon
“Motivasjon er det som får deg i gang,
vaner er det som får deg til å fortsette.”
– Jim Ryun

Helsedirektoratet skriver at indre
motivasjon har mest å si når det
gjelder motivasjon for
endringsprosesser………..

Selvkontroll
•

Mye forskning på feltet valg og selvkontroll ifht overvekt, se bl.a McReynolds et
al, 1983; Rachlin & Green, 1972; Epstein, 2010

•

Mange som er overvektige handler ut fra umiddelbar behovstilfredsstillelse. Ser
sjokolade, har lyst på sjokolade, spiser sjokolade, blir litt mer våken en liten
stund. Atferd som er opprettholdt av positiv forsterkning. Dette er kortsiktig.
Vanskeligere å tenke på lang sikt og tenke som så at dersom jeg tåler å stå over
denne pølsa så kan jeg spise en større middag om en halv time eller stå over
sjokoladen og tenke at det kan jeg gjøre på lørdag og tenke på helseeffektene
Behandling for overvekt må ta hensyn til dette

•

Utredning
•

Henvist habiliteringstjenesten på slutten av 2017 på samme grunnlag som sist:
- Vektnedgang og forskjellbehandling av personalet.
- Veide 122 kg og KMI på 46,5 – svært alvorlig fedme (helsedirektoratet.no)

•

Kapittel 9 vurderes, men avventes. Andre løsninger

•

Gjennomgang av bistandsbehov
‒ Bistandskartlegging (Finstad m.fl, 1995) ->Økt bistand. Ja/ nei personer gjennomgått.
Lik praksis
‒ Gjennom sommeren mer mottakelig for personalbistand og følgelig veiledning ved
måltider, innkjøp og fysisk aktivitet. Vekt ned til 117 kg (-5 kg) og KMI 45

Utredning forts
•

Aug 2018 – Påvist diabetes type 2, blodsukker 7.7 Regulert med medikasjon.
- Målpersonen skremt, redd sprøyter og gjør gode endringer som hun får
oppfordring om av diabetessykepleier, eks nøkkelhullprodukter
- «Sukker er som gift for kroppen min»
- Økt personalbistand tas bort igjen i november

•

Nov 2018 – samme vekt, 117 kg.
- Må «smi mens jernet er varmt» og tilby oppfølging av hab.tj slik at hun lærer mer
og opprettholder gode vaner. Samtidig med miljøtilrettelegging
- Historisk sett er faren for tilbakefall stor.
- I økende grad observert spisende ute
- Ernæringsfysiolog koblet inn for kostråd

Funksjonelle vurderinger
Finne motiverende faktorer for endring, tiltak for endring av vaner og faktorer for å
forhindre tilbakefall
Utfordringene:
• Hva opprettholder et uheldig spisemønster?
- Store porsjoner, administrerer alt av brødmåltider selv, veldig glad i hamburgere
og is. Takker nei til mat når enkelte tilbyr

•

Velmenende råd og tips fra personalet førte ofte til verbal aggresjon og takket nei
til bistand. Endre stimuluskontroll?

•

Utviklingsnivå 9 år

•

Målvalg

Vinterstid er vanskelig med fysisk aktivitet. Starter derfor med kosthold, daglig
inntak av 1800 kcal. Negativ energibalanse er nødvendig for vektreduksjon.
- Energireduksjon på 500-1000 kcal gir vektreduksjon på 0.5-1.0 kg/uke i løpet av de
seks første månedene (Helsedirektoratet, 2011).

•

Vektmål. Tradisjonelt mål for behandling av fedme er vektreduksjon til KMI < 25.
- Mindretallet oppnå normalvekt og tilbakefall er vanlig. Årsak: sammensatte
prosesser i sentralnervesystemet og appetittreguleringen som vedlikeholder en
unormal høy kroppsvekt når den først er blitt etablert (Helsedirektoratet, 2011).
- Ikke realistisk med en vekt på 65 kg…

•

Vektreduksjon på 5-10 % bør betraktes som tilstrekkelig i forhold til ønsket
helsegevinst. Ved fedme og fedme med vektrelaterte komplikasjoner som type 2-

diabetes kan det likevel være nødvendig med større vektreduksjon for å oppnå den
ønskede helseeffekten (Helsedirektoratet, 2011). 10% = Fra 122 kg –> 109,8 kg…(104)

Metode
Individuelt tilpasset variant av «Jakten på det gode liv» kurs (Stenersen & Vikin, 2007).
Fokus på kosthold
•
•
•
•

Opplæringsprogram for personalet og deltageren(e)
Livsstilsendring
Fra inaktivitet og usunne kostvalg til aktivt liv med sunne vaner
Ihht råd fra Helsedirektoratet

•

Prioriteringsveileder for sykelig overvekt, spesialisthelsetjenesten:

• KMI > eller lik 35 i tillegg til komplikasjoner
• KMI større eller lik 40
«Utredningen skal munne ut i konkrete forslag til tiltak tilpasset den enkelte pasient. Tiltakene
(mestringsstøtte, kostveiledning og endring i fysisk aktivitet) vil som regel foregå i
primærhelsetjenesten.» (Helsedirektoratet)

Jakten på det gode liv - kurskonsept
Opplegget er i grove trekk slik:
• 8 ukers kurs og oppfølging ca. 2 år. Oppmøte en gang i uken. Etter
oppstartsperioden er det oppfølging annenhver måned
• Personaldeltagelse er en forutsetning
• Personalet får opplæring i forkant og underveis i tema; kost, aktivitet, trening,
miljøtilrettelegging og metodisk arbeid
• Kurset for deltagerne er rutinemessig og mest mulig praktisk tilrettelagt
• Baseline og underveis (blodprøver, vekt, magemål, kondistest, styrketest)
• Målsettinger fra gang til gang

Jakten på det gode liv forts
Hvordan formidle råd på veien mot et sunnere liv?
• Særtrekk ved gruppa – hvordan lærer de?
– Behov for mange repetisjoner
– Enkle valg
– Ikke still spørsmål om noe de ikke kan velge
– Tydelige og klare beskjeder
– Åpne spørsmål- sikre deg tilbakemelding på felles forståelse
– Strategi for alle arenaer (generaliseringsproblemer?)
– Og mer fokus på helseatferd, mindre på selvstendighet

Jakten på det gode liv forts

Metodisk arbeid - atferdsbasert tilnærming
• konkrete mål – sammen med deltageren –
målbare og positive – oppstart/ukentlig
• Registrerer – vekt, midjemål, omkrets
• Belønner
- Hvilke interesser har deltageren?
- Kunstig motivasjon
- smaksprøver
• Evaluerer – kroppsmål og målsettinger, ukentlig
• kontroll av stimulusbetingelser- tilgjengelighet
av matvarer, risikosport å ha mye tilgjengelig
•
•

kognitive teknikker – selvinstruksjoner – hva
gjør du når…….
Regelstyring

For målpersonen:
• Ned 5 kilo, blodsukker ned, bedre form
•
•
•
•
•
•

•
•

Målte lårmål, enklere
Pref.kartlegging
Atferdsavtale
Får smake alternativer som er diabetesvennlige
(is)
Eks smake på kesam, bake knekkebrød, 1 is-dag
2 handledager m/bistand, bokser til oppbevaring
av «dagsrasjoner», bistand utprøving nye ting/
pynte mat, komme med oppskrifter til personalet,
vise størrelser
….du har lyst på is og det ikke er lørdag?
Når du skal i selskap skal du ha med deg kake du
kan spise

Endringsprosesser…for personalet…
endringssirkelen (Prochaska & DiClemente, 1983)
•

•

•

Overvekt: ikke
skjedd over
natten
tar minst like
lang tid å gå
ned
Må gjennom
endringsstadier

Behandling målpersonen
•

•
•
•
•
•

Nov 2018 –kursdag personalet – om «jakten på det gode liv kurset»
- Forpliktelse
- Kartlegge måltidsrytme og innhold og kartlegge risikofaktorer
- Finne tid/ sted og rammer for kurset
Første møte med målpersonen «jeg har aldri gått på kurs før» «jeg har aldri hatt
min egen perm før». Laget mål, gitt råd. Daværende vekt 117 kg
Preferansekartlegging med personalet og målpersonen
Laget enkel atferdsavtale
Laget meny tilpasset daglig kaloriinntak og kostråd
Jan 2019 – workshop med personalet for å kvalitetssikre meny og atferdsavtale
- Oppstart atferdsavtale og meny. Vekt 115,4. KMI 42,8

Praktisk tilnærming
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Atferdsavtalen

«Daglige oppgaver for X «

MANDAG:
oppgaver

kryss

Følge menylista (3 av 5 måltider)
Møte med personalet
Dusje (personalet tørker og
pudrer)
Hjemmedag sammen med
personalet

3 av 4 gjennomførte oppgaver gir 1 kryss til bonus
4 av 4 gjennomførte oppgaver gir 2 kryss til bonus
Antall kryss for dagen…………………….

__________________
Signatur X

__________________
Signatur Personal

Bonus

Personalet Personalet Drikke kaffe
Henger opp tar hele den
på kafe
klesvasken
neste
Med
Og går ut hjemmedag
valgfritt
med søppel
en
personal

6 kryss

10 kryss

8 kryss

Kino
Med
valgfritt
personal

10 kryss

Få en ekstra Innpakket
100 lapp i overraskelse
lommepeng
er

10 kryss

6 kryss

Resultater vekt og KMI
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Resultater Atferdsavtalen
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Flaskehalser
– Manglende forankring på
systemnivå
– Manglende fagnettverk i
kommunen
– Manglende kompetanse på
ernæring og fysisk trening
– Nedskjæringer i kommunen
– Har ikke oppfølging
– Vil ikke ha oppfølging
– Forstår ikke hvordan det skal
gjøres utenom kursdagen

Suksesskriterier

• Lokal oppfølging (Ikke bare
ildsjeler, men også ledelsen)
• Etablere gode samarbeidsrutiner
på system/individnivå ml skole,
jobb, fritid, bolig og fastlege.
• Se på jobben som helsearbeid og
MMA, jfr rett til tjenester som
viktig
• Måling av resultater
• Etablere kultur for gode
tilbakemeldinger til hverandre
• Utarbeid individuelle tiltak
• Se det i en helhet – IP
• Inkluderte og differensierte tiltak

Veien videre
•
•
-

Er mer fysisk aktiv om sommeren, kan inkludere bevegelse i atferdsavtalen da
Når mål er nådd begynner jobben med å hindre tilbakefall
Atferdsavtale
Oppfølging i det daglige
Fokus på miljøbetingelsene

Noen nyttige nettsider og litteratur
https://helsedirektoratet.no/
1. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet, 2014
2. Kosthåndboken, veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
3. Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne
4. Sykelig overvekt - prioriteringsveileder
- Temasider om overvekt og fedme (helsenorge.no)
- Folkehelseinstituttets temasider: Overvekt og Fedme (fhi.no)
- Lov om folkehelsearbeid - Prop.90 L
- Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (Naku.no)
- Stiftelsen SOR (samordningsradet.no)
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Behandling av tvangspreget og ekstremt tidkrevende atferd hos ung
mann med moderat utviklingshemning og autisme
Bjørn André Torve
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Kort historikk om målperson
• Mann i midten av tjueårene
• Har bodd i fosterhjem fra tidlig alder, til fylte 18 år.
– Hadde tett oppfølging av fosterforeldre
– Både tidkrevende- og tvangspreget atferd har forekommet, men i mindre grad

• Flytter for å bo selvstendig ved 18 års alder
– Mottar få bistandstimer
– Tidkrevende og tvangspreget atferd forekommer i langt større grad
– Personalet har vanskeligheter med å gi han bistand (både bofellesskap og
tilrettelagt arbeidsplass)

• Pårørende og personalet kjenner han som en livlig kar, med flere
interesser, som dessverre har avtatt.
– Var veldig aktiv i yngre alder.

• Avdeling for Habilitering får henvisning om 1) evnevurdering, 2) og
hjelp til å håndtere hans tvangspreget atferd

Beskrivelse av tidkrevende- og tvangspreget
atferd
Tidkrevende og tvangspreget atferd:
• Symmetrisk plassering av bein
• Retter på lakenet med håndflaten
• Strammer belte i buksa (ofte veldig stramt)
• Rugger frem og tilbake med overkroppen
• Skyller vann i munn over flere minutter
• Plasserer hendene ved siden av låret når han setter seg
• Blir stående rett opp og ned, helt stille, å stirre på ting
Gjelder i flere dagligdagse gjøremål
–
–
–
–
–

Morgenstell
Gå på do
Pusse tenner
Måltider
Av- eller påkledning

Konsekvenser av tidkrevende- og tvangspreget
atferd
• Tvangspreget atferd gjentas gang på gang, er tidkrevende, og går utover
viktige gjøremål
• Har selv gitt uttrykk av at han stopper opp
– Har sett film av seg selv, og kommentert sin egen atferd

•

Gir selv uttrykk for å være sliten

– Personalet ser også at han smiler mindre, ber om å ha på seg pyjamasen tidlig,
trekker seg ofte inn på eget rom, sitter stiv i sofaen, starter sjeldent en
samtale.

• Går glipp av arbeidstilbud/dagtilbud og andre fritidsaktiviteter
– Har måtte avslutte arbeidstilbud – fordi det har vært for krevende

• Lite inntak av mat

– Undervektig (BMI 17,36)

• Flere hendelser hvor han har tisset på seg

– Tydelig vist tegn på å være forlegen i etterkant.

Vesentlig skade?
• Psykisk skade på egen person/hemming av egen utvikling
«Overdreven selvstimulering eller annen hemmende eller destruktiv
atferd, for eksempel vegringsatferd, kan medføre vesentlig psykisk skade
eller fare for å utvikle dette».
• Sosial fornedring
«Enkelte utviklingshemmede kan ha en atferd som fremstår som grovt
ydmykende for personen selv».
Eksempelvis «gjøre sitt fornødne andre steder enn på toalettet»

Helsedirektoratet, 2015 s.75-76
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Utredning - Tidlig i fasen
• Somatiske undersøkelse, uten funn
– Fastlege henviste til Avdeling for habilitering

• Diagnoseavklaring – Psykolog bistod i arbeidet
– Følgende diagnoser ble stadfestet:
F71.0 Moderat utviklingshemming, F84.0 Autisme og F.98.5 Stamming.

• Direkte observasjoner på flere arenaer, og ulike tider på døgnet
• Utprøving av tiltak

Utredning forts..
Fra observasjonene
• Han blir stående rett opp og ned, stirret på ting, repeterte handlinger
helt unødvendig, rettet på ting og lignende.
• Lav forståelse av tidsbruk og konsekvenser ved hans handlinger.
Tidkrevende handlinger dreier seg om uhensiktsmessige rutiner og
ritualer, gjerne vist ved autisme (mulig tvangshandling).
Råd som ble gitt
• Avhengig av systematisk hjelp (prompts), for å bli raskere til å
gjennomføre ulike handlingskjeder.

– Viktig! Ikke realistisk at gjøremål skal gjennomføres raskt, selvstendig av han.
– Tvilsomt at en slik tilnærming vil gjøre han mer hjelpeavhengig.

• Klar anbefaling til kommunen om å øke bistandstimer.
– Ble skrevet en fagrapport

• Som følge av uhell (tisset på seg), ble han henvist for nevrologisk
undersøkelse – mistanke om epilepsi

Anbefaling av tiltak
1. Gi hyppige og klare beskjeder
2. Når han stopper opp, enten ritual eller ikke, supplere med lett
håndledelse
3. Stoppe ham i tydelige ritualer, eksempelvis da han var nøye
med at føttene skulle stå symmetrisk.
4. Når heller ikke da fikk i gang handlingen, gjorde personalet
handlingen delvis for han.
*Dette ble ikke utprøvd systematisk, som følge av henvisning til
nevrologisk undersøkelse.

Utredning forts.. - epilepsi?
• Mistanke om epilepsi
– «Faller ut» fjernhet i øynene, og vanskelig å få kontakt med.
– Hadde tisset på seg under forskjellige gjøremål
• Da personalet observerte hendelsene, tolket de at klient ikke fikk det med seg,
før etter en stund.
• Tydelig forlegen i etterkant

• Sendte henvisning for nevrologisk undersøkelse –
Elektroencefalografi (EEG) viste normal hjerneaktivitet
– Også med flikkerstimulering (forårsaker epiletiske utbrudd) viste ingen
tegn på epilespi
– Har også blitt undersøkt tidligere, med samme resultat.

• Søvndeprivert EEG
– Ingen tegn på epilespi

Utredning forts…
• Nevrologisk undersøkelse viste ingen holdepunkter for epilepsi
• Henvist tilbake til Avdeling for Habilitering, med anbefaling om å prøve
psykofarmaka (antidepressive midler - SSRI)
– Miljøbehandling først?

• Kommunen hadde gjennomført funksjonelle analyser, uten å ha funnet
noen klar årsak til tvangspreget og tidkrevende atferd
– Ikke ønske om oppmerksomhet (eller tilgang til materielle goder), heller ikke
unngåelse av krav.
– Trolig automatisk forsterket. Dvs at forsterkere ikke er opprettholdt av andre
personer – behagelig (fjerne ubehag) ved å gjennomføre handlingene (se
Grung, Holden & Eikeseth, 2009; Holden, 2016)
– Nedsatt almenntilstand -> klar sammenheng med mer tidkrevende atferd

• Kommunen hadde kartlagt omfanget av tidsbruk i ulike gjøremål
– Registreringen viste at han brukte unødvendig lang tid i de fleste dagligdagse
gjøremål, eksempelvis kunne måltider ta opptil 3 timer, morgenstell over 2
timer (uten naturlige forklaringer), og do turer opptil 2 timer (uten naturlige
forklaringer).

Utredning – etter ny henvisning til Habilitering
Førstemøte
• Førstemøte – avklaring av ressurser
– Kommunen har økt bistandstimer, 1-1 bemanning

• Direkte observasjoner i miljøet (ca 1,5 år siden sist)
• Basisregistrering (Finstad, Laursen & Skavhaug, 1995)
• Kartlegge omfanget av visse gjøremål – baseline
– Total varighet av ulike gjøremål

Tvang

• Utprøving av tidligere anbefalte tiltak
Metode

Forebygging

Modell utarbeidet av Hab. Oppland

Lik
praksis/forutsigbarhet/trygghet

Basisregistrering
• Personalet ble bedt om å notere hva han gjorde på en «god»- og
«dårlig» dag.
• På en god dag kunne han gjøre flere av gjøremålene med
påminnelser av personalet.
– Dvs startsinstruks «nå må vi stå opp» og påminnelser, eksempelvis «nå må
vi stå opp, så vi rekker frokosten»

• Dårlige dager var han ofte avhengig av delvis håndledelse
(personalet skyver armen hans mot brødskiven) til at handlingen
utføres av andre (knepper igjen skjorta).

•
•
•
•
•
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Første steg – før igangsettelse av behandling
• Etablere et helhetlig og individuelt tilrettelagt tilbud
• Etablere fagadministrative systemer – sikre informasjonsflyt
• Etablere fast personalgruppe
– Maks 10 personer, inkludert sommervikarer

• Fast veiledning/ evaluering av tiltak
– Med møtestruktur

• Etablere lik praksis avhengig av situasjon og atferd

Tvang

– Detaljerte beskrivelser av atferdkjeder

• Kompetansehevende tiltak – informasjon om diagnoser
og avklaring av hva som er tvang og ikke.
• Workshop før oppstart av tiltak

Metode

Forebygging

Lik
praksis/forutsigbarhet/trygghet

Valg av metoder
1) systematisk bruk av direkte hjelp (prompt-fading)
Direkte hjelp (eller kalt prompting). Vesentlig ved slike prosedyrer er at hjelpen
skal gradvis fjernes (eller også kalt fading), slik at handlingen gjøres selvstendig.
Eksempler på prompts:
Verbale: Beskjed/instruks
Manuelle: Hjelp med bruk av hendene til personalet. Berøring, handledelse
(delvis/full). Eksempel fører hånden til klient mot kaffekoppen.
Visuelle: Bruke tegn, modellere, peke, vise bilde
Eksempler på ulike prompt-fading prosedyrer:
• Fra minst til mest prompt (most least prompts)
• Fra mest til minst prompt (most to least prompts)
• Gradert handledelse (graduated guidance)
• Tidsbasert utsettelse av prompt (time delay)
Cooper, Heron & Heward, 2007; Holden – atferdsskolen

Valg av metoder
1) Fra minst til mest prompts

Prompt-fading prosedyren fra «minst til mest» prompts viser seg å være en
effektiv metode:
• bli mer selvstendig ved forskjellige handlingskjeder, eksempelvis pusse
tenner, brette klær, lesing, gjennomføre fritidsaktiviteter og matlaging
– Deltakerne i studiene er personer med autisme, utviklingshemning og downs
syndrom

• passer ulik grad av funksjonsnivå
• reduserer tidsbruk ved handlingskjeder

Bakken & Ottersen, 2011; Billingsley & Romer, 1983; Demchak, 1989; Libby et al, 2008;
Sparby, 2001

• i kombinasjon med eksponering/responsprevensjon har prosedyren vært
effektiv mot å behandle fobi - kjøre heis (Runyan et al, 1985)
• etablere mer selvstendighet under ADL ferdigheter og mindre
påtrengende prompts for sykehjemsbeboere (Løkke et al., 2010; Løkke
et al., 2011)
Anbefalinger ved prosedyren
• klient kan å imitere (Wolery & Gast, 1984)

Valg av metoder
Kombinasjon av prompt-fading og
eksponering/responsprevensjon (ERP)
• Ofte bruker man flere tiltak samtidig med gradvis eksponering og
forsterkning, for eksempel prompting, modellering, responsprevensjon,
eller distraherende stimuli (Hagopian et al, 2008).
• Eksponering og responsprevensjon er ofte en del av behandlingen av
tvangshandlinger (Holden, 2016; Knox et al, 1996; Lehmkuhl, 2013).
– Eksponering vil si at klient må utsettes for de situasjonene der tvangspreget
atferd forekommer.
– Responsprevensjon handler om å avstå fra å gjennomføre ritualer
(tvangshandlinger). Personer med utviklingshemning trenger generelt mer
bistand enn personer uten utviklingshemning til å avstå fra tvangshandlinger
(se Holden, 2016 s. 108)

Metoder
Prompt-fading fra minst til mest hjelp

Eksponering/Responsprevensjon
1) Legge hånden over hans.
2) Si:
«nå holder det»
«nå er det bra»
«nå må vi fortsette»
OBS! Kriteriet for å hjelpe
klient med avstå fra
handlingene, må de ha
vedvart minimum 15
sekunder.

Gjelder da han stopper opp

Gjelder alle andre ritualer:
Symmetrisk plassering av bein,retter på lakenet,
strammer belte i buksa, rugger med overkropp

Detaljert beskrivelse av prompt-fading
prosedyren - minst til mest prompts
•
•

Uten hjelp – han mestrer handlingen etter startsinstruks, eller har startet
handlingskjeden og gjennomfører uten hjelp
Indirekte hjelp – prøver å få kontakt ved å ta hånden foran han, og eksempel si
«er du på månen».
– Kommenter en gang det som gjelder gjøremålet, eksempel «ville du ha toast?»

•

Påminnelser – instruks gjentas (ca) hvert 20 sekund (maks tre totalt)
– Unngå og snakk om andre ting
– Hvis han spør om noe, gi et kort svar, deretter gjenta instruks

•
•
•
•

Lett handledelse – skyv hånden mot vannglasset, skyv beina forsiktig mot
sengekanten, lett skyvning ved forflytning
Handlingen delvis utføres av personalet – gir han gaffelen, drar opp
buksebeinet
Uavhengig av hvilken hjelp som blir gitt, gis det ros (high five, «så bra»,
tommelen opp)
Hvis han motsetter seg tiltakene (også E/RP), stopper tjenesteyter
umiddelbart, avventer et minutt og forsøker å gjenta fra pkt 1.

Målvalg
•
•
•
•
•

Redusere tidsbruk i spesifikke handlingskjeder
Unngå negative konsekvenser som følge av ekstrem tidsbruk
Unngå bruk av tvang for å gjennomføre handlingene
Spise «nok» mat
Langsiktig mål er at han gjør det raskere på egenhånd
– Det vil være en «bonus»

•
•
•
•
•
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Morgenstell

Avkledning

Påkledning

Toalettbesøk morgen

Toalettbesøk kveld

Oppsummering bistand av alle aktiviteter

Måltider, alle do besøk, og andre stell situasjoner er inkludert i
denne grafen.

•
•
•
•
•
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Sosialt betydningsfullt for klient? (Sosial validitet)
Anvendt
Wolf, Baer & Risley, 1968; Wolf, 1978
Før tiltak
Etter tiltak
Lang tid på de fleste daglige gjøremål

Nesten halvert tidsbruken på de fleste
daglige gjøremål

Viste daglige tegn på å være sliten

Viser sjelden tegn på å være sliten, har selv
kommentert at han er mindre sliten

Lite glede i hverdagen

Har selv gitt utrykk for å glede seg over
aktiviteter, også fremtidige

Gav uttrykk om at han stoppet opp

Har selv sagt han ikke stopper opp lengre,
etter å ha sett videoer

Tisset på seg (ukentlig)

Svært sjeldent

Forts..
Før tiltak

Etter tiltak

Behov for mye hjelp i hverdagen

Etablering av tiltak har ikke gjort han mer
hjelpavhengig, tvert om

Undervektig
BMI 17,36

Normal vekt
BMI 18,78

Sluttet med arbeidstilbud

Har startet med nytt arbeidstilbud, trives
godt

• Et halv år etter oppfølgingsfasene, forteller fagansvarlig at
endringene er opprettholdt.
– Enkelte dager kan være vanskelig (som under tiltaksfase)

Sosial validitet
Aksepterte han tiltakene?

Wolf, 1978

• På samtlige veiledningsmøter ble det drøftet om klient hadde
motstand mot tiltak
– Ingen rapporterte hendelser hvor han har motsatt seg tiltakene

• Ingen hendelser hvor han har vist frustrasjon eller aggresjon som
følge av metodene
• Ett tilfelle hvor han selv har sagt han klarer å gjennomføre
gjøremålet.
• Det var flere veiledningsmøter før oppstart av tiltak, hvor
personalgruppa gjennomgikk Rundskrivet til kap. 9 – for å avklare
hva som er tvang, og hva som er andre løsninger
– Avbruddskriterier

Sosial validitet
Er nærpersoner fornøyde?

Wolf, 1978

• Nærpersoner har sagt at de er fornøyde etter igangsettelse av tiltak
– Mindre behov for å gi omfattende hjelp (eksempelvis utføre handlingen for han)

• Tjenesteyterne er fornøyde med tiltakene
– Personalet har informert om at det er bedre å jobbe systematisk
– FAS var viktig for å sikre informasjonsflyt

• Personalet har informert om at klient virker mer fornøyd
– Mindre anspent – mindre stiv i kroppen og sitter ikke «oppreist».
– Tar flere initiativ til ulike gjøremål

• Flere av personalet hadde ikke erfart (før tiltak) at han gleder seg til
fremtidige hendelser.
– «Når du jobber neste gang, kan vi reise til ……..? Det blir gøy»

• Mer selvstendig når han er alene
– Eksempelvis setter på lys automatisk, finner frem mat, setter på film osv.
– Han starter flere handlingskjeder uten hjelp

«Tillitsavtalen»
T R UDE H O K SR Ø D
FAG LEDER UT SIK T EN
SK EDSMO KO MMUNE

Gutt 13år
• «det har alltid vært noe»
• Lite opptatt av sosiale relasjoner
• Sensitiv for endringer
• Vegrende, engstelig, unnvikende
• Foreldrene søkte hjelp fra han var seks år

Utfordringer
• Gradvis økende motstand mot skole
• Gradvis økende skolefravær
• Gradvis økende spilling
• Gradvis mindre sammen med venner
• Økende sinne/frustrasjon
• Selvdiagnostisering med «Dr. Google»

«Behandlingshistorikk»
• Henvist PPT ved overgang til barneskole. Avvist.
• Henvist BUP i første klasse. Avvist.
• PPT avviser siden det ikke er fagrelaterte utfordringer
• BUP avviser fordi utfordringene ikke har stort nok omfang.
• Etter hvert: CoS-veiledningskurs, og PMT-O kurs til foreldrene.
• Høst i 7.klasse; utredning hos BUP.
• Innsøkt familieavdelingen på Østbytunet behandlingssenter.

NMT (The Neurosequential Model of Therapeutics) er en
utviklingssensitiv utrednings- og behandlingsmodell
basert på nevrobiologisk vitenskap.
• Traumer, mangel på omsorg og
brudd i relasjoner tidlig i livet
påvirker barnets sosiale,
relasjonelle og emosjonelle
kompetanse
• Dette har alvorlige
konsekvenser for utviklingen av
barnets hjerne.
Kilde: Hjemmesiden til Østbytunet
behandlingssenter

Kontakt med Utsikten
• Juni 2018
• Bli-kjent fra juli
• Avlastning ca 30 % fra august
• Avlastning ca 60 % fra slutten av september
• Avlastning 100% fra desember

Utfordringer
• Spillavhengig

• Årsak til atferd

• Angst/vegring

• Forståelse av den utfordrende
atferden

• Atferdsproblemer
• Emosjonell regulering

• Behandling av den utfordrende
atferden

• Selvtillit

• Best mulig metoder

Selvdiagnostisert med generalisert angst
• Angst som er generalisert og vedvarende, men ikke
begrenset situasjoner eller omstendigheter
• De sentrale symptomene veksler, men omfatter klager over
vedvarende
nervøsitet, skjelving, muskelspenninger,
svetting, ørhet, hjertebank, svimmelhet og
ubehag i
mageområdet
• Kilde: forelesning av B.Holden

Selvdiagnostisert med sosial fobi
• Frykt for å bli gransket av andre mennesker, som fører til unnvikelse
av sosiale situasjoner
• Mer gjennomgripende sosiale fobier er vanligvis forbundet med lav
selvfølelse og frykt for kritikk. Detkan komme til uttrykksom
rødming, skjelving på hendene, kvalme eller vannlatingstrang
• Pasienten er av og til overbevist om at en del av disse sekundære
angstmanifestasjonene er det primære problemet.
• Symptomene kan gå videre til panikkanfall
• Kilde: forelesning av B. Holden

Mulige symptomer, angst
• Hjertebank eller høy puls

• Svimmel, ustø

• Svetting

• Hetetokter eller kuldegysninger

• Risting/ skjelving

• Rastløshet

• Munntørrhet

• Irritabilitet

• Pustevansker/ hyperventilering

• Anspente muskler,
tensjonshodepine

• Smerter/ubehag i brystet
• Kvalme, oppkast, vondt i
magen

• Konsentrasjonsvansker
• Innsovningsvansker

Diagnostiske vurderinger
• Autisme/asperger
• Angst
• Vansker med emosjonell regulering
• Kognitiv utredning

• Konklusjon; gode kognitive evner, uspesifikk utviklingsforstyrrelse i
emosjonell regulering

Skole
• Oppstart ungdomsskolen august 2018
• Etter to uker startet fraværet
• Møter, møter, møter
• Redusert timeplan til en time per dag fra fjerde skoleuka.
• Innsøkt via bup til behandlingsenhet med egen skole
• Oppstart januar 2019.

Skolenekting
• Liker ikke bli vurdert
• Føler alle ser på ham
• Skolen er kjedelig
• Liker ikke prøver
• Liker ikke enkelte lærere
• Liker ikke enkelte elever

Tilrettelegging
• Redusert timeplan
• Fast plassering på ønsket plass
• Kjøres og hentes
• Ingen lekser
• Ingen prøver
• Ingen andre krav enn tilstedeværelse

Mål for skole
• Oppstart i 10.klasse på nærskolen på ordinære vilkår
Delmål:
• Oppleve mestring i skolefag
• Delta i klasseromsundervisning
• Løse/ jobbe med oppgaver på skolen
• Være med andre elever i friminutt
• Øke til halv timeplan før utgangen av 8.klasse

Parallelle målområder
• Ernæring
• Personlig hygiene
• Etablere og opprettholde en god døgnrytme
• Aktivitet sammen med andre
• Aktivitet uten skjerm

Tillitsavtalen
• Basert på prinsippene om atferdsavtaler
• «Gjør du____________, får du __________»
• Gjør du ikke __________, får du ikke__________»
• Foreligger nå i 5.redigerte utgave
• Er en forhandlet avtale som inneholder beskrivelser av oppgaver
knyttet til alle målområdene
• Har gått fra relativ kompleks, til svært enkel

Utforming
• En signert avtale med reglene
• En ukeplan med oversikt over faste oppgaver
• En bankoversikt
• 1 grunnpakke pc-tid per døgn
• 1 oppgave= 10 minutter pc-tid
• 1 skoletime gjennomført = 1,5 time pc-tid
• Opptjent tid kan settes i banken.

«Det eneste jeg bryr meg om, er pc!»
• Ulike verdier på oppgaver: Prøvd.
• Inndragning av kabler: Prøvd.
• Tilby attraktive aktiviteter: Prøvd.
• Høypreferert personal: Prøvd.
• Lite team/få personale: Prøvd.
• Oppdatert fas: Gjøres.
• Jevnlige evalueringssamtaler: Gjøres.

Her burde det vært et par knalltøffe grafer.
• Skoleoppmøte: Greit…
• Gjennomføring av skoletid: ustabilt.
• Pc-tid: stabilt høy.
• Døgnrytme: stabil.
• Ernæring: Bra!
• Gjennomføring av oppgaver: Stabil
• Personlig hygiene: Bedret.
• Sosialisering: smått økende

