


Utgangspunkt 

 En personlig beretning 

 En miljøbasert tilnærming 

 Ambulant habilitering 

 Psykologisk ramme 

 Målrettet miljøarbeid 

 Anvendt atferdsanalyse 

 Juridisk ramme 



Min reise 

 Arbeidet som miljøarbeider ved en institusjon for psykisk 
utviklingshemmede under studietiden 

 Utdannet psykolog i 1984 

 Jobbet som psykolog ved et dagsenter i Oslo HVPU 

 Reisende i habilitering for Habiliteringstjenesten for voksne i 
Oppland (1993-2000) 

 Konsulentoppdrag rundt omkring i landet (bl.a. for 
voksenhabiliteringen i Aust-Agder) 

 Jobber nå ved Avdeling for nevrohabilitering, Oslo 
universitetssykehus 

 Nestleder i NAFO (Norsk atferdsanalytisk forening) 

 



Hva er habilitering? 

Definisjon: 

Habilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser 
med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører 
samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens 
egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og 
mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og 
i samfunnet. 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2006) 



Habilitering vs. 
rehabilitering 

HABILITERING 

Arbeidet med å utvikle, støtte og vedlikeholde funksjoner, helse, 
samspill og livskvalitet hos mennesker med medfødte eller tidlig 
ervervede funksjonshemninger. 

REHABILITERING 

Arbeidet med å gjenoppbygge tidligere mestrede funksjoner og 
gjenskape mulighetene for samspill og livskvalitet, hos mennesker 
som har ervervet funksjonshemninger i voksen alder. 

 

(Fritt etter Tetzchner 2008, s. 15-16) 
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Forskrift om habilitering og 

rehabilitering 

§ 1. Formålet med forskriften 

 Formålet med forskriften er å sikre at personer som 
har behov for sosial, psykososial eller medisinsk 
habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester 
som kan bidra til stimulering av egen læring, 
motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, 
likeverdighet og deltakelse. 

 



Forskrift om habilitering og 

rehabilitering (forts.) 

 Forskriften skal videre sikre at tjenestene tilbys og 
ytes: 

1. Ut fra et pasient- og brukerperspektiv 

2. I eller nærmest mulig pasientens og brukerens 
vante miljø 

3. Samordnet, tverrfaglig og planmessig 

4. I en for pasientens og brukerens meningsfylt 
sammenheng 



Spesialisert habilitering 

 Spesialisthelsetjenesten bistår der kompetansen går 
ut over det som kan forventes av kommunen 

 Nevrologi 

 Psykologi 

 Miljøbaserte intervensjoner 



Relevant psykologi 

 Læringspsykologi 

 Nevropsykologi 

 Kognitiv psykologi 

 Utviklingspsykologi 

 Sosialpsykologi 

 Systemisk psykologi 



Definisjon av læring 

 Læring har blitt definert som en relativt permanent 
forandring av atferd som et resultat av erfaring 
(Kimble, 1961) 

 Læring refererer til ervervelse, opprettholdelse og 
forandring av en organisme sin atferd som et 
resultat av livstids hendelser (Pierce & Cheney, 2004) 



Tre sentrale bidrag i 
læringspsykologi 

 Klassisk betinging, reflekser, respondent atferd 

 Operant betinging, anvendt atferdsanalyse, operant 
atferd 

 Observasjonslæring, modellæring, sosial læringsteori 



 Klassisk betinging              Frode 

Svartdal 

Иван Петрович Павлов  
1849-1936 



        Operant betinging     Frode 

Svartdal 

1904-1990 



Observasjonslæring             
Frode Svartdal 

Albert Bandura  



How to enter the office! 



Det operante paradigme 

 

 

                                 Sd : R – Sr 
 Tre-terms-kontingensen 

 Funksjonell analyse 

 Atferdsanalyse 



Grunnbegreper i 
atferdsanalyse 

 Respons, målatferd 

 Diskriminativ stimulus, stimulus-kontroll 

 Positiv forsterkning 

 Negativ forsterkning 

 Ekstinksjon 

 Straff 

 Motivasjonelle operasjoner 



Respons 

 En avgrenset atferdsenhet 

 Målatferd 

 Topografiske beskrivelser 

 Registrerings-enighet, reliabilitet 

 Viktigst: Avdekke målatferdens funksjon 



Diskriminativ kontroll 

 Sd 

 ”S” er forkortelse for en stimulus (eller flere stimuli) 

 ”d” er forkortelse for diskriminere, differensiere 
eller at noe skiller seg fra noe annet 

 Når en stimulus (diskriminativ stimulus) 
differensierer eller skiller seg fra andre typer stimuli 
ved at det oppstår et avhengighetsforhold 
(kontingens) mellom Sd og R 



Positiv og negativ 
forsterkning 

 Positiv forsterkning forekommer når noe tilføres 
(pos) umiddelbart etter en respons og har den 
effekt at denne responsen øker i frekvens 

 Negativ forsterkning forekommer når noe fjernes 
(neg) umiddelbart etter en respons og har den 
effekt at denne responsen øker  i frekvens 

 Negativ forsterkning omfatter både unngåelse og 
unnslippelse (flukt) 



Ekstinksjon 

 Når en respons som tidligere har ledet til 
forsterkning, ikke lenger forsterkes 

 Forholdet (kontingensen) mellom responsen og 
forsterkende stimuli opphører 

 Ekstinksjon medfører innledningsvis at uønsket 
atferd får en markant økning i frekvens og intensitet 
(”burst”), før den avtar 



Motivasjonelle 
operasjoner 

 Motivasjonelle operasjoner handler om hvilke 
stimuli, foranledninger som øker eller minsker 
effekten av forsterkere (forsterkerverdi) 

 Representerer en utvidelse av det operante 
paradigme (tre-terms-kontingensen) 

 Forklarer allmengyldige uttrykk som for eksempel 
”man må ville det også..”, ”har lyst på (ikke lyst på)” 
og lignende.. 



MO består av to motsatte 
operasjoner 

 Etablerende operasjoner (EO), som 
gjør forsterkere mer forsterkende 

 Opphevende (også kalt avskaffende) 
operasjoner (OO), som gjør forsterkere 
mindre forsterkende 



Etablerende operasjoner 

 Positiv forsterkning: Mindre tilgang på forsterkere 
gjør dem mer forsterkende. Kalles 
deprivasjon/sensitivisering 

 Negativ forsterkning: Unngåelse og unnslippelse blir 
mer forsterkende ved for eksempel krav, mas, 
overdreven sosial stimulering osv.. Kalles aversiv 
stimulering (presentasjon av negative forsterkere) 



Opphevende operasjoner 

 Positiv forsterkning: Rikelig tilgang på forsterkere 
gjør dem mindre forsterkende. Kalles metning. (jmfr. 
Non-kontingent forsterkning, NCR) 

 Negativ forsterkning: 1) Redusert aversiv stimulering 
gjør unngåelse og unnslippelse mindre forsterkende, 
som når trusler og bestemte krav etc. avtar eller 
opphører  2) Vedvarende aversiv stimulering 
medfører ofte at effekten av den avtar. Kalles 
habituering. 

 Opphevende operasjoner kan også gjøre 
diskriminanter (Sd) mindre effektive 



Bakgrunnsfaktorer 

 Økologiske endringer 

 Brukeren er syk! 

 Utskifting av personale 

 Ferier 

 Andre spesielle hendelser 



Fem terms kontingensen 

 

 

                       BF : MO : Sd : R - Sr 



Hvordan gjennomføre 

funksjonelle analyser? 

 Intervju, standardiserte spårreskjema 
(MAS, O`Neill et al.) 

 Deskriptive analyser 

 Eksperimentelle analyser 

 Klinisk uttesting 

 N=1 design 



Hva handler målrettet 
miljøarbeid om? 

 Målrettet miljøarbeid handler om å ha en PLAN 

 En plan for hvordan vi tilrettelegger miljøet slik at 
brukeren mestrer og påvirker sine omgivelser ut i fra 
sine forutsetninger 

 Samkjørt praksis 

 Hvordan ser planen ut? 



Målrettet miljøarbeid som 
arbeidsmodell 

 Kartlegging, analyse 

 Målvalg, måldefinisjoner 

 Metode, miljøbaserte 

 Registrering, dokumentasjonsinnhenting 

 Evaluering 



Grunnlagsarbeid 

 Rammer, bemanning, kompetanse 

 Lovverk (enkeltvedtak, KHOL kap. 9) 

 Fagadministrasjon (FAS, informasjonsrutiner) 

 Målformuleringer, Individuell plan (IP) 

 Tiltaksbeskrivelser 

 Registreringer, dokumentasjonsrutiner 

 Evalueringsrutiner 

 Opplæring og veiledning 



Miljøbasert kartlegging 

 Bistandskartlegging (Basisregistrering) 

 Kartlegging av adaptive ferdigheter (Vineland) 

 Funksjonell kartlegging 

 Funksjonelle analyser 

   - Intervju 

   - Deskriptiv 

   - Analog, eksperimentelt 



Miljøbasert kartlegging 
forts.. 

 Atferdskartlegging, baseline (N=1 design) 

 Interesse-, preferanse-, forsterkerkartlegging 

 Kartlegging av sosial kompetanse 

 Nettverkskartlegging 

 Vurdering av samtykkekompetanse (vurdering av 
behovet for opprettelse av verge) 



Generelle prinsipper for 
målvalg 

 Målene må være i tråd med aksepterte overordnede mål 

 Målene bør være konkrete og kvantifiserbare 

 Målene må være realistiske i forhold til personens 
forutsetninger 

 Målene må være realiserbare 

 Målene må være sosialt valide 

 Positive og negative side-effekter må analyseres 

 Målene må være forpliktende og tidsavgrenset 

 IP – Individuell plan 



Miljøbaserte metoder 

 STRUKTURERINGSMETODER 

     - dagsplaner, ukeplaner 

     - bildestyring, filofax 

     - planlagt ustruktur, rullerende dagsplaner 

     - atferdsavtaler, avtalestyring 

     - digitale verktøy, velferdsteknologi 



Opplæringsmetoder 

 Differensiell forsterkning, shaping 

 Prompt/prompt-fading 

 Opplæring av grunnleggende kommunikative ferdigheter 

 Språktrening, PECS 

 Atferdskjeder 

 Opplæring i sosiale ferdigheter 

    - Rollespill, modellæring, regelstyring, dilemmatrening 

 Positiv forsterkning, forsterkerarrangementer, tegnøkonomi 

 Precision Teaching, atferdsflyt 

 Sosiale historier 

 

 



Miljøbasert behandling  

FOREBYGGING OG REDUKSJON AV UTFORDRENDE 
ATFERD OG PSYKISKE LIDELSER 

 Differensiell forsterkning 

    - DRO (DRL, DRH) 

    - DRA, Funksjonell kommunikasjonstrening 

    - DRI, uforenlig praksis, interaktivitet 

 NCR, Metning 



Miljøbasert behandling 
forts.. 

 Ekstinksjon (MMS)..som oftest i kombinasjon med andre 
metoder 

 Eksponeringsbaserte metoder 

   - Intensiv eksponering og responsprevensjon 

   - Systematisk desensitivisering, KAT 

   - ACT 

   - Habit reversal, vanereversering 

 Atferdsmomentum 

 Premacks prinsipp 

 

 



Noen evidensbaserte 
behandlingspakker 

 Behavioral Support 

 ART – Aggression Replacement Training 

 PMT – Parent Management Training 

 SMT – Multisystemisk terapi 

 PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og 
samhandling i skolen 

 Step By Step 

 LØFT 



Noen kjennetegn ved 
miljøbehandling 

 Behandlingen kan skje hvor som helst; ikke bare på 
kontoret eller på klinikken. Det går ut på å tilrettelegge 
fysiske og sosiale omgivelser slik at personen kan endre 
atferd. Dette skjer i personens miljø, det vil si der 
personen bor, arbeider, går på skole eller har sin fritid, alt 
etter hva som skal behandles. 

 Behandlingen kan skje når som helst. I prinsippet står hele 
døgnet til rådighet. 

 Behandlingen kan vare hvor lenge som helst. 

 Behandlingen kan ta for seg hva som helst. 

 



Noen kjennetegn forts.. 

 Behandlingen kan gå ut på hva som helst. 

 Det foregår systematisk veiledning og opplæring av 
de som utfører behandlingen 

 I tillegg til veiledning er det opplæring i hvordan 
behandlingen skal utføres. ”På jobben veiledning” 

 Behandlingen drøftes, evalueres og endres 
regelmessig i egne møter, basert på innhentet 
dokumentasjon, data. 

       (Børge Holden, 2013) 



Miljøbasert behandling er 
annerledes 

Fordi : 

 det kreves ambulant veiledning (”Columbo-tilnærming”) 

  det gjennomføres av mange behandlere 

 det krever felles forståelse og felles praksis 

 det kan være tidkrevende og baseres på systematisk 
arbeid over mange år 

  det må likevel avgrenses 

  det krever stor grad av koordinering (samarbeidsavtaler) 

 det krever kvalitetssikring og kontroll 

 



Registering 

 Systematisk innsamling av data-/dokumentasjon 
over tid 

 N=1 design, bruk av baseline for å kunne måle effekt 

 Frekvensregistrering 

 Intervall-registrering 

 Varighetsregistrering 

 Scatter Plot registrering 



Evaluering 

 Å beskrive og dokumentere atferdsendring hos 
personen 

 Innhentede data (registreringer) bør bearbeides i 
grafiske fremstillinger 

 Disse vurderes opp mot definerte målsettinger 

 Eventuelle endringer i tiltak gjøres på bakgrunn av 
disse vurderingene 



Målrettet miljøarbeid og 
profesjonell bistandsyting 

 Kvaliteten på det målrettede miljøarbeidet blir aldri bedre 
enn ”det svakeste leddet” 

 Profesjonelle bistandspersoner har et felles ansvar og alle 
er like viktige 

 Felles praksis er viktig for å oppnå resultater av 
miljøarbeidet 

 Felles praksis er viktig for å forebygge lært hjelpesløshet 
og lært hjelpavhengighet 

 Kompetanse i målrettet miljøarbeid er viktig for å ivareta 
grunnvilkåret om forebygging og andre løsninger i 
henhold til KHOL, kap 9 



Hvordan komme i posisjon? 

 

        En kunst eller vitenskap?_ 



Posisjoneringens kunst  

 Posisjonering handler om å finne ut av to ting: 

    1. Hvilken posisjon har vi ? 

    2. Hvilken vil og kan vi innta ? 

 Uten å vite hvor man er og hvor man vil, er det 
umulig å stikke ut kursen videre. 

 Derfor gjelder det å ha en kaptein om bord som er 
intenst opptatt av skutas posisjon, men ikke av sin 
egen. 

Steen Jensen, 2003 



Hvordan komme i posisjon for å 

skape atferdsendring ?  
Komme i posisjon overfor: 

 Pasienten, klienten, pasienten 

 Personalet 

 Ledelsen, beslutningstakere 

 Pårørende, verger 

 



Hva handler det om? 

 Relasjons-kompetanse, kliniske ferdigheter 

 Velkjente faglige prinsipper 

 Samhandlingsteknikker 

 Kreativitet 

 Improvisasjon 

 Førsteinntrykk er mer enn et håndtrykk.. 

 Indirekte og metaforisk tilnærminger 

 Humor ….ikke minst! 



ACT-team 

 ACT – Assertive Community Treatment 

 ACT-teamene er tverrfaglige team som samarbeider 
aktivt oppsøkende utenfor sykehus, og som retter 
seg mot mennesker med alvorlige lidelser og 
problemer 

 Hjelp til ”rubbel og bit” 

 Ambulant habilitering på lavest effektive 
omsorgsnivå 



Samarbeid med pårørende 

Viktig i profesjonelt          
bistandsarbeid… 

og ingen vei utenom! 



Generelt om samarbeid med 
pårørende 

 Viktig i alt helse- og sosialarbeid 

 Må planlegges og evalueres som i 
ordinært miljøarbeid 

 Skape ”policy” og kultur 

 Pårørende kan ikke ”gjemmes bort i en 
skuff”. De vil alltid alltid være der, og 
kjenner brukeren best 



”Policy” 

Fra et informasjonshefte i Skedsmo kommune 

  Foreldresamarbeid 

”Både i boligen og på dagsenteret vil du treffe foreldre 
og annen nær familie til tjenestemottakerne. Noen 
treffer du ofte, andre bare en sjelden gang. Uansett 
hvordan familie og andre nærpersoner til 
tjenestemottakerne opptrer ovenfor deg, er det 
forventet at du er den profesjonelle part. Dette 
innebærer at du noen ganger må tåle å få ufortjent 
tilsnakk, kanskje til og med kjeft, men det kan også 
være rosende ord og skryt.  



”Policy” forts. 

Det er uansett viktig at du som ansatt prøver å 
formidle at du skal, vil og ønsker å ivareta 
tjenestemottakeren på best mulig måte. Ikke snakk om 
”kaos” på boligen, dårlige kolleger eller ledere, 
uromomenter eller din egen usikkerhet. Er det noe du 
ikke vet der og da, trygg heller den/de du snakker med 
på at at du skal finne den informasjonen de søker, eller 
henvis til din nærmeste leder. Hvis det er familie eller 
nærpersoner som gjentatte ganger tar opp problemer 
eller utfordringer med deg, meldes dette til din 
nærmeste leder.”  (Fra et informasjonshefte for ansatte i 

miljøarbeidertjenesten i Skedsmo kommune, Akershus)  

 



Pårørendes erfaring med 

hjelpeapparatet 

 ”Slalomkjøring på flatmark..” 

 ”Samme gamle sanger om igjen..” 

 Forholde seg til forskjellige råd og 
synspunkter, ulik ideologi, vektlegging og 
praksis fra fagpersoner 

 Stadig nye instanser, miljøer og ansikter 



Pårørendes erfaring forts. 

Uttalt av en far til en godt voksen psykisk 
utviklingshemmet mann, med høyt bistandsbehov og 
store atferdsproblemer på et ansvarsgruppemøte : 

 

”I løpet av 13 år telte jeg i alt 750 bistandsytere 
som har jobba med min sønn. Seks, sju år seinere 
runda det 1000, og da slutta jeg å telle..” 



Historikk 

 Åndssvake ble gjemt bort 

 Landsplanen for åndssvakeomsorgen, 1952 

 Åndssvak blir psykisk utviklingshemming, 1959 

 Opprettelsen av HVPU, 1969 

 HVPU-reformen, 1991 

 Opprettelse av habiliteringstjenestene 

 Sosialtjenesteloven kap. 6A, 1999, kap. 4A, 2004 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kap. 9, 
2012 



Strategier for å være i forkant 

og forebygge konflikter 

 Vær raskt ute med å invitere pårørende til et 
samarbeid 

 Velge pårørende-/foreldrekontakt(er) 

 Faste og regelmessige informasjons- og 
samarbeidsmøter. Ikke vent til konfliktene 
begynner å melde seg. 

 Lag en plan for samarbeidet 

 Samarbeidsavtaler 



Strategier forts. 

Hvorfor ikke bruke faglige prinsipper ? 

Eksempler på atferdsanalytiske strategier : 

 Positiv forsterkning 

 Differensiell forsterkning 

 DRO 

 NCR 

 Endring av motivasjonelle operasjoner 



Væremåter og samhandling-

teknikker 

 Første møte er viktig. Vær hyggelig og 
inkluderende. 

 Vær nøye på hvordan du fremstår 

 Felles referanseområder 

 Vær på tilbudssiden 

 Positive formuleringer 

 Humor 



Så altså : 

 

Et godt og stabilt samarbeid med 
pårørende er som oftest en 
forutsetning for å lykkes med 
miljøarbeidet, og derav gi gode 
tjenester til brukeren. 

…….så det er ingen vei utenom ! 





HVA ER NUDGE ? 

 Nudge theory (or nudge) is a concept in behavioral 
science, political theory and economics which argues 
that positive reinforcement and indirect suggestions 
to try to achieve non-forced compliance can 
influence the motives, incentives and decision 
making of groups and individuals, at least as 
effectively - if not more effectively - than direct 
instruction, legislation, or enforcement. 



Nudge på norsk 

 Nudge betyr et lite dytt eller hint for å få 
oppmerksomhet eller gi et signal. Via nudge menes 
det at en kan lede mennesker i en annen retning enn 
det de ellers ville tatt  (Universitas.no). 

 



Stor innflytelse 

 Obama administrasjonen 

 Den engelske regjeringen har oppnevnt et eget 
team, British Behavioral Insight Team, ofte kalt ”The 
Nudging Unit” 

 Stor innflytelse i business management 

 Den norske regjeringen – Grønne nudge i framtidens 
byer. ”Nudge”: Et varsomt puff eller dytt i riktig 
retning (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet)  

 



Nudge – ”stjålet” fra 
anvendt atferdsanalyse 

 Prompts 

 Endring av stimulus-kontroll (Sd-kontroll) 

 Motivasjonelle operasjoner 

 Positiv (og ant. negativ) forsterkning 

 Regelstyrt atferd 

 Priming 

 Er atferdsanalysen på mange samfunnsområder i stor 
framvekst uten at vi atferdsanalytikere er nevneverdig 
klar over det ?  



Eksempler 

 Bevegelige plastikkfluer i urinaler – for å redusere 
mengden urin på gulvet 

 Trapper med påtegnet pianomønster og lyd – for å få folk 
til å ta trappene i stedet for heisen 

 Påtegnet fotspor mot søppelkassene – for å få folk til å 
kaste mindre søppel i gatene 

 ”Ved lysbryterne klistrer vi et bilde av en hånd som 
trykker på bryteren, og på plakatene rundt på campus 
står det- 9 av 10 slukker lyset –” for å få studenter til å 
spare strøm (Pelle Hansen, forsker ved Roskilde 
Universitet) 



Eksempler forts.. 

 I England har de lenge hatt problemer med å få folk 
til å melde seg som organdonorer. Ved fornyelse av 
førerkortet må man svare ja eller nei til å være 
organdonor 

 Fornavn på cola-flasker for å få folk til å kjøpe mer 
cola.. (og for å få folk til å krabbe langs hyllene for å 
finne navn på familiemedlemmer og venner!) 

 Skilt på felles-toalettet i tårnbygningen, OUS. 
”Herrer” og ”Kun for damer” 



Velferdsteknologi 

 Teknologi (gresk): Praktisk utførelse, anvendelse av 
og kunnskap om redskaper, maskiner, teknikker, 
systemer eller metoder i håndverk eller industri som 
skal løse et problem eller utføre en særskilt funksjon.  

 Velferd: Trygge livsvilkår 

 I tillegg til, istedenfor eller som en del av tjenester?  

 

 



Nye digitale verktøy 

 Dagsplaner, ukeplaner, atferdsavtaler på nettbrett 
og smarttelefoner 

 Digitale verktøy som kommunikasjonshjelpemiddel 

 Utvikling av tilpassede App`er 

 ..og robotene kommer! 

 Men husk:  Vi skal ikke forstå teknologien, den skal 
forstå oss! 



Relevant lovverk 

 Helse- og omsorgstjenesteloven 

 Pasient- og brukerrettighetsloven 

 Helsepersonelloven og pasientjournalforskriften 

 Vergemålsloven 

 Forvaltningsloven 

 Straffeloven 2005 

 Forskrift om habilitering og rehabilitering 



Har lovverket vært en ”nudge” for å 

dreie faget i riktig retning? 

 Brukermedvirkning, selvbestemmelse, påvirke egen 
hverdag 

 Sosial validitet 

 Proaktive metoder, være i forkant 

 Faglig og etisk forsvarlighet 

 Krav til dokumentasjon 

 Internkontroll, kvalitetssikring og tilsyn 

    …så ja, mye tyder på det ! 



”Noen fallgruver, blindspor og 

tilbakelagte omveier..” 

 Basere miljøbehandling på straffemetoder (f.eks. aversiv 
stimulering, overkorreksjon, motstandstrening, m.m) 

 Du løser ikke brukerens problemer på kontoret eller bare 
ved å sitte i møter 

 La være, eller ta lett på kartlegging 

 La være å igangsette (”så og si aldri intervensjon”) 

 Å overse betydningen av diagnoser 

 Ulik praksis, ad hoc praksis (”Viking-modellen”) 

 Dogmatisk og rigid praksis (”Titanic-modellen) 

 

 

 

 



Regler for å mislykkes som 
behandler (fritt etter J. Haley) 

 Sørg for å beskrive problemene som så 
sammensatte og i så generelle vendinger at det blir 
umulig å finne et utgangspunkt for forandring 

 Lag ikke hypoteser som kan føre til ideer om 
alternative hjelpeforsøk. Understrek at det er viktig 
å stole på terapeuten. 

 Fokuser på det som har gått galt hos klienten, unngå 
å snakke om unntak og observerbar mestring 

 Advar mot raske forandringer; si at det kan føre til 
hurtig tilbakefall 

 



Hva har vi lært? 
 

 Vi klarer oss ikke uten faglig nødvendig drivstoff! 

 Målrettet miljøarbeid som arbeidsmodell 

 Miljøbehandling i habilitering må baseres på 
samkjørt, felles praksis 

 Habilitering må baseres på aktivisering og 
samhandlig (for mye alenetid og passivitet er ofte 
roten til mye vondt) 

 Sats på opplæring og kommunikasjon, der det er 
mulig! 

 

 



Hva har vi lært? (forts.) 

 Habilitering må hovedsakelig skje nær brukeren og 
hans/hennes personale (Ambulant habilitering) 

 Tidene forandrer seg. Fang opp nyvinninger og nye ideer, 
som kan kan komme brukeren til gode. Fagutvikling. 

 Samarbeid med pårørende! De vil nesten alltid være der. 

 Kjenn til aktuelle forskrifter og lovverk! 

 Hardt systematisk arbeid over lang tid, gir resultater 

 IVERKSETT ! 



Og hva nå? 

 

                  ”If you´re not in position, 

                     get in position!”  

 

                      Takk for meg!  


