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Forløp HAVO



• F70 - Lett grad av utviklingshemming

• Utfordrende atferd – uten årsaksforklaring

• Atferden som ble beskrevet i henvisning; slag, spark og  

angrep på personal, mye verbal uro, skrik og brøl

• Mellom 5-10 meldinger om skadeavvergende tiltak (A-

melding) i måneden sendt til Statsforvalter

• Ønsket bistand til utforming av tiltak som skulle hjemles 

i helse – og omsorgstjenesteloven kap. 9

Case v/henvisning 



Innledende møter for å avklare utfordring: 
• Samtale med pårørende

• «Bli kjent» samtale med pasient

• Samtale med personal og ledelse i bolig

Fokus i samtalene (generelt)
• Somatiske forhold

• Kognitiv, motorisk og adaptiv funksjon

• Kommunikasjon og sosiale ferdigheter

• Belastende livshendelser/stress/sårbarhetsfaktorer

• Samhandling mellom pasient og tjenesteytere

• Pasientens påvirkningsmuligheter

• Holdnings – og miljømessige barrierer

• Bosituasjon, herunder ressurser tilgjengelig og personalsituasjon

Kartlegging/Utredning



Fokus i samtalene (spesifikt) Beskrivelse av problem
• Er dette et nytt problem, kjent problem, gradvis utvikling, situasjonsbestemt?

• Har atferden sammenheng med nylige endringer hos pasient/omgivelsene

• Når og hvor ofte forekommer atferden?

• Hvordan møtes pasient per dd. når atferd utvises (miljøtiltak)?

• Er det gjort vurderinger på alvorlighetsgrad? 

• Benyttes det per i dag tvang og makt? 

• Er tiltakene vurdert som faglig- og etisk forsvarlig? 

• Er det gjort en vurdering på hvilke konsekvenser atferden(e) har for pasient og andre

• Foreløpig definisjon av målatferd

• Hva ønskes det bistand til? 

Kartlegging/Utredning



Generelt:
- Somatiske forhold måtte avklares, utelukke psykisk lidelse

- Kognitivt funksjonsnivå fremstod uklart

- Ustabil livssituasjon 

- Språkferdigheter ble oppgitt som gode men opplysningene var sprikende

- Belastende livshendelser- traumer? 

- Lite påvirkningskraft, manglende samarbeid med pårørende

- Svært aktiv hverdag, med tilrettelagt arbeid og organiserte aktiviteter hver ettermiddag

- Personal fremstod som «utslitt» og «redd»

- Tøy turnover i bolig

Spesifikt:  
- Manglende oversikt over atferden(e)

- Foretatt svært omfattende FAK, men ikke analysert/drøftet 

- Atferden ble forklart utfra den enkeltes opplevelser mer enn fra deskriptive data - følelsesstyrt

- Målatferd ikke definert

- Alvorlighetsgrad av atferd ble vurdert som svært alvorlig, følelsesstyrt

- Tiltak som ble benyttet anså HAVO ikke som etiske og faglig forsvarlige

- Ønsket vedtak etter HOL kap. 9 

Resultat (innledende) kartlegging



Innledende kartlegginger peker mot at pasient er overvurdert og kognitivt 

overbelastet. 

Kognitiv overbelastning er et uttrykk for at hjernen er sliten. Kan forekommen 

når en over tid har hatt oppgaver som er for utfordrende og vanskelige, 

og/eller en har blitt utsatt for emosjonelle belastninger i en lengre periode. 

Personer med utviklingshemming og/eller autisme er mer utsatt for 

overbelastning, blant annet på grunn av deres forskjell i hjernefunksjon og 

derav deres evne til å prosessere informasjon. 

Dermed øker faren for at personer tyr til utfordrende atferd i mangel på andre 

«verktøy».
(Holden, 2016, Bakken, 2016).

Årsaksforhold

Tiltak/Behandling



Tiltak/Behandling



Behandlingsplan

- Ny evneutredning v/psykologspesialist

- Observasjon i botilbud v/vernepleier

- Veiledning i bruk av relevante kartleggingsverktøy v/vernepleier

- Somatisk undersøkelse v/lege og psykiater

- Veiledning i utarbeidelse av miljøtiltak i tråd med funn fra 

innledende kartlegging/observasjon/evnevurdering

Tiltak/Behandling



Evnetest– mann 31 gammel

Tidligere utredninger og diagnose 
F70.0  Lett psykisk utviklingshemming, uten atferdsproblemer

Ny utredning og diagnose: 
Diagnose: 
F71.1 Moderat psykisk utviklingshemming, betydelig atferdsproblemer 

Tiltak/Behandling



For å redusere belastningen på pasient anbefalte vi en rekke 

tilpasninger som nå var i samsvar med evnenivå, F71.

• Justerte forventninger til ADL oppgaver 

• Justerte forventninger til eksekutive ferdigheter

• Justerte forventninger til sosial deltakelse

Tiltak/Behandling



Tiltak på individ nivå (individuelle forutsetninger)
• Reduksjon av daglig innhold/aktiviteter

• Reduserte forventninger til ADL – ferdigheter. Personal øker deltakelse i stell, matlagingssituasjoner, 

påkledning var selvstendig.  (Implementering av Aktiv støtte)

• Tiltak for igangsettelses bistand (eksekutive funksjoner) 

• Tydeligere dagsplan styring med pecs og enkel støttetekst

• Valg situasjoner unngås (interessekartlegging, med fokus på å implementere faste trivielle aktiviteter i dagsplan 

fremfor at pasienten må fremme egne ønsker) 

• «Hvile tid»

• Miljøregler for personal og pasient i samarbeid med pasientens ønsker

• Iverksatt forsterkningsprosedyrer på deloppgaver som pasient mestrer

• Atferds spesifikk tilbakemelding. 

• Trinnvis tilnærming til atferd som utfordrer

Tiltak på system nivå (Ramme betingelser) 
• Økt bemanning jf. økte bistandsbehov

• Økt fokus på planlagt kontortid med fokus på oppdatering av planarbeid rundt pasient

• Økt fokus og system rundt samarbeid med pårørende

• Omfattende endringsarbeid av holdninger i personalgruppen 

• Kunnskapsutvikling 

Tiltak tilpasset ny evneutredning



• Økt mestring i egen hverdag

• Økt gjennomføringsevne i planlagte aktiviteter

• Relasjon til personal er bedret

• Bedre pårørende samarbeid = forutsigbarhet

• Bedre rammebetingelser

• Utfordrende atferd kraftig redusert (3 a-mld på 6 mnd).

• Utarbeidelse av vedtak etter HOL kap. 9 er ikke aktuelt 

per dd.

Resultat



Takk for oppmerksomheten! 


