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Når mennesker er avhengig av hjelp fra 

andre personer for å delta i nesten alle 

livets aktiviteter, og når de har store vansker 

med å kommunisere egne behov og ønsker, 

vil deres muligheter til å ta valg, kontrollere 

og påvirke eget liv være avhengig av at 

nødvendig hjelp er tilgjengelig.

(basert på Mansell m.fl. 1987)

Hovedprinsipper:

1) Bygg relasjoner som fremmer 

deltakelse og aktivitet

2) Planlegg for aktivitet

3) Gi tilpasset hjelp

4) Sørg for aktiv deltakelse

5) Sikre påvirkningsmulighet 

og medbestemmelse

6) Støtt personal gjennom praksisledelse 

og organisering av tjenestene

Active support



Hvorfor er aktiv deltakelse viktig?

Aktiv deltakelser er viktig fordi PERSONEN:

1. Kan delta i meningsfulle aktiviteter og relasjoner.

2. Får variert erfaring.

3. Får økte muligheter til å lære ferdigheter som er 

grunnleggende for å fremme egne interesser 

overfor andre mennesker.

4. Får muligheter til å gjøre reelle valg.

5. Blir sett på som en som deltar og kontrollerer 

eget liv.

6. Blir stimulert, noe som forebygger 

inaktivitet/passivitet og dette har positiv effekt på 

egen helse/egne muligheter.

7. Opprettholder funksjon som gir grunnlag for 

opplevelse av glede ved mestring og deltakelse.

Personen 

opplever 

mestring 

og kontroll

Den nære 

utviklingssone

Tilpasning og gradvis avtrapping av 

hjelpebetingelser («scaffolding»)

Selvregulering

Andre-regulering

Andre-regulering

Utvikling over tid

(Sameroff 2010)



Liten deltakelse

”Service-modellen” vs. ”Aktiv deltakelse”

Lave forventninger

Reduserte muligheter til å 

utvikle nye ferdigheter

Begrensede erfaringer

Begrenset atferdsrepertoar

(Basert på Pavillion Publishing 2012)
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Aktiv deltakelse

Forventning om 

deltakelse

Muligheter til å utvikle nye 

ferdigheter

Varierte erfaringer

Utvidet atferdsrepertoar

”Service-modellen” vs. ”Aktiv deltakelse”

(Basert på Pavillion Publishing 2012)



«The Andover project»

• Brukerne skulle få de samme muligheter til å delta i 

hverdagsliv som andre personer på samme alder.

– Delta i et bredt spekter av ordinære aktiviteter som 

er nødvendige i hverdagen.

– Erverve nye ferdigheter som er relevante for 

hverdagsliv.

– Redusere forekomst av utfordrende atferd som 

begrenser eller hindrer personen fra å delta i 

hverdagsliv og lokalmiljø.

• Dette innebærer at hverdagslige oppgaver i hjem og 

lokalmiljø er en del av «livet» – og gir gode muligheter 

for deltakelse, læring og sosial samhandling.



Skap relasjoner som gjør aktivitet mulig!
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6) Støtt personal gjennom 

praksisledelse og organisering 
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a) Personer med omfattende bistandsbehov er avhengig av 

andre for å kunne delta i aktiviteter.

b) Et godt forhold til brukeren gjør det mulig for personalet å 

gi tilpasset hjelp.

c) Gode relasjoner etableres gjennom at personalet blant 

annet: 

a) Opptrer naturlig og spontant (byr på seg selv)

b) Lever seg inn i hvordan den andre har det og tar 

hensyn til det (empati).

c) Tar kontakt også for uforpliktende sosialt samvær.

d) Gjør aktiviteter sammen som de begge setter pris på.

e) Lærer seg hvordan den som får hjelp er vant til eller 

liker at aktiviteter blir utført.

”Personalets påvirkning kommer ikke bare til uttrykk ved de ordene 

som brukes…, men også i samhandling gjennom ikke-verbal 

kommunikasjon som betoning, stemmevolum, nærhet, mimikk, osv.”                     

(Holden 2013)

Husk at det alltid 

er en ubalanse i 

relasjonen –

brukeren er 

avhengig av deg!
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O’Brien sine fem kjennetegn for gode tjenester kan 

ligge som en grunnleggende føring for opplæring av 

personalet når de skal bidra til å skape et godt liv for 

personen:

1) Tilstedeværelse i eget liv

2) Valgmulighet

3) Kompetanse gjennom deltakelse og erfaring

4) Deltakelse i sosialt fellesskap

5) Opplevelse av å bli respektert og verdsatt

Det å bygge og vedlikeholde en 

god relasjon til brukeren er en 

kontinuerlig prosess og anses 

som en kritisk komponent i 

«Active Support».



Hovedprinsipper:

1) Bygg relasjoner som fremmer 

deltakelse og aktivitet

2) Planlegg for aktivitet

3) Gi tilpasset hjelp

4) Sørg for aktiv deltakelse

5) Sikre påvirkningsmulighet 

og medbestemmelse

6) Støtt personal gjennom 

praksisledelse og organisering 

av tjenestene

Planlegg for aktivitet

Personalet er planleggere ved å 

organisere omsorgsmiljøet med tanke 

på å fremme størst mulig aktiv 

deltakelse i hverdagsaktiviteter

a) Hvilke aktiviteter?

b) Hvordan skal aktivitetene utføres?

c) Når skal aktivitetene utføres?

d) Hvordan gikk det og bør vi gjøre 

noen endringer?
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1) Daglige rutiner

2) Store aktiviteter

3) Småaktiviteter

4) Opplæring / utvikling?
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Planlegg for aktivitet

a) Hvilke aktiviteter?

b) Hvordan skal aktivitetene utføres?

c) Når skal aktivitetene utføres?

d) Hvordan gikk det og bør vi gjøre 

noen endringer?

Det er nødvendig å skape et miljø 

som støtter og oppfordrer til et 

bredt spekter av konstruktiv og 

meningsfull aktivitet

(Felce 1989)
Hensikten med planer er å 

gjøre livet bedre, ikke gjøre 

spontan aktivitet mer vanskelig
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Gi tilpasset hjelp

1) Hvilke forutsetninger har 

personen?

2) Hva har personen behov for 

å få hjelp til?

3) Hvordan foretrekker 

personen å få hjelp?

4) Hvilke prinsipper er viktige i 

«Active support»?

5) Hvordan gikk det og bør vi 

endre hvordan vi gir hjelp til 

neste gang? Personalet er muliggjørere ved 

at de setter personen i stand 

til å delta i aktiviteter ved å gi 

nødvendig bistand i øyeblikket 

for å kompensere for og «bygge 

bro» over brukerens manglende 

ferdigheter
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Individuelle 

forutsetninger

«Miljøets krav»
• Arv
• Læring
• Sykdom
• Skade

Sosialt og 

fysisk miljø

Forventninger til: 
• Selvregulering
• Ferdigheter
• Kognitiv og fysisk funksjon
•…

Omsorg Støtte

MotivasjonStruktur

OpplæringTilpasning

Tjenesteyterne er «brobyggere»
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Gi tilpasset hjelp

1) Hvilke forutsetninger har 

personen?

2) Hva har personen behov for 

å få hjelp til?

3) Hvordan foretrekker 

personen å få hjelp?

4) Hvilke prinsipper er viktige i 

«Active support»?

5) Hvordan gikk det og bør vi 

endre hvordan vi gir hjelp til 

neste gang?

1) «Skreddersydde» 

hjelpebetingelser

2) Start enkelt – øk vanskegrad i 

trinn avhengig av mestring

3) Oppretthold «flyt» i 

aktiviteten

4) «Timing» av når hjelpen gis

5) Avtrapping av hjelp

6) Forsterkning av ønsket atferd

7) Gjentakelse

Personalet måtte lære seg en ny 

hjelperrolle hvor de måtte hjelpe 

brukerne med å utføre oppgavene 

selv i stedet for å gjøre det for dem 

(Felce 1989)
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Sørg for aktiv deltakelse

1) Grip mulighetene i øyeblikket

2) Lite og ofte

3) Gradert hjelp

4) Øk muligheter for at personen 

opplever valg og kontroll

5) Skap forutsigbarhet i 

hverdagen

6) La det å delta i og gjennomføre 

aktiviteter lede til forsterkning

Hvis personalet ikke klarer å lage et tydelig 

skille i hvordan de reagerer når personen 

fremviser hensiktsmessig deltakelse kan 

man ikke anta at dette vil utvikle seg som 

den dominerende samhandlingsformen.

(Felce 1989)
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Sikre påvirkningsmulighet og selvbestemmelse

Personsentrert planlegging er en prosess hvor man 

• lærer hvordan en person ønsker å leve livet sitt

• sammen utarbeider en plan/-beskrivelse av hva 

som må gjøres for å hjelpe personen til å bevege 

seg i retning av det livet vedkommende ønsker.

Gode planer er forankret i hva som er viktig for 

målpersonen, samtidig som planene er realistiske!



Utvikling av selvbestemmelse

Personen kan 

bestemme selv

Personen kan bestemme 

selv med veiledning fra 

nærpersoner

Andre personer må  

bestemme for personen
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• veiledning i det å ta valg

• kreative alternativer til ”umulige” valg
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Systematisk arbeid med:

• tilrettelegging for varierte erfaringer

• veiledning i det å ta valg

• kreative alternativer til ”umulige” valg

Når det gjelder autonomi er ikke det 

viktigste om det er ytre krav eller 

påvirkning, men om personen har 

integrert og samtykket til dem eller 

opplever seg kontrollert av dem.

(Deci og Ryan 

2017)
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Hvis det er lite personen kan velge 

eller påvirke må personen i stor 

grad få påvirke der det er mulig!
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Praksisledelse og organisering

a) Praksisledelse

b) Kompetanse og ferdigheter hos personal

c) Organisering som støtter opp om ønsket praksis



Mennesker med omfattende bistandsbehov må ha 

personale med spesialkompetanse om hvordan man 

hjelper personer til å bli aktivt deltakende i eget liv.

Dette personalet:

– Fokuserer på aktiv deltakelse i meningsfulle 

aktiviteter og relasjoner.

– Gir tilpasset hjelp med utgangspunkt i personens 

ferdigheter og preferanser.

– Planlegger bruk av tid og ressurser slik at 

personen får en variert og opplevelsesrik hverdag.

– Sikrer en god balanse mellom brukers 

valgmuligheter og kontroll.

– Fokuserer på forbedringsarbeid og på økning av 

personalets  kompetanse.

Praksisledelse og organisering



A. Inkludering

A. Delta i det som skjer

B. Ordinære aktiviteter – overalt

C. Med andre mennesker

B. Uavhengighet (selvstendighet)

A. Utvide personens erfaringer

B. Akkurat tilstrekkelig hjelp og 

støtte

C. Erfare suksess (mestring)

C. Valg

A. Utvide personens erfaringer

B. Respektere personens 

beslutninger

Sentrale verdier for «Active Support»
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