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Utfordrende atferd?

Hva er ‘utfordrende atferd’?

• Begrepet ‘Utfordrende atferd’ ble først tatt i bruk i 

USA av organisasjonen «The Association for 

Persons with Severe Handicaps» (TASH).

• Begrepet var utformet for å fremheve at 

«upassende atferd er en utfordring for systemet 

og ikke en isolert egenskap ved individet».

• Begrepet ledet til økt fokus på tjenestene og 

hvordan de bør reagere på de utfordringer som 

atferden leder til innenfor en kontekst av 

normalisering og deinstitusjonalisering.

(Jones og Eayrs 1993, s. 2-3).



En vanlig brukt definisjon

Utfordrende atferd er:

«Atferd som er kulturelt avvikende og har en intensitet, 

frekvens eller styrke som utsetter personen selv eller andre 

for fysisk fare eller som i stor grad vil føre til begrenset bruk 

av, eller tilgang på, vanlig sosial deltakelse i samfunnet.» 

(Emerson 1995; min oversettelse)

1. Det er effekten av atferden på omgivelsene som er 

avgjørende for om den er utfordrende. 

2. Det er menneskene i omgivelsene som blir utfordret i 

konkrete situasjoner – atferden er ikke en egenskap ved 

personen. 

3. At utfordrende atferd er en avgrenset klasse av atferd 

som innebærer en betydelig risiko for personens fysiske 

velvære og at personens utsettes for restriksjoner 

knyttet til deltakelse i sosial samhandling.

Definisjonen setter fokus på …

Utfordrende atferd?



Eksempler

• Angrep mot andre

Slår andre med hender/objekter, 

plager/stjeler/skremmer andre, biter, lugger, klorer, 

klyper eller er verbalt aggressiv.

• Selvskading

Biter seg selv, slår hodet med hånd/kroppsdel, klorer 

seg, selvfremkalt oppkast/brekning, klyper seg, pica, 

slår hodet med eller mot ting, stikker ting i 

kroppsåpninger, slår kroppen ..

• Ødeleggelser

Egne eiendeler, personalets eiendeler eller andres 

eiendeler.

• Atferd som kan lede til skade på egen person

Stikke av fra personalet, utsette seg for høy risiko …

• Annet

Kler av seg offentlig, protesterer mot nødvendige 

gjøremål, raserianfall, …

(Holden 2009, s. 39-40)

Dette er måter å oppføre seg på som påvirker andre og 

gjør at personen møter reaksjoner fra andre mennesker 

– uansett hva du velger å kalle oppførselen.

Utfordrende atferd?



Utfordrende atferd?

Kritikk av begrepet

Begrepet ble kritisert for 

• å være for vagt og at svært mange ulike former 

for atferd blir inkludert.

• at det i hovedsak er en sosial definisjon hvor en 

rekke forhold vil påvirke om en atferd oppfattes 

som utfordrende eller ikke. Samme atferd kan 

oppleves som utfordrende under noen 

betingelser og ikke under andre.

(Jones og Eayrs 1993, s. 2-3).

Eksempel

Det å sitte inaktiv og ikke ta initiativ til aktivitet vil ikke 

oppfattes som et problem i miljøer hvor tjenesteyterne er 

underbemannet, har dårlig tid og strever med å dekke 

brukernes fysiske behov. 

I omgivelser hvor tjenesteyterne jobber for at brukeren skal 

bli mer aktivt deltakende i det som skjer i egen hverdag vil 

denne atferden kunne være et stort og vanskelig problem.

Toogood (1993) kritiserer definisjonen for ikke å ta med 

tjenestene sin kompetanse til å håndtere atferden.

Hva som vil bli regnet som «utfordrende atferd» varierer 

med hvor godt person og omsorgsmiljø passer sammen.



Ikke «diagnostisk merkelapp»

Emerson og Einfeld (2011) peker på at det har vært en 

økende tendens i fagfeltet til å benytte begrepet som en 

«diagnostisk merkelapp». 

De mener dette er feil og lite hensiktsmessig bruk av 

begrepet. Svært problematisk eller sosialt uakseptabel 

atferd bør sees som en utfordring for tjenestene heller enn 

som et uttrykk for psykopatologi.

Hensikten er å sette fokus på at utfordringene oppstår vel 

så mye som en følge av hvordan personene får hjelp og 

støtte som individuelle egenskaper ved personen.

Tjenestene må legge til rette for: 

• en positiv utvikling for personen,

• redusert forekomst av utfordrende atferd og 

• at personen har anstendig livskvalitet til tross for 

atferdsproblemer.



Begrepet «utfordrende atferd» endrer forståelsesrammen fra 

«hvordan kan vi fjerne den utfordrende atferden» til «hvordan 

kan vi forsøke å møte personens behov til tross for de vansker 

den utfordrende atferden medfører».

(Broderick 1988, i Jones og Eayrs 1993).



Emerson og Einfeld (2011, s. 53) peker på at de dominante 

faglige tilnærmingene til behandling av utfordrende atferd 

har fokusert på å forstå proksimale eller umiddelbare  

årsaker til atferden som enkelt kan kontrolleres. 

De vurderer at det har vært for lite fokus på hvordan mer 

distale (bakgrunnsvariabler) påvirker sannsynligheten for at 

utfordrende atferd forekommer.

Utfordrende atferd – som annen atferd –

må forstås som en del av et større system!



Regjering

Myndigheter

Organisasjon

Ledelse

Personal-

gruppe

Direkte 

samhandling 

med bruker

TY blir 

slått ned

TY stiller seg foran Trude og sier «nei»

TY har en holdning som viser at «de bestemmer»

TY pleier trekke seg vekk når hun har slått

Det er vanlig å trekke seg ut når Trude slår

Slag registreres ikke og det meldes ikke avvik

Personalet er ikke oppdatert på miljøregler og tiltak

Utilstrekkelig opplæring av TY

Utstrakt bruk av vikarer

Sikrer ikke nødvendig rapportering

Fokus på å spare penger – ikke innleie ved sykdom

Etterspør ikke informasjon om avvik o.l.

Mangelfullt tilsyn med kommunen

Kommunen får stadig større omsorgsoppgaver uten 

medfølgende midler

Under visse typer betingelser vil 

sannsynligheten for visse typer atferd øke.

Systemperspektiv

Habiliteringstjenesten bes om å 

kartlegge og anbefale tiltak da

Trude har begynt å slå tjeneste-

yterne i den nye boligen. 

Trude er en kvinne med lett 

utviklingshemming som nylig 

har flyttet inn i ny bolig. Hun kan 

bli stresset over småting i 

hverdagen og da kan hun slå 

personalet hardt i hodet hvis de 

sier «nei» til noe hun ber om.

I forrige bolig hadde Trude 2:1 

bemanning, men klarte likevel å 

slå personal fire ganger siste år. 

Ett personal ble sykmeldt i 3 

måneder på grunn av hodepine 

og synsforstyrrelser.

Hva er årsaken til atferden?

Bestemt at Trude skal ha 1:1 bemanning i ny bolig



Utfordrende livsmiljøer

Slike miljøer er ofte preget av:

1. Stor grad av ekstern sosial kontroll.

2. Lite sosial kontakt.

3. Fattige og lite stimulerende omgivelser.

4. Regimer som har strikt kontroll med 
tilgang til ønskede objekter og aktiviteter, 
eller hvor det er få ønskede objekter eller 
aktiviteter.

Dette er miljøbetingelser som 

inviterer til utfordrende atferd!



NB!

Vil bare minne om at det finnes 

anbefalte retningslinjer som man 

bør følge ved forebygging og 

behandling av utfordrende atferd!



Hvordan velger vi behandlingen vi tilbyr?

It Seemed Like A Good Idea At The Time.

Martin Eccles advarer mot at 

man bruker ISLAGIATT-prinsippet:

Mitchie, Atkins og West (2014) 

argumenterer for at intervensjoner for å 

endre ansatte og pasienters atferd ofte 

utvikles og implementeres uten at man tar 

hensyn til teorier og evidens fra forskning 

og atferdsendring.

Michie m.fl.(2014) identifiserte 83 teorier 

om atferdsendring.

Hvilken teori skal man velge som 

grunnlag for tiltak overfor pasienten?



1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Viktige trinn ved valg av intervensjoner.

(Michie, Atkins og West 2014)



1) Identifiser så konkret som mulig 

den eller de atferdene som må 

endres for å løse problemet.

2) Spesifiser hvor atferdene 

forekommer.

3) Spesifiser personene eller 

gruppene som er involvert.

4) Prioriter og velg den atferden 

som skal endres (målatferd).

(Michie m.fl. 2014)

1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4



1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Situasjon Sosialt miljø Fysisk miljø Organisering
Lover og 

regler

Målperson

Personlige 

egenskaper 

og erfaring

• Indre biologisk/fysiologisk aktivitet 

(genetisk aktivitet)

• Indre biologisk/fysiologisk aktivitet

(nevrokjemisk aktivitet ++)

• Kognitive og emosjonelle funksjoner

Personen endrer seg 

og miljøet endrer seg

Endring over tid på grunn av «modning», 

interaksjon mellom ulike «indre systemer», 

interaksjon med omgivelsene og tilfeldigheter.
Hva skal vi forsøke å endre på?



1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Michie m.fl. (2014) anbefaler å bruke COM-B modellen 

som et utgangspunkt for å forstå atferden og identifisere 

hva som kan være hensiktsmessig å endre.

For at en atferd skal forekomme må følgende forhold 

være tilstede:

1. Personen må ha kapasitet til å utføre atferden 

(fysisk styrke, kunnskap, ferdigheter, …).

2. Det må være mulighet for at atferden kan utføres, 

dvs. det sosiale og fysiske miljøet må invitere til eller 

fremme forhold som bidrar til at atferden forekommer.

3. Personen må ha tilstrekkelig sterk motivasjon, dvs. 

være mer motivert til å utføre atferden enn til å avstå 

fra å utføre den, eller utføre en konkurrerende atferd. 

(Michie m.fl. 2014)

Capability

Motivation

Opportunity

Behaviour

C

O

M



1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Situasjon
Sosialt miljø
Fysisk miljø

Det sosiale og fysiske miljø 

skaper muligheter for atferd

Evne

Motivasjon

Mulighet

Atferd

Evne

Personlige 

egenskaper 

og erfaring

Motivasjon

Motivasjon

Capability

Motivation

Opportunity

Behaviour



1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Situasjon
Sosialt miljø
Fysisk miljø

Det sosiale og fysiske miljø 

skaper muligheter for atferd

Evne

Personlige 

egenskaper 

og erfaring

Motivasjon

Motivasjon

Hva er handlingsrommet vårt?

1. Kan personen endre seg slik at hen mestrer 

situasjonen bedre?

2. Kan vi endre forhold som påvirker 

personens motivasjon?

3. Kan vi gi hjelp under utførelse av handlingen 

slik at personen mestrer situasjonen bedre?

4. Kan vi endre miljøet slik at personen mestrer 

situasjonen bedre?

1
1

2

3

42

3

4

2 Hvordan vi forstår disse 

forholdene, og hvilke tiltak vi 

velger, påvirkes i stor grad av 

hvilke teorier vi støtter oss på!



«There is nothing so practical as a good theory» 

(Kurt Lewin)



1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Situasjon

Anvendt atferdsanalyse

Målatferd Konsekvens

Stimuli som 

signaliserer mulighet 

for forsterkning

Motivasjonelle

forhold (MO)

Person-

faktorer

Motivasjonelle

forhold (MO)

1

Hva er handlingsrommet vårt?
1. Endre personen

1. Lære nye ferdigheter.

2. Presentasjon av regler.

2. Endre stimuluskontroll ved å:

1. Fjerne eller endre stimuli som 

inviterer til uønsket atferd.

2. Legge til eller tydeliggjøre stimuli 

som fremmer nøytral, adekvat 

eller ønsket atferd.

3. Endre motivasjon ved å: 

1. Fjerne eller redusere betingelser 

som øker sjansen for at 

utfordrende atferd.

2. Tilføre eller styrke betingelser 

som øker sjansen for ønsket eller 

akseptabel atferd.

4. Gi hjelp under utførelse av atferden slik 

at personen benytter nøytrale, adekvate 

eller ønskede ferdigheter.

5. Sikre et stabilt og forutsigbart miljø ved 

å sørge for lik praksis i møte med 

personen.

1

2

2

3

3
4

5

3

4

5



1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Situasjon

Anvendt atferdsanalyse

Målatferd Konsekvens

Stimuli som 

signaliserer mulighet 

for forsterkning

Motivasjonelle

forhold (MO)

Person-

faktorer

Motivasjonelle

forhold (MO)

Hva er handlingsrommet vårt?

1. Endre konsekvenser slik at: 

1. utfordrende atferd mister eller 

svekker sin funksjon.

2. Personen oppnår det samme 

gjennom ønsket eller 

akseptabel atferd.

6

6

Hypotese:

Ved å endre på miljøforholdene som 

påvirker atferden vil atferden endre seg!



1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Situasjon

Kognitiv terapi

Kropp Atferd

Følelser

Tanker

1

2

3

«Hjemmelekse»

4

Hva er handlingsrommet vårt?

Kognitiv terapi handler i stor grad om å 

forsøke å endre folks tanker, både 

innhold og prosesser: 

1. Gjenkjenne og endre tolkning av 

egne kroppslige sanseinntrykk.

2. Gjenkjenne og endre 

uhensiktsmessige tanker og 

overbevisninger.

3. Gjenkjenne og akseptere egne 

følelser.

4. «Hjemmelekser» hvor man tester 

ut og evaluerer egne antakelser og 

nye tankemåter. 

1

2

3

4

Hypotese:

Ved å endre personens «mentale 

prosesser» vil personen endre atferd



1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Økologisk psykologi (jfr. Gibson) 

4

Situasjon

A
A

A

A

A
A

A

A

= «Affordances» 

– stimuli som inviterer til (gjør mulig) 

visse handlingsalternativer. 

A

«Direkte persepsjon» –

personen utforsker og 

oppfatter muligheter i miljøet

Personen utfører 

handlinger i miljøet som 

fører til oppdagelse av 

nye «affordances»

Mennesker lever i og er en integrert 

del av omgivelsene – vi oppfatter 

¨direkte¨ hvilke handlingsmuligheter 

miljøet inviterer til.
(Blau og Wagman 2023)



1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Økologisk psykologi (jfr. Gibson) 

4

Situasjon

A
A

A

A

A
A

A

A

Hypotese:

Ved å endre hva miljøet tilbyr og inviterer 

til av handlinger vil personen endre atferd

Hva er handlingsrommet vårt?
Økologisk psykologi er opptatt av å forbedre «the person-

environment fit» - spesielt i forhold til dagliglivets aktiviteter:

1. Legge til eller fremheve «affordances» for ønsket eller 

akseptabel atferd.

2. Fjerne eller maskere «affordances» for utfordrende 

atferd.

3. Invitere til at oppgaver kan utføres på flere måter for å 

fremme problemløsning og tilpasning. Unngå for mye 

fokus på å trene på isolerte handlinger.

Personens forutsetninger og 

erfaringshistorie påvirker hvilke 

«affordances» personen oppfatter.

(Blau og Wagman 2023)



Hypotese:

3

1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Situasjon

Systemdynamisk perspektiv

Beskrankninger

i personen

Beskrankninger som 

ligger i oppgaven 

som skal utføres
Beskrankninger

i miljøet

Persepsjon

Handling

Funksjonelle atferdsmønstre 

selekteres under påvirkning av 

mulighetene og  begrensningene

i systemet.

Problemløsning

Beskrankninger = grenser eller egenskaper 
ved systemet som begrenser variasjon.

Beskrankningene både 
begrenser og skaper muligheter. 

(Button m.fl. 2021)
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1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Situasjon

Systemdynamisk perspektiv Hva er handlingsrommet vårt?
NB! Systemdynamiske teorier er ikke laget for å beskrive 

statisk atferd – man forsøker å beskrive et mulighetsrom for 

handlinger samlet over mange lignende situasjoner. 

1. Endre beskrankninger i personen.

2. Endre på beskrankninger som følger av oppgaven.

3. Endre muligheter og begrensninger i miljøet.

1. Skreddersy «øvingsmiljø» ut fra personens 

forutsetninger.

2. Fokusere på handlingenes effekt (eksternt fokus) i 

stedet for å utførelse av en konkret handling.

3. Skape et miljø som inviterer til utforskning og 

kreativitet.

4. Ivareta deltakernes sikkerhet.

5. Legg til rette for utvikling av selvregulering.

Beskrankninger

i personen

Beskrankninger som 

ligger i oppgaven 

som skal utføres
Beskrankninger

i miljøet

(Button m.fl. 2021)
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1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Situasjon

Systemdynamisk perspektiv

Persepsjon

Handling

Problemløsning

Hypotese:

Funksjonelle atferdsmønstre 

selekteres under påvirkning av 

mulighetene og  begrensningene

i systemet.

(Basert på Button m.fl. 2021)
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1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Situasjon

Systemdynamisk perspektiv

Persepsjon

Handling

Problemløsning

Større fokus på samarbeid 

– man skaper miljøet sammen!

Både bruker og personal 
påvirker og endrer hverandre.

Hypotese:

Funksjonelle atferdsmønstre 

selekteres under påvirkning av 

mulighetene og  begrensningene

i systemet.



3

1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Situasjon

Struktur

Mål: Best mulig livskvalitet

Opplæring BehandlingOmsorg
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1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Situasjon

Personalgruppe
Ledelse/

organisering
Bydels-

adm.
Prompt for 

ønsket atferd Tiltak rettet mot:

• å la personen anvende og utvikle 

ferdigheter og kompetanse

• å gi personen opplevelse av 

mestring og livskvalitet

• behandling av spesifikke lidelser

Tiltak rettet mot å skape 

nødvendige rammebetingelser

Tiltak rettet mot:

• støtte, informasjon og 

opplæring til nærpersoner

• forenkling og tilpasning av 

informasjon

• tilrettelegging av omgivelser

Tiltak rettet mot:

• Opplæring og trening i 

grunnleggende ferdigheter

• Kompensere for nedsatte 

ferdigheter

• Støtte og informasjon

• Behandling av spesifikke 

lidelser
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1. Lag en «atferdsdiagnose» 

- hva må endres for at 

atferden skal endre seg?

1. Vurder intervensjoner 

rettet mot flere nivåer av 

systemet samtidig.

1. Anerkjenn at atferden er en 

del av et system.

1. Gi en presis beskrivelse av 

atferden du ønsker å endre.
1 2 3 4

Situasjon

Teoriene vi har sett på er forenlige og kan sies å 

omhandle ulike sider av systemet hvor den 

utfordrende atferden forekommer:

1. Tiltak for å endre miljøet i den konkrete 

situasjonen basert på en detaljert 

beskrivelse/forståelse av atferden.

2. Tiltak for å endre personen (utenfor den aktuelle 

situasjonen).

3. Tiltak rettet mot å utforme et system som inviterer 

til ønsket og akseptabel atferd og ikke inviterer til 

utfordrende atferd.

4. Tiltak rettet mot å legge til rette for en ønsket 

utvikling over tid. 



Hvordan velger vi behandlingen vi tilbyr?

• Mitchie m.fl. (2014) har foreslått «Behavior

Change Wheel» (BCW) og COM-B som et 

verktøy for å gi oss oversikt over 

handlingsrommet. 

• Jeg er usikker på hvor godt BCW passer for 

habilitering, men prinsippene som ligger til 

grunn vil være aktuelle også for vårt fagfelt.  

• Det er viktig å få en oversikt over 

handlingsrommet slik at vi ikke kaster oss 

på første og beste idé!

• Unngå ideologiske konflikter og unngå å 

henge fast i fortiden – det er IKKE 

vitenskapelig og IKKE til pasientens beste. 

X
Legg innsats i å lage en 

god kasusformulering!
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