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Hva menes med utfordrende atferd ? 

Atferdsvansker kjennetegnes ved ”et gjentagende, og vedvarende 
mønster av dyssosial, aggressiv eller utfordrende 
atferd” (ICD-10). 

Utfordrende atferd er ”kulturell avvikende atferd som er så intens, 
frekvent eller langvarig at den fysiske sikkerheten til personen 
selv eller andre er alvorlig truet, eller atferd som i stor grad 
begrenser eller hindrer tilgang til vanlige tjenester i samfunnet 
(Emerson 2001 i Tetzchner, 2003) 



Eksempler på utfordrende atferd 

•  Slå, sparke, skalle 

• Nekte å samarbeide 

•  Raserianfall 

•  Selvskading 

•  Stikke av 

• Hyling 

•  Truing 

•  Spytting 

•  Selvstimulering 

•  Spise uspiselige ting 
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Typer utfordrende atferd 
(Tetzchner, 2003) 

• Atferd som kan føre til skade på andre 
mennesker 

• Atferd som kan føre til materiell skade 

• Atferd som kan føre til skade på individet 
selv 

• Atferd som ikke fører til skade, men som er til 
irritasjon eller sjenanse for andre 
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Skadende atferd 

Ulike typer utfordrende atferd 



6 

Selvskadende 
atferd 

Ulike typer utfordrende atferd 



Mindre krevende 
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Mer krevende 
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A total population study of challenging behaviour in 
the county of Hedmark, Norway: Prevalence, 
and risk markers. Holden & Gitlesen (2006) 
Research in Developmental Disabilities 
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Deltakere: 904 personer med utviklingshemming (0,48%) 



Forekomst problematferd 
autisme vs utviklingshemming 

• Autisme 
–  64% (Murphy et.al. 2009) 

–  36% (Holden & Gitlesen 
2006) 

• Utviklingshemming 
–  10-15% (Emerson et.al. 

2001; Holden & Gitlesen 
2006) 
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Psykisk utviklingshemning 

1. evnenivå (IQ < 70) 
2. funksjonsnivå (adaptive 

atferd)  
3. start før 18 år 
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Psykisk utviklingshemming 

•  Gradering av psykisk 
utviklingshemning 

•  Lett PU: IQ 50 - 70 
(9-12 år)  

•  Moderat PU: IQ 35 - 49 
(6-9 år)  

•  Alvorlig PU: IQ 20 - 34 
( 3-6 år)  

•  Dyp PU: IQ under 20 
(0-3 år)  
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Øvre 
grense 
for puh 
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Autismespekterforstyrrelser (ASF) 

1.  sosialt samspill  

2.  kommunikasjonsmønstre  

3.  begrenset, stereotypt og 
repetitivt atferdsmønster.  



Hyperkinetisk forstyrrelse (bla 
ADHD) 

1.  Impulsivitet 

2. Hyperaktivitet 

3.  Problemer med vedvarende 
oppmerksomhet 
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Forekomst 
Av 10.000 Barn i Troms pr. år Barn i Troms (0-18) 

Psykisk utviklingshemming 100-300 20-60 360-1.100 

Autisme 50-60 10-12 180-216 

CP 20-25 4-5 72-90 

Downs syndrom 12 3 54 
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Forekomst av utfordrende atferd 
hos normalt fungerende barn 

• Mye av det som vanligvis defineres som 
utfordrende atferd er normal atferd hos små 
barn. 
–  19 % vugger kroppen frem og tilbake (stereotype 

bevegelser) 
–  5 % dunker hode 

• Normalfungerende barn vil vanligvis vokse 
dette av seg 



• Barn med autisme som har moderat til 
alvorlig utfordrende atferd vokser den 
sjelden av seg. Uten egnede tiltak vil 
disse vanskene gjerne vedvare og 
forverres. 


