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1.1	  Innledning.	  
Som vernepleier er det viktig å arbeide for tilrettelegging i hverdagen, slik at de som mottar 

tjenester opplever livskvaliteten som god. Fellesorganisasjonen legger vekt på at god 

livskvalitet har sammenheng med det å kunne ta selvstendige valg, både i hverdagen, men 

også gjennom livet. For mennesker med ulike utfordringer, krever dette at vernepleieren kan 

legge til rette for brukermedvirkning slik at utgangspunktet for god livskvalitet blir best mulig 

(FO, 2008). 

 

I hverdagen som vernepleier vil man i arbeid med ulike mennesker, måtte vurdere behovet for 

å øke eller redusere forekomsten av ulike atferder. Denne oppgaven vil se på hvordan uønsket 

atferd kan reduseres ved bruk av ekstinksjon. Det vil da være naturlig å vurdere hvilke hensyn 

som må tas underveis, slik at tiltaket settes i gang og gjennomføres på en faglig- og etisk 

forsvarlig måte. Oppgaven vil også ta for seg eventuelle fordeler og ulemper, knyttet til 

ekstinksjon. 

Som vernepleier vil det alltid være stort fokus på at menneskene vi arbeider med, skal ha 

mulighet til å delta i valg som virker inn på den enkeltes liv og hverdag (FO, 2008). Derfor vil 

denne oppgaven se på hvordan brukermedvirkning kan sikres i denne prosessen. Teori på 

temaene: ekstinksjon, etikk, brukermedvirkning og vernepleierens arbeidsmodell, vil bli 

presentert tidlig i oppgaven. Funnene vil deretter bli drøftet opp mot de ulike fasene i 

vernepleierens arbeidsmodell. Jeg har valgt denne strukturen på drøftingsdelen, for å på en 

ryddig måte se på hvordan de ulike elementene må vurderes i de ulike fasene av 

arbeidsmodellen.  

1.2	  Problemstilling	  og	  begrunnelse.	  
Problemstillingen oppgaven bygger på er:  
 
Hvordan kan vernepleieren arbeide for å sikre etisk- og faglig forsvarlighet, samt 

brukermedvirkning dersom ekstinksjons skal brukes for å redusere uønsket atferd? 

 

Denne problemstillingen ble valgt, for se hvordan man kan redusere uønsket atferd ved bruk 

av ekstinksjon. Vernepleierstudiet har det hatt fokus på etikk og brukermedvirkning, men har 

også hatt emner hvor atferdsanalyse har vært sentralt.  

Fellesorganisasjonen (2008) legger vekt på tilrettelegging av brukermedvirkning, men også 

refleksjon i forhold til etikk. Derfor vil denne oppgaven se på om ekstinksjon kan 

gjennomføres på en slik måte at brukermedvirkning sikres i alle ledd. I tillegg vil det være 
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relevant å se på hvordan brukermedvirkning kan kombineres med godt etisk- og faglig arbeid. 

Fellesorganisasjonen (2008) vektlegger gode holdninger rundt livets ukrenkelighet og 

personens egenverd, og at dette skal respekteres. Denne oppgaven vil se på hvordan og om 

dette kan gjøres på en god måte.  

 

Atferdsanalyse baserer seg på hvordan hendelser i miljøet kan påvirke og endre atferd. Det å 

redusere en uønsket atferd ved bruk av ekstinksjon, vil i følge atferdsanalysen være et resultat 

av at konsekvensen av atferden endres (Isaksen & Karlsen, 2013). Oppgaven vil derfor 

avgrenses til å se på konsekvenser av atferd, ikke hva som er foranledningen.  

 

2.1	  Metode.	  
Denne oppgaven er løst ved hjelp av litteraturstudie, som baserer innholdet på bruk av 

sekundærdata. Dette er allerede eksisterende data, som kan studeres gjennom artikler, bøker 

også videre. Jeg har valgt å løse oppgaven på denne måten, da det ville vært for tidkrevende 

og lite hensiktsmessig å løse den på andre måter. Litteraturstudie er også vanlig å bruke i 

bacheloroppgaver for å få god kunnskap temaet det skrives om, i tillegg til å kunne 

sammenligne ulike teorier som finnes (Jacobsen, 2010).  

Et metodekapittel skal begrunne valg som er tatt i arbeidet med oppgaven (Dysthe, Hertzberg 

& Hoel, 2010). Jeg vil derfor gjøre rede for de kildene som har hovedtyngden i oppgaven, og 

styrker og svakheter ved disse.  

I delen som tar for seg atferdsanalyse er det brukt bøker fra både pensumliste og selvvalgt 

litteratur. Det er noe begrenset utvalg både i bøker og forfattere på norsk, og det at oppgaven 

hovedsakelig baserer seg på norsk litteratur vil jeg se som en svakhet. Boken av Isaksen og 

Karlsen, samt ulik litteratur for Holden er det som bærer hovedvekten av den 

atferdsanalytiske teorien. Det er også benyttet noe annen litteratur på norsk, og en engelsk. 

Jeg har erfart at boken på engelsk, ”applied behavior analysis” skrev det samme som de 

norske forfatterne, på de temaene jeg leste i denne boken. Det ville allikevel styrket oppgaven 

å supplert med mer engelsk litteratur, der utvalget er bedre.  

I arbeidet for å sikre etikk og brukermedvirkning, er utgangspunktet tatt i flere av 

Fellesorganisasjonens dokumenter. ”Om vernepleieryrket” har vært brukt som grunnlag for 

arbeidet med arbeidsmodellen, men også utgangspunkt for å lære om vernepleierens etiske 

synspunkter. For å sikre så god forståelse av etikk som mulig, er det supplert med flere ulike 

bøker om dette. Fellesorganisasjonen skriver godt om faget og hvordan det skal utøves. For å 
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styrke oppgaven ytterligere ville det vært heldig å finne annen litteratur som tar for seg dette 

grunnleggende temaet om yrkesutøvelsen. 

For å skaffe god oversikt over gjeldene lover, og regler rundt brukermedvirkning, makt og 

tvang, ble heftet ”om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender” brukt. Dette var et 

godt utgangspunkt for å få kunne begrense søket av hvilke lover og paragrafer som var 

relevante for temaet. Med dette som base, ble lovverk med tilhørende rundskriv studert, for å 

få oversikt over hvilke personer som beskyttes av de ulike lovverkene og i hvilke situasjoner 

lovverkene gjelder. Dette vil være en styrke, da det gir bedre innblikk av hvordan man som 

vernepleier kan arbeide med lovverket.  

Alt i alt, har oppgaven tatt utgangspunkt i litteratur fra pensum, men også egenvalgt som 

enten er funnet gjennom søk eller gjennom anbefalinger fra andre studenter og fagpersoner. 

Dette har resultert i at det er gjort vurdering av en god del bøker, hefter, rundskriv og artikler. 

Ved å lese innhold og teamer i de ulike anbefalingene, har noe blitt vurdert til urelevant, mens 

annen litteratur har blitt brukt med god nytte i oppgaven.  

 

3.	  Teori	  

3.1	  Atferd	  som	  begrep.	  	  
I atferdsanalysen brukes begrepet atferd om alt vi gjør og sier, uavhengig om atferden er 

positiv, nøytral eller negativ. Dette er altså et nøytralt begrep i forhold til hvordan type atferd 

vi snakker om. Atferd brukes også om det vi kan observere hos oss selv og andre, som for 

eksempel handlinger, men også tale, kroppsspråk og mimikk. I tillegg er atferd også det som 

ikke kan observeres av andre enn personen selv, dette kan være drømmer, følelser og tanker. 

Ettersom ordet atferd brukes om alle typer atferd, kan man i istedenfor å skille mellom atferd 

som det er hensiktsmessig å gjøre mer eller mindre av (Isaksen & Karlsen, 2013; Cooper, 

Heron & Heward, 2014).  

 

I atferdsanalysen, fokuseres det på hva som kommer før og etter en bestemt handling. Ved å 

systematisk registrere dette over tid, kan analyse av dataene, hjelpe oss å forstå hvorfor 

personen gjør akkurat denne aktuelle handlingen. En god analyse vil vise hvilke 

foranledninger og konsekvenser som er med å påvirke sannsynligheten for at handlingen 

opprettholdes eller svekkes. Ved å analysere hva som utsløser en atferd, eller hva som er 

konsekvensen av den, kan man gjennom systematisk arbeid, øke eller redusere forekomsten 

av den atferden (Isaksen & Karlsen, 2013).  
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3.2	  Fem	  atferdsendrende	  konsekvenser.	  	  
En konsekvens, er det som følger rett etter en atferd. Ved å kartlegge, registrere og analysere, 

kan vi finne ut hva som opprettholder den aktuelle atferden, målatferden. Dersom det er 

behov for endring, kan det være hensiktsmessig å bruke en av de fem atferdsendrende 

konsekvensene. Disse konsekvensene er positiv forsterkning, negativ forsterkning, positiv 

svekking, negativ svekking og ekstinksjon (Isaksen & Karlsen, 2013).   

 

Jeg vil nå presentere kort de fire første, da oppgaven skal gå i dybden på ekstinksjon.  

Felles for positiv og negativ forsterkning, er at konsekvensen som følger etter atferden, øker 

sannsynligheten for at atferden gjentas. Ved positiv forsterkning tilføres en forsterker rett etter 

den aktuelle atferden. Forsterkeren som utdeles er attraktiv for personen, og som han eller hun 

er villig til å jobbe for å få tilgang på. Dette kan være alt i fra ros til tilgang på leker, penger 

eller andre goder. (Isaksen & Karlsen, 2013). Et eksempel her kan være at et barn får ros, 

altså oppmerksomhet, når det har kledd på seg selv. Sannsynlighet for at barnet gjentar 

handling øker.  

Den andre konsekvensen som øker sjansen for gjentakelse, er negativ forsterkning. Her blir et 

ubehag fjernet etter atferden (Isaksen & Karlsen, 2013). Dette kan være å ta på regnjakke når 

det regner, for å holde seg tørr. Det å holde seg tørr istedenfor å bli våt og kald, øker sjansen 

for at regnjakke tas på neste gang. Dersom regnjakken lekker, og personen blir våt og kald, vil 

sannsynligheten svekkes for at jakken brukes neste gang det regner.  

 

Ved bruk av positiv eller negativ svekking, er målet at forekomsten av atferden skal 

reduseres. Dette kan gjøres ved at noe tilføres eller fjernes rett etter en atferd, slik at atferden 

blir mindre attraktiv. Et eksempel på positiv svekking, kan være når en voksen tilfører kjeft 

rett etter at et barn har gjort en rampestrek. Det at den voksne tilfører kjeft, vil svekke sjansen 

for at barnet gjentar handlingen (Isaksen & Karlsen, 2013). Om barnet leker med maten, kan 

den voksne fjerne maten, slik at barnet mister tilgangen på det. Ettersom barnet liker mat, vil 

sannsynligheten for at barnet leker med maten senere, reduseres. Dette er negativ svekking, 

altså at noe fjernes rett etter atferden, slik at den blir mindre attraktiv (Isaksen & Karlsen, 

2013).  
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3.3	  Hva	  er	  ekstinksjon?	  
Ekstinksjon er når det ikke lenger blir formidlet forsterker til en atferd, som tidligere har blitt 

forsterket opp (Holden & Finstad, 2010). Et barn maser etter is i butikken, men får ingen 

oppmerksomhet (forsterker) på dette fra foreldrene. Foreldrenes mål er at barnet skal slutte å 

mase etter is, og ignorerer derfor atferden å mase. 

Dersom målet er å redusere en målatferd, ved å slutte utdeling av forsterker, er det viktig å 

forberede seg godt. Atferden kartlegges og analysere slik at det sikres at ekstinksjon er riktig 

tiltak.  

Ved å holde tilbake forsterker, vil personen prøve andre alternativer for å få tilgang på 

forsterker (Holden, 2013). Når forsøket på å oppnå forsterker mislykkes og i stedet blir møtt 

med ignorering, er sannsynligheten stor for at atferden vil øke i frekvens og eller styrke, og 

dette kalles ekstinksjonsbrudd. Etter en stund vil dette avta, og atferden reduseres (Isaksen & 

Karlsen, 2013).  

 

Ekstinksjon skjer i hovedsak, på to ulike måter. Den første måten, er at muligheten til å oppnå 

forsterker eller unnslippelse uteblir, slik det er umulig å oppnå dette. Den andre måten er at 

forsterker eller unnslippelse, kommer så lenge etter handlingen, at personen ikke klarer å se 

sammenhengen mellom de to. For de fleste kan atferd ekstingveres, selv om den svakt blir 

forsterket en sjelden gang, fordi personen ikke syns innsatsen som legges ned, er godt nok 

”betalt”. For andre kan det å få en liten forsterker en gang i blant, være med å opprettholde 

atferden, og personen vil fortsette å forsøke å få forsterkere (Holden, 2016).  

 

3.4	  Ekstinksjonsbrudd	  og	  ekstinksjonsskapt	  aggresjon.	  
Ekstinksjonsbrudd er som nevnt tidligere, når atferden som ikke får forsterker slik den pleier, 

øker i styrke og eller frekvens. Dette kan forklares med et eksempel. 

 

Et barn pleier å bråke med bestikket under måltid, og får tilsnakk for dette. Forsterkeren for å 

bråke med bestikket, er da å få tilsnakk, altså oppmerksomhet. Dette øker sannsynligheten for 

gjentakelse. Ved å ignorere denne atferden, vil sannsynligvis barnet bråke mer med bestikket, 

for å forsøke å få forsterkeren. Dersom forsterker uteblir vil barnet etter en stund gi opp. 

 

Ekstinksjonsbrudd er altså når atferden øker i styrke og eller frekvens, og vil roe seg etter en 

stund (Isaksen & Karlsen, 2013). Et annet eksempel, på hva som kan skje om forsterker 

uteblir, er at atferden endres, og personen bruker alvorligere atferd/handlinger, som utagering 
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eller selvskading, for å få tilgang på forsterkeren. Dette kalles ekstinksjonsskapt aggresjon, og 

er ikke unormalt. I likhet med ekstinksjonsbrudd,  vil det som oftest roe seg, og gå over etter 

en stund. Både ekstinksjonsbrudd og ekstinksjonsskapt aggresjon, kan bli så alvorlig, at 

ekstingveringen må avbrytes (Holden, 2016).  

 

3.5	  Responshierarkier.	  
Når ekstinksjon vurderes som tiltak, vil det være en fordel å se på responshierarkier. Dette er 

hvordan atferd er rangert etter hvor krevende de er. Nederst i hierarkiet finnes atferder som 

fungerer godt i enkle og lite krevende situasjoner, disse handlingene er ofte sosialt aksepterte 

(Holden, 2016). Dette kan være å snakke med vanlig stemme eller spørre om man trenger 

hjelp.  

Lenger opp finnes mer intense og anstrengende handlinger, som gjerne brukes i vanskelige og 

utfordrende situasjoner (Holden, 2016). Eksempler på dette kan være å rope høyt, utager eller 

selvskade. 

For det fleste er det naturlig å begynne nederst i hierarkiet, og prøver de sosialt aksepterte 

atferdene først. Dersom disse ikke fungerer, vil noen gradvis forsøke atferder lenger oppe i 

hierarkiet, og se om dette resulterer i ønsket forsterker. Andre kan gå rett på de utfordrende 

atferdene, som ligger høyt oppe (Holden, 2016).  Personer med utviklingshemming kan ha 

erfart at det å ty til atferder som er uakseptable, kan føre til en gitt forsterker, for eksempel 

oppmerksomhet (Holden, 2013). For noen kan det være utfordrende å skille hvilke atferden 

som er passende i ulike situasjoner (Holden, 2016).  

 

3.6	  Viktigheten	  av	  å	  fullføre.	  	  
Dersom ekstinksjon skal brukes for å redusere atferd, må en være sikker på at personen ikke 

oppnår ønsket forsterker, da det kan bidra til å forsterke eller stimulere målatferden. Når 

atferden ikke lenger forsterkes, vil sannsynligheten være stor for et ekstinksjonsbrudd. Hvis 

dette skjer, må en være tålmodig, da dette kan være en svært krevende fase. Om for eksempel, 

tålmodigheten eller tid ikke strekker til, slik at  forsøket på ekstinksjon må avbrytes har 

personen fått oppmerksomhet for en verre versjon av den allerede uønskede atferden. Tiltaket 

har da fungert mot sin hensikt. Det å forstå viktigheten av å holde ut, og planlegge hvordan 

dette skal håndteres, før igangsetting av tiltaket, vil gi større sjanser for å lykkes (Isaksen & 

Karlsen, 2013).  
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3.7	  Utagering	  og	  selvskading.	  	  
Om forsterker holdes tilbake, og forsøket på å få forsterker resulterer i ekstinksjonsbrudd eller 

ekstinksjonsskapt aggresjon, kan dette resultere i at ekstinksjonen må avbrytes. Spesielt i 

situasjoner hvor personen begynner å selvskade eller utagere. Dersom atferden øker slik at 

selvskading eller utagering blir så voldsom at det er fare skade på personen selv eller 

personal, skal ekstinksjonen avbrytes. Dette fordi det ikke er forsvarlig å fortsette, da 

konsekvensene av ekstinksjonen blir for alvorlige (Holden, 2016). Hvis atferden har eskalert 

så mye, at det med stor sannsynlighet vil oppstå skade, kan situasjonen avverges ved bruk av 

nødverge. Lovverk om dette finnes i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9 

(Helsedirektoratet, 2015). Personens tilbud skal tilpasses slik at minst mulig tvang utøves, og 

kommunen skal sørge for at personalet har kunnskapen, veiledning og opplæring som trengs i 

dette arbeidet (Dahlen, 2013).   

 

3.8	  Hvordan	  er	  atferden	  tidligere	  forsterket?	  Kontinuerlig	  eller	  intermitterende?	  
Ved å se på hvordan atferden er forsterket, kan man se hvor ofte personen blir belønnet for 

den aktuelle atferden. Dersom atferden er intermitterende forsterket, altså forsterket av og til, 

vil denne være utholdende mot ekstinksjon. Atferd som er kontinuerlig forsterket, forsterket 

hver gang den forkommer, vil være mindre motstandsdyktig. I forsøk med rotter, han man sett 

at rotter som får forsterkning av og til, og med opphold på flere dager, forsetter atferden. 

Dette viser at intermitterende forsterkning holder atferden attraktiv over svært lang tid, selv 

om betingelsene endres. Vi kan se dette hos mennesker også. Personer som får ønsket utfall 

på sine handlinger, vil fortere gi opp og bli frustrert dersom det ikke går som de har tenkt eller 

en vant til. Personer som takler og er vant til at handlinger ikke alltid får ønsket utfall, vil tåle 

dette bedre, og gjøre et nytt forsøk senere (Eikeseth & Svartdal, 2013). 

 

3.9	  Positiv/negativt	  forsterket.	  
Atferd som er positivt forsterket, opprettholdes av konsekvensen som følger rett etter 

atferden. Denne konsekvensen atferden, oppleves på en eller annen måte positiv for personen, 

og atferden vil sannsynligvis gjentas. Dersom kartlegging og analyse, viser at dette er grunnen 

til at atferden opprettholdes, vil denne forsterkeren holdes tilbake, slik at forsterkning unngås 

(Isaksen & Karlsen, 2013).  

 

Dersom atferden er negativt forsterket, er det å unnslippe av for eksempel et krav eller en 

oppgave som opprettholder atferden (Isaksen & Karlsen, 2013). Dette kan være at personen 
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får beskjed om å gjennomføre en oppgave, som for eksempel å rydde ut av oppvaskmaskinen, 

men nekter å gjennomføre, for å unnslippe kravet eller ubehaget der er å rydde. Personalet 

følger da planlagt prosedyre i tiltaket, slik at personen ikke har mulighet til å unnslippe. Dette 

er da ekstinksjon av unnslippelsen eller nektingen (Isaksen & Karlsen, 2013). Dersom 

personen ikke liker å tømme oppvaskmaskinen, kan man øke sjansen for gjennomføring ved å 

kombinere ekstinksjonen av unnslippelse, med en positiv forsterker ved fullført oppgave. 

Dette gir personen motivasjon til å gjennomføre. I noen tilfeller vil det være positivt å gi 

personen for eksempel ros underveis, ettersom det er unnslippelses-atferden som skal 

reduseres. I noen tilfeller, kan det å unnslippe, bli opprettholdt av positive forsterkere som 

tilføres i form for eksempel oppmerksomhet. Det er da viktig at verken oppmerksomhet gis, 

eller at personen får mulighet til å unnslippe situasjonen. Dersom personen ikke kommer i 

gang med å tømme oppvaskmaskinen, kan det brukes håndleding eller overtaling for å  

komme i gang. Her er det viktig å ha gode kunnskaper, slik at gjøres på en riktig måte, i 

forhold regelverket rundt makt og tvang (Holden, 2016). Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester, kapittel 9, definerer brukt av makt og tvang som tiltak personen motsetter 

seg, enten fysisk eller verbalt, eller at det er så inngripende at det uansett må regnes som makt 

eller tvang. Alminnelig overtaling og håndleding regnes ikke som bruk av makt og tvang 

(Helsedirektoratet, 2015). 

 

3.10	  Sosialt/materielt	  forsterket,	  positivt	  og	  negativt.	  
Dersom kartlegging viser at den uønskede atferden er positivt sosialt eller materielt forsterket, 

er det ignorering som brukes for å redusere forekomsten. Forsterkere kan for eksempel være 

oppmerksomhet, kontakt med mennesker eller omsorg. Dette blir da holdt tilbake, eller det 

blir utdelt så lite at dette ikke virker forsterkende for personen.  

Skulle det vise seg at atferden er opprettholdt av aktiviteter eller materielle goder, blir 

tilgangen på disse fjernet (Holden, 2016). Det er viktig å ha i bakhodet at kap.9 i helse- og 

omsorgstjenesteloven definerer det å holde tilbake tilgang på mat og drikke, men også 

personens eiendeler slik at personen selv ikke har fri tilgang, er å regne som bruk av makt og 

tvang (Helsedirektoratet, 2015).  

 

I noen tilfeller, kan atferden være opprettholdt av forsterkere fra begge grupper, og begge må 

da holdes tilbake (Holden, 2016). 
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Atferd som er negativt sosialt forsterkes, kan også sette på ekstinksjon. Det vil da ikke være 

mulig for personen å unnslippe ubehagelige situasjoner eller møter med mennesker, som 

personen ikke ønsker å delta i. Personen får da ikke unnslippe før situasjonen er over. 

(Holden, 2016). Eksempel kan være å måtte gå i et ansvarsgruppemøte, hvor personen ikke 

liker en ansatt fra kommunen. Personen må delta, og får ikke forlate rommet før møtet er 

over. 

 

3.11	  Ekstinksjon	  av	  automatisk	  forsterket	  atferd.	  	  
Automatisk forsterket atferd opprettholdes av forsterkere personen selv har kontroll over 

(Holden, 2013). For mennesker med utviklingshemming er dette ofte primitiv atferd, som 

gjerne repeteres, og blir forsterket av det personen selv gjør. Dersom denne typen atferd skal 

reduseres, må det kartlegges hva som opprettholder målatferden. Dette kan være å slå hodet i 

bordet som blir forsterket av for eksempel lyden som lages når hodet treffer bordplaten. Ved å 

polstre bordplaten, vil lyden dempes, og atferden bli mindre attraktiv. Atferden ekstingsveres 

altså ved at ønsket stimuli ikke oppnås. Her kan personen selv finne andre måter å oppnå 

stimuli på. Det kan være for eksempel å dunke hodet på et nytt sted, uten polstring. Ettersom 

denne atferden forsterker seg selv, er det krevende å ekstingvere den, siden det er en 

utfordring å holde forsterkere tilbake (Holden, 2016).  

 

3.12	  Kombinasjon	  med	  annet	  tiltak.	  
Når målet er å redusere uønsket atferd ved bruk av ignorering, kan dette være hensiktsmessig 

å gjøre i kombinasjon med å forsterke opp annen ønsket atferd. Dette kan gjøres på ulike 

måter, og de tre vanligste er differensiell forsterkning av alternativ atferd (DRA), 

inkompatibel atferd (DRI) eller annen atferd (DRO) (Isaksen & Karlsen, 2013).  

 

Den første, DRA, legger til rette for at personen lærer alternativ atferd, som gjør at personen 

oppnår samme forsterker, som ved den uønskede atferden (Isaksen & Karlsen, 2013, Cooper, 

Heron & Heward, 2014). Ofte kan DRA brukes når målet er å redusere uønsket atferd som 

rop, skrik eller annen atferd som har sosiale forsterkere. Det å i stedet forsterke opp alternativ 

atferd, som gjør at personen oppnår det samme, kan fungere godt. Rop, skrik osv. skal 

ignoreres, men når personen snakker med vanlig stemme formidles forsterker. Dette gjør at 

rop, skrik ikke blir like attraktivt som det å prate med vanlig stemme (Holden, 2016).  
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Den andre metoden er DRI, det vil si å forsterke opp atferd, som på ingen måte lar seg 

kombinere med den uønskede atferden (Isaksen & Karlsen, 2013; Cooper, Heron & Heward, 

2014). Ved bruk av DRI forsterkes ønsket atferd opp, som ikke kan kombineres med 

målatferden. Noen av Holdens eksempler på dette er forsterke opp sykling hos en person som 

slår. Det å være på sykkeltur og holde i sykkelstyret, gjør at det å slå ikke lar seg 

gjennomføre. Et annet eksempel er når personer får utfordringer i visse miljøer, får 

forsterkning ved å oppholde seg i andre miljøer (Holden, 2013). Dette kan være en person 

som syns det er vanskelig å ikke krangle med andre på sangøving. Her kan forsterkning av 

andre aktiviteter, eller være hjemme holde personen unna miljøet hvor det stadig oppstår 

vanskelige situasjoner.  

 

Ved bruk av DRO, vil all annen atferd, enn den uønskede atferden bli forsterket opp. Det vil 

si at all atferd, unntatt målatferden, gis forsterkning (Isaksen & Karlsen, 2013). Forsterker vil 

som oftest bli formidlet, ved hjelp av tidsintervaller. Dersom den uønskede atferden ikke 

forkommer i tidsperioden, vil personen få tilgang på forsterker. Selv om personen får tilgang 

til forsterker, regnes DRO som en straffeprosedyre. Dette er fordi at når uønsket atferd 

forekommer, utsettes utdeling av forsterker. For å minske straffen, og øke motivasjonen, må 

forsterker presenteres ofte nok, slik at motivasjon opprettholdes. Dersom forsterker ikke 

oppnås på grunn av at tidsrommet er for stort, må tiltaket revurderes (Holden, 2016). DRO 

kan være et godt tiltak, om det viser seg at det er utfordrende å lære personen en alternativ 

atferd. Det vil da være lettere å oppnå forsterker, når alt annet en den uønskede atferden gir 

dette (Holden, 2016). En fare her, er at all annen atferd enn målatferd, fører til forsterker, vil 

det faktisk være mulig at annen uønsket atferd blir forsterket opp (Isaksen & Karlsen, 2013). 

DRO kan også være et alternativ, dersom den uønskede atferden og den alternative atferden 

kommer så tett etter hverandre, at det er vanskelig å kun forsterke opp alternativ atferd 

(Holden, 2016).  

 

Ved bruk differensiell forsterkning som tiltak for å erstatte uønsket atferd med annen ønsket 

atferd, må det vurderes hvor lavt eller høyt kriteriene for forsterker skal settes. Dersom 

kriteriene blir satt for høyt, og personen sjeldent får tilgang til forsterker, kan en miste 

motivasjonen (Cooper, Heron, Heward, 2014).  
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3.13	  Kan	  ekstinksjon	  ha	  noen	  bivirkninger?	  Både	  positive	  og	  negative?	  
Ekstinksjon kan ha bieffekter og disse kan både være positive og negative. En positiv 

bivirkning kan være at atferden som utsettes for ekstinksjon, erstattes av annen akseptabel 

atferd, for å oppnå samme forsterker. Dette kan være at en person roper for å få 

oppmerksomhet, men når oppmerksomhet ikke formidles, prøver han eller hun å snakke lavt, 

og får oppmerksomhet for dette. Det kan også være at personen venner seg til å være uten 

forsterkere, slik at den etablerende operasjonen opphører. Altså deprivasjonen blir for stor til 

at personen syns det er verdt å legge ned innsats i flere forsøk (Holden, 2016). Av negative 

konsekvenser kan det for være at det å holde forsterker tilbake oppleves som straff for 

personen, og vil derfor ty til atferder høyere i atferdshierarkiet for å oppnå samme forsterker. 

Dette kan for eksempel være utagering eller selvskading. Det er da viktig å ha en plan for 

hvordan dette eventuelt skal håndteres (Cooper, Heron & Heward, 2014).  

 

3.14	  Etikk.	  
Jeg vil her starte med å definere begrepene moral og etikk. Kvalnes (2012) skriver at disse to 

begrepene i utgangspunktet betyr det samme, etikk er gresk, mens moral er latinsk. I mordene 

tid forklares forskjellen ved at moral er personlig og fellesskapets oppfatninger, av hva som 

oppfattes som rett og galt. Fra vi er små, lærer vi dette gjennom ulike moralske forbilder. 

Etikk på den andre siden, er systematisk tenking av hva som er rett og galt, og hvilke 

konsekvenser ulike valg vil gi. Kunnskap om etikk og hvordan man kan opptre etisk 

forsvarlig i arbeid som helsepersonell kan læres om gjennom bøker og studiet. Etikk kan 

derfor testes på en eksamen, men moral testes i det virkelige livet (Kvalnes, 2012). Det 

moralske miljøet fremstår som usynlig for oss. Allikevel er det vanskelig å tvile på at det 

finnes. Moral virker inn på hvordan vi tenker og handler i omgivelsene. Vår oppfattelse av 

hva som er moralsk rett eller galt, påvirkes av hvordan omverdenen oppfatter valgene som 

akseptable eller uakseptable (Vetlesen, 2007). Videre kan man se på etikk som språket som 

trengs for å sette ord på et moralsk dilemma. Slike dilemmaer kan gi oss mulighet til å 

begrunne egne valg, men også stille kritiske spørsmål til valgene som blir tatt av en selv og 

andre (Kvalnes, 2012). I situasjoner hvor en er usikker på hva som er rett og galt, må en 

vurdere hvordan egne følelser, interesser og makt påvirker valget (Vetlesen, 2007). Innenfor 

etikk, finnes to ulike retninger: Pliktetikk og konsekvensetikk. Ved bruk av pliktetikk handler 

vernepleieren ut i fra hva som er riktig arbeidsmåte, og dette er viktigere enn resultatet. I 

konsekvensetikk er riktig resultat viktigere enn hvordan dette blir oppnådd (Kvalnes, 2012).  
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3.15	  Brukermedvirkning.	  
Dersom en person har lite språk, må det arbeides slik at personen har mulighet til å ytre egne 

ønsker gjennom hjelpemidler, bilder  eller lignende. For mange, kan det å få god veiledning 

på konsekvensene av ulike valg, være til god hjelp når ulike valg skal tas. Det er da viktig å 

være klar over, at det å gi hjelp og omsorg, må balanseres slik at det verken blir for mye av 

kontroll, makt og hjelp i omsorgsarbeidet. I dette arbeidet er det naturlig at det kommer 

dilemmaer som må reflekteres over, slik at arbeidet som gjøres både er faglig og etisk 

forsvarlig (FO, 2008). Når det gjelder brukermedvirkning, er det slik at personen selv, er den 

som har mest kunnskap om hvordan det er å være akkurat seg. Det vil si at dersom 

fagarbeiderne nytter seg av denne kunnskapen, er det et godt utgangspunkt for å skape et 

tilbud som ikke bare er godt for personen, men også sikrer fag og etikk (Hanssen & Røkenes, 

2013). 

 

3.16	  Lovverk	  om	  brukermedvirkning,	  opplysning	  og	  journal.	  
I lov om pasient- og brukerrettigheter, kapitel 3, Rett til medvirkning og informasjon, 

lovfestes brukermedvirkning og rett på tilgang til informasjon. §3-1 sikrer brukeren rett til å 

medvirke i valg mellom forsvarlige og tilgjengelige tjenester innenfor behandlings- og 

undersøkelsesmetoder (Pasient- og brukerrettighetsloven). Brukerens meninger og ønsker skal 

legges vekt på i valg av behandling. Dette lovverket dekker all form for helsehjelp, inkludert 

pleie- og omsorgstjenester (Dahlen, 2013). §3-5, informasjonens form, sikrer at  

informasjonen må fremlegges slik at den er tilpasset personens evne til å gi og motta 

informasjon (Pasient- og brukerrettighetsloven). Når informasjon deles, skal dette gjøres på 

en skånsom og hensynsfull måte. Så langt det er mulig, skal helsepersonell sikre at personen 

har forstått innholdet i informasjonen, og at personen forstår hvilken betydning innholdet har. 

Dokumentasjon på dette, skal derfor skrives inn i personens journal (Dahlen, 2013).  

Helsepersonelloven §40 lovfester plikten til å føre journal på en yrkesetisk god måte, og skal 

kun inneholde opplysninger som er nødvendige og relevante for hjelpen som gis. Journalen 

skal skrives på en objektiv måte, slik at den ikke bærer preg av hva personalet syns, mener og 

tror. Dette er viktig da personen journaler gjelder, har rett til innsyn i egen journal (Dahlen, 

2013). I rundskrivet ”rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med 

psykisk utviklingshemming”, kapitel to legges det vekt på det etiske, samt personens 

grunnleggende rettigheter. I både pasient- og brukerrettighetsloven og helse- 

omsorgstjenesteloven, fokuseres det på at utformingen av tiltaket skal skje i samarbeid med 

den tiltaket gjelder. Selv om personen tar gode eller mindre gode valg, skal dette være en 
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måte å lære på for den enkelte, så lenge dette ikke fører til krenkelse av andres verdier eller 

nødsituasjoner. Videre trekkes det frem retten til å være seg selv, og at det ikke skal være noe 

mål i seg selv å endre mennesker med utviklingshemming til å bli så ”normale” som mulig 

(Helsedirektoratet, 2015). 

 

3.17	  Vernepleierens	  arbeidsmodell.	  
I vernepleieryrket legges det stor vekt på å arbeide systematisk og målrettet. Et godt verktøy i 

dette arbeidet er vernepleierens arbeidsmodell. Denne sikrer systematikk og fremgang i 

arbeidet, samt at det hele blir dokumentert skriftlig (FO, 2008). 

(Arbeidsmodellen, FO,2008). 

Arbeidsmodellen består av fire faser, som alle inkluderer etikk, samt omsorgspolitiske og 

juridiske vurderinger. Fase en, behovskartlegging, inneholder en kartleggingsdel og en 

analysedel. I denne fasen arbeides det med å samle inn relevant informasjon. Dette kan være 

psykisk, fysisk og sosial utvikling, men også personens utviklingsnivå. Kartlegging kan 

gjennomføres på flere ulike måter, og for å få en helhetlig kartlegging, kan det være en fordel 

å bruke flere av disse metodene i arbeidet. Kartlegging kan enten gjennomføres ved å 

intervjue personen, eller personens pårørende og personal (FO, 2008). Ved bruk av intervju 

som kartleggingsmetode, må intervjueren stille åpne spørsmål til den som intervjues. Gode 

spørsmål vil gi personen mulighet å fortelle fritt. Gjennom intervjuet må personen føles seg 

forstått og akseptert, slik at det vil føles trygt å dele informasjon (Brinkmann, S. & Kvale, S. 

2010). Intervjueren kan gjennom forberedelse gjøre klar spørsmål, men skal også kunne stille 

spørsmål om personens egne temaer som kan dukke opp gjennom intervjuet. For å forsikre 
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seg om at informasjonen er riktig forstått, eller om det er behov for utdyping, vil oppfølgende 

spørsmål være nyttig. En kan da spørre ” har jeg forstått det riktig at….” eller ” kan du fortelle 

meg mer om dette..?” (Thagaard, 2013). I tillegg til intervju, er rene observasjoner og 

registreringer vanlig å bruke. Registrering og kartlegging kan gjøres på utallige måter, og det 

er derfor viktig å finne en god måte å registrere akkurat denne målatferden (FO, 2008). I 

tillegg kan kartlegging av ulike rammefaktorer være hensiktsmessig, da disse kan spille inn på 

personens atferd. Rammefaktorer kan for eksempel være personens sosiale nettverk, 

omsorgsmiljøet eller det fysiske miljøet rundt personen (FO, 2008).  

 

Når kartleggingen er gjennomført, skal dataene som er samlet inn, analyseres. Ut i fra 

informasjonen som er samlet, sammenlignes dette med forskning og teori på det aktuelle 

fagområdet. I denne fasen, kan også erfaringsbasert kunnskap være nyttig (FO, 2008). 

Dersom det er brukt FAK-skjema, kan det være mulig å finne foranledninger eller 

konsekvenser som er gjentakene, og ut i fra dette, se hva som opprettholder målatferden 

(Isaksen & Karlsen, 2013).  

 

I fase to, skal det arbeides med å sette gode mål, som personen har forutsetning for å oppnå. 

Målene skal utarbeides med utgangspunkt i personens ønsker, fra fase en. I noen tilfeller må 

det gjøres prioriteringer ut i fra hvilke muligheter personen har for utvikling, men også hvilke 

hjelpe- og omsorgsbehov personen har. Så langt det er mulig skal personen delta i denne 

prosessen, og være med å sette realistiske mål. For å nå målet/ene som blir satt, er tiltakene 

tilpasset personen, slik målet skal være motiverende å nå (FO, 2008). Dersom personen selv 

ikke har forutsetninger for å delta med egne ønsker, skal mål alltid settes i samarbeid med 

pårørende og hjelpeverge der dette er aktuelt. For disse personene, er det viktig at mål som 

blir satt, skal legge vekt på aktiviteter som bidrar til glede og trivsel (FO, 2008).  

 

Fase tre, tiltaksarbeid, består av metodevalg, planlegging og gjennomføring. Dette skal sikre 

at riktig fremgangsmåte blir valgt, at tiltaket blir skriftlig dokumentert og at gjennomføringen 

vurderes kontinuerlig. Ved valg av metode, kan det være hensiktsmessig å se til andre 

lignende utfordringer, og hvordan disse er løst, samt se til teori på området. Det er avgjørende 

å finne den metoden, som er mest motiverende for personen som skal endre atferd. Et tiltak 

skal kun gjennomføres, dersom personen deltar frivillig. I planleggingsfasen, vil fokus være 

på å se på om tiltaket er sosialt, faglig og etisk forsvarlig, men det er også viktig å se om 

personalet har kunnskapene og resursene som trengs for å gjennomføre tiltaket. En vurdering 
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som bør gjøres er om tiltaket fungerer i de aktuelle miljøene, som for eksempel hjemme, på 

butikken også videre. Dette arbeidet skal ende i en skriftlig utforming av tiltaket. I 

gjennomføringen av tiltaket, skal det kontinuerlig registreres om atferden forkommer oftere 

eller sjeldnere enn ved tiltakets oppstart. Dette skal brukes til å se om tiltaket har effekt, eller 

ikke. Dersom personen ikke frivillig er med, eller ikke trives med tiltaket som er satt i gang, 

må det vurderes om tiltaket skal stanses eller endres (FO, 2008).   

 

Fase fire, evalueringen, skal brukes for å se om tiltaket har hatt effekt og om personen har 

nådd målet/ene sitt. Det er ikke kun målet som skal evalueres for å se om tiltaket har vært 

vellykket. Vurdering av hvordan gjennomføringen har vært for de involverte, er minst like 

viktig. Evaluering skal også se på hvordan prosessen har vært, og hvordan resurser har blitt 

brukt. Datagrunnlaget skal vise personens fremgang, og være grunnlag for vurdering om 

tiltaket skal avsluttes, fortsettes eller endres. En god evaluering vil være nyttig i arbeidet 

videre, da dette senere kan brukes som erfaringsbasert kunnskap (FO, 2008).  

 

4.	  Drøfting.	  
Jeg vil i denne delen av oppgaven se på hvordan og om ekstinksjon kan settes i gang på en 

faglig og etisk forsvarlig måte. For å sikre dette gjennom hele arbeidsprosessen, vil jeg drøfte 

dette, ved å ta for meg til de ulike fasene i vernepleierens arbeidsmodell. Jeg vil se på hvordan 

kan arbeidet planlegges gjennom de fire fasene, for å sikre fag, etikk og brukermedvirkning.  

 

4.1	  Fase	  en,	  behovskartlegging.	  
Kartlegging.  

Arbeidsmodellens første fase, starter med kartleggingsdelen, hvor relevant informasjon om 

personen innhentes. Dette kan gjøres på ulike måter, og skal tilpasses personens nivå. Om 

personen kan delta i intervju, skal dette gi mulighet til å fremme egne ønsker, og disse 

ønskene skal vektes høyt senere i arbeidet (FO, 2008). Når informasjonen skal formidles, må 

dette gjøres slik at personen forstår innholdet. Som helsepersonell skal man så langt det er 

mulig, sikre at personen har forstått betydningen av informasjonen som er utdelt (Dahlen, 

2013). Men hvordan skal man som vernepleier kunne garantere at personen har forstått 

informasjonen som blir gitt? Og hvordan kan man sikre at spørsmålene blir stilt på en slik 

måte at personen svarer og gir uttrykk for sine egne ønsker og meninger? For hva gjør man 
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om personen svarer det han eller hun tror er ”riktig”, uten at dette nødvendigvis er det 

personen egentlig ønsker?  

Kapittel 9, helse- og omsorgstjenesteloven forklarer at motstand, vil være en måte for 

personen å uttrykke egen vilje. For noen personer er evnen til å vise motstand redusert. Dette 

kan være på grunn av fysisk utviklingshemming eller begrenset språk. Å kjenne personen 

godt, vil være nyttig i vurderingen om dette er noen personen normalt ville motsatt seg eller 

ikke. Rundskrivet presiserer at dersom det er tvil, vil dette regnes som bruk av makt og tvang 

(Helsedirektoratet, 2015). Dersom personen selv ikke klarer å uttrykke seg eller det er tvil om 

personens faktiske ønsker, vil det være de som kjenner person best som skal være med på 

vurderingen (FO, 2008).  

 

En annen måte å samle informasjon på, er å registrere den uønskede atferden. Hvor ofte 

forekommer den egentlig?  

Ved å registrere, vil man få et realistisk bilde av hvor ofte atferden forekommer. Om dataene  

presenteres i en graf, vil det være mulig å se om atferden reduseres etter at tiltaket settes i 

gang (Isaksen & Karlsen, 2013). Bruk av FAK-skjema, vil gi innsikt i hva som utløser eller 

opprettholder atferden. Gjennom å registrere atferden gjentatte ganger, kan dette vise et 

mønster i enten foranledninger eller konsekvenser (Isaksen & Karlsen, 2013).  

 

Analyse.  

Her vil datainnsamlingen fra kartlegging være grunnlaget for analysen, sammen med relevant 

teori (FO, 2008). Jeg vil i denne delen vurdere hvordan de ulike atferdene fra teoridelen 

opprettholdes, og om disse kan være aktuelle å sette på ekstinksjon.  

Vi må alltid huske på rettigheten til å være seg selv, og at det å bli så ”normal” som mulig 

ikke er et mål i seg selv (Helsedirektoratet, 2015). Derfor vil det være viktig å vurdere om 

denne uønskede atferden faktisk må reduseres, eller om det er noe personalet ønsker.  

Dette kan by på flere etiske og faglige dilemmaer (FO, 2008).  

 

Ved å analysere registreringene i FAK-skjemaet, vil en kunne se hva som skjer i forkant og 

etterkant av atferden. Ved å lete etter gjentakende konsekvenser, kan en finne svar på hva som 

opprettholder en atferd (Isaksen & Karlsen, 2013). 

 

Ved å se på hva om opprettholder atferden, kan man se ulike faktorer som må vurderes, for å 

se om atferden kan reduseres ved bruk av ekstinksjon.  
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En god analyse kan vise hvordan atferden er forsterket, om det er hver gang den forekommer 

eller av og til. Forskjellen her er enorm, dersom den uønskede atferden skal settes på 

ekstinksjon. Viser det seg at atferden er kontinuerlig forsterket, vil personen mest sannsynlig 

gi opp forsøket om å få forsterker relativt fort (Holden, 2016). Om analysen viser at atferden 

er intermitterende forsterket, vil atferden være mer motstandsdyktig mot ekstinksjon. 

Registreringene vil være et godt verktøy, for å se om den uønskede atferden kan være aktuell 

å sette på ekstinksjon. Faglig vil det være bedre grunnlag for å sette kontinuerlig forsterket 

atferd på ekstinksjon, mens intermitterende ikke vil egne seg like godt (Eikeseth & Svartdal, 

2013).  

 

I tilfeller der analysen viser at atferden er positivt forsterket, enten ved materielle goder eller 

sosial kontakt, sier teorien at dette skal holdes tilbake (Holden, 2016). Det å holde tilbake 

mat, drikke eller personens egne eiendeler, vil være brudd på lovverket om bruk av makt og 

tvang. Om positiv forsterkning skal settes på ekstinksjon, må en være sikker på at forsterker 

som holdes tilbake, ikke faller innenfor dette lovverket. I så fall vil ekstinksjonen bryte med 

loven (Helsedirektoratet, 2015). Dette vil da stride med faglig forsvarlighet.  

Skulle det vise seg at atferden er sosialt forsterket, hvor for eksempel personen vil oppnå 

kontakt ved å rope (Holden, 2016). Vil det da være etisk forsvarlig å ignorere en persons 

forsøk på å oppnå kontakt? Ved å sette ord på dilemmaet, og stille kritiske spørsmål og 

diskutere disse i personalgruppen, vil det etiske bli testet (Kvalnes, 2012). Er ekstinksjon et 

akseptabelt tiltak å igangsette for å redusere forekomsten av denne atferden?  

 

Om atferden er negativt forsterket, enten ved krav eller sosialt, vil personen gjøre sitt for å 

unnslippe kravet eller situasjonen (Holden, 2016). Når personen ikke vil gjennomføre, kan 

man mildt overtale personen eller bruke håndleding (Helsedirektoratet, 2015). Her er det 

viktig, som vernepleier, å være bevisst forholdet mellom makt og kontroll, slik at personen ut 

i fra sine forutsetninger selv kan velge om han/hun vil gjennomføre (FO, 2008).   

 

Hvis man gjennom analysen finner ut at atferden er automatisk forsterket, er det personen selv 

som kontrollerer forsterkerne (Holden, 2013). Skulle det vise seg at atferden opprettholdes av 

lyden som kommer når personen dunker hodet i bordet, kan dette på en måte gjøres mindre 

attraktivt ved å polstre bordplaten, slik at forsterker ikke oppnås. Utfordringer her, vil være at 

personen selv kan finne andre måter å oppnå sammen forsterker. Faglig vil det være lite 
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grunnlag for å gjennomføre dette, da personen selv har kontroll på forsterkerne og derfor vil 

det ta lang tid og være krevende å ekstingvere (Holden, 2016).  

 

4.2	  Fase	  to,	  målvalg. 

I denne oppgaven, vil målet være å redusere uønsket atferd.  

Når mål skal settes, skal personens ønsker fra fase skal legges vekt på. Personens mål skal ha 

både juridisk og etisk forankring, samt at de skal stå i forhold til hva som er mulig i oppnå 

(FO, 2008). Når valg av mål settes, skal personens ønsker fra fase en prioriteres (FO, 2008). 

Men hva om personen ikke har mulighet til å påvirke? Hvordan sikres brukermedvirkning?  

Fellesorganisasjonen (2008) skriver at dersom personen selv ikke kan bidra med ønsker, vil 

dette være oppgaven til verge og/eller pårørende.  

 

4.3	  Fase	  tre,	  tiltaksarbeid.	  
Metodevalg 

I denne oppgaven er ekstinksjon valgt som metode. Det er da viktig å vurdere resultatene fra 

analysen, for å sikre at den aktuelle atferden faktisk er forsvarlig å sette på ekstinksjon, og om 

personens responshierarkier gjør at tiltaket kan gjennomføres på en forsvarlig måte.  

 

Ved å gjøre en vurdering av personens responshierarki, og hvor lett det tys til krevende, 

uaksepterte atferder, er en god start for å se om ekstinksjon kan være aktuelt. Om det skulle 

vise seg at personen lett tyr til utfordrende atferd eller selvskading, vil det være tenkelig at 

utfordrende atferd blir brukt for å oppnå forsterker ved forsøk på ekstinksjon (Holden, 2016). 

Det kan være lett å se for seg at dette kan føre til vanskelige situasjoner, både ved et eventuelt 

ekstinksjonsbrudd eller ekstinksjonsskapt aggresjon.  

Ettersom utfordrende atferd, kan føre til bruk av nødverge for å avverge skade, vil det 

generelt sett være mer heldig å velge et annet tiltak (Helsedirektoratet, 2015). Dette også fordi 

som vernepleier, skal man arbeide for å menneskene vi jobber med skal oppleve så god 

livskvalitet som mulig (FO, 2008). Jeg vil her rette min tvil på at det å fremprovosere bruk av 

makt og tvang, vil være med å fremme god livskvalitet.  

 

Hvis analysedelen viser at atferden er forsterket av og til, vil det være svakere faglig grunnlag 

for å ekstingvere denne, fremfor atferd som er forsterket hver gang. Teorien viser her at atferd 
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som er intermitterende forsterket, er utfordrende å redusere med ekstinksjon, da personen er 

vant til å gjennomføre atferden gjentatte for å oppnå forsterker (Holth & Svartdal, 2013).   

Et annet spørsmål, er om dette kan forsvares etisk. Er det akseptert, å holde tilbake forsterker, 

enda analyse viser at personen kommer til å gjøre mange forsøk for nå målet sitt? Og hvordan 

kan dette forsvares når man, vet at personen ikke kommer til å få utdelt forsterkeren (Kvalnes, 

2012)?  

 

Videre må det tas i betraktning om atferden opprettholdes av positiv eller negativ 

forsterkning, enten av sosial eller materiell art. Om atferden er negativt forsterket, og 

personen gjør alt i sin makt for å unnslippe situasjonen eller kravet, må det vurderes om 

personen vil komme til gjennomføre kravet, dersom unnslippelsen blir ekstingvert. Om 

personen ikke gjennomfører frivillig eller det må brukes over normal overtaling til, vil dette 

regnes som bruk av makt og tvang (Helsedirektoratet, 2015). Dette vil da være brudd på 

lovverket.  

Viser det seg at atferden er positivt forsterket, må forsterkerne kartlegges. Er dette materielle 

forsterkere, som er personens eiendeler, kan disse ikke holdes tilbake (Helsedirektoratet, 

2015).  

Dersom atferden opprettholdes av sosiale forsterkere, vil flere etiske dilemmaer dukke opp.  

Hvordan vil denne personen oppleve det å bli ignorert når han eller hun snakker for høyt? 

Syns personen at det er greit å ikke få oppmerksomhet når han/hun stiller samme spørsmål 

flere ganger? Eller hva syns personen om å ikke kunne forlate kjøkkenet før 

oppvaskmaskinen er tømt? Har personen noen meninger om dette, og forståelse av 

konsekvenser ekstinksjonstiltaket vil ha?  

Disse etiske dilemmaene må kritisk vurderes opp mot sosial aksept. En annen faktor å tenke 

på, er om metoden som er valgt, legger til rette for at det arbeides etter konsekvens- eller 

pliktetikk. Teoretisk vil dette gi to ulike måter å forsvare valget av metode. Konsekvensetikk 

vil gjøre at en arbeider mot at målet skal nås, med metoden som er valgt (Kvalnes, 2012). 

Dette kan da fort bryte med både faglig forsvarlighet og lovverk.  

Pliktetikken vil legge vekt på, riktig arbeidsmåte, heller enn resultat (Kvalnes, 2012). Altså at 

fag og lovverk blir fulgt.  

 

I tillegg burde det gjøres en vurdering om ekstinksjon skal stå alene som tiltak, eller om det 

burde kombineres med differensiell forsterkning. Teorien sier her at ekstinksjon burde stå 

sammen med tiltak som forsterker opp annen ønsket atferd (Isaksen & Karlsen, 2013). Ved 
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bruk av differensiell forsterkning, må det vurderes om en skal sette i verk enten DRI, DRA 

eller DRO. Gjennom analysen i fase en, har man en god forståelse av personens nivå og 

hvilken funksjon atferden har (FO, 2008). Dersom atferden er opprettholdt av sosiale 

forsterkere, vil DRA ofte være et godt valg. Hvis en person roper, for å oppnå kontakt med 

personalet, kan roping settes på ekstinksjon, mens det å snakke vanlig forsterkes opp sosialt 

(Holden, 2016). Altså oppnår personen samme forsterker for å snakke vanlig, som å rope.  

Her vil det være en forutsetning at personen har evne til å lære alternativ atferd. Om det skulle 

vise seg at alternativ atferd og uønsket atferd kommer så å si samtidig, eller det er vanskelig å 

lære inn en spesifikk annen atferd, vil DRO være et bedre alternativ (Holden 2016). Ved bruk 

av DRO, utdeles forsterker ved hjelp av tidsintervall, og dersom en intervall er gjennomført 

med fravær av den uønskede atferden, vil forsterker formidles (Isaksen & Karlsen, 2013). Det 

er her viktig at tidsintervallene ikke blir for store, slik at personen opplever mestring og får 

tilgang på forsterker (Cooper, Heron, Heward, 2014). Tiltaket skal være utformet slik at målet 

skal være oppnåelig og motiverende for personen å arbeide mot (FO,2008). Om 

tidsintervallene blir for store, slik at personen ikke opplever å få tildelt forsterker, vil 

sannsynligvis personen miste motivasjonen for å jobbe mot dette (Holden, 2016). I 

utgangspunktet, vil DRO være et godt tiltak for dette, men hva som bruk av DRO resulterer i 

at annen uønsket atferd blir forsterket opp (Isaksen & Karlsen, 2013). Dette kan skje ved at 

personen får beskjed om å ikke spørre etter brus på butikken, fører til en avtalt forsterker når 

de forlater butikken. Om personen ikke spør etter brus, men heller begynner å rope ufine ting 

til andre kunder, skal personen fortsatt belønnes med avtalt forsterker når butikkturen er 

ferdig.  

 

Den tredje måten å forsterke differensielt på er DRI, altså to atferder som ikke lar seg 

gjennomføre samtidig. Atferder som skal være aktuelle å kombinere med dette tiltaket, er for 

eksempel å forsterke opp sykling hos en person som slår. Det vil ikke være mulig å slå, når 

begge hendene holder i et sykkelstyre (Holden, 2013). Et annet eksempel kan være å forsterke 

opp det å se på TV på kveldstid, dersom personen kan finne på å stikke av.  

Jeg vil her være kritisk til å ekstingvere det å stikke av, dersom personen egentlig ønsker å gå 

tur. Personen er antageligvis motivert for denne type aktivitet, heller enn å sitte stille. Her vil 

det være viktig både gjennom analyse, men også direkte spørre personen om det å stikke av, 

er fordi personen kanskje vil gå på tur.  

Dersom personen heller vil gå tur, og dette er en motiverende aktivitet, vil personens ønske 

om å fortsette denne aktiviteten vektes høyt, og burde tilrettelegges for (FO, 2008). Da kan 
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DRA være til hjelp, ved at personen for eksempel gjennom å lære å spørre eller avtale å gå 

tur, får gå tur, og oppnår samme forsterker som å stikke av (Holden, 2016). 

 

Planlegging 

I planleggingsfasen av oppstart av et nytt tiltak, må det gjøres flere vurderinger. For det første 

må det sikres at det er tilstrekkelig kunnskap i personalgruppen (FO, 2008). Som nevnt i 

teoridelen, vil den uønskede atferden ofte øke i frekvens og stryke, når personen ikke oppnår 

forventet forsterker (Holden, 2016). Det må derfor gjøres en vurdering på om 

personalgruppen og eventuelt andre involverte klarer å stå i dette. Faglig vil det være mot sin 

hensikt å starte et slikt tiltak, hvor det er fare for at alle involverte ikke klarer å stå i 

situasjonen. Resultatet av å gi etter ved et ekstinksjonsbrudd, vil være at annen uønsket atferd 

blir forsterket (Isaksen & Karlsen, 2013, Holden, 2016). Både ekstinksjonsbrudd og 

ekstinksjonsskapt aggresjon, er ikke uvanlig i forbindelse med ekstinksjon, og kan bli så farlig 

at ekstingveringen må avbrytes (Holden, 2016). Det må derfor alltid lages en plan for hvordan 

dette skal håndteres og eventuelt når det tiltaket skal avbrytes (FO, 2008). Faglig vil det være 

uheldig å gi etter, men det å ikke avverge situasjoner som kan føre til vesentlig skade kan 

heller ikke på noen måte forsvares (Holden, 2016). Etisk vil det å forsterke opp verre versjon 

av atferden, være vanskelig å forsvare som sosialt akseptabelt (Vetlesen, 2007).  

Teorien sier at ekstinksjon burde kombineres med annet tiltak (Isaksen & Karlsen, 2013). 

Dette vil tale for å kombinere ekstinksjon med differensiell forsterkning. De tre alternativene i 

denne oppgaven er DRA, DRI og DRO. 

Differensiell forsterkning vil positivt forsterke opp ønsket atferd. Dette vil gjøre at selv om 

den uønskede atferden blir ignorert, vil det være mulig å få forsterker for annen akseptabel 

atferd. Ved å legge til rette for innlæring av alternativ atferd, og mestring av dette, vil tiltaket 

virke positivt og motiverende for personen (Holden, 2016). Mestring og frivillig deltakelse er 

noe fellesorganisasjonen legger vekt på i arbeidet med mennesker (FO, 2008).   

 

Videre må det vurderes hvilke miljøer atferden forekommer i (FO, 2008). Er det kun i 

hjemme hos personen, på skole eller i butikken? Hvordan vil ekstinksjon se ut for andre 

personer i butikken?  

Vil det i disse situasjonene være etisk forsvarlig å la personen gjennomføre gjentatte forsøk på 

å få tilgang på forsterker (Kvalnes, 2012).  
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Gjennomføring. 

Når tiltaket starter opp, skal trivsel hos personen stå i fokus (FO, 2008). Teorien sier her at 

atferden som settes på ekstinksjon ofte kan øke i frekvens og eller styrke (Isaksen og Karlsen, 

2013). Det kan derfor stilles spørsmål om det er forenlig å holde trivselen oppe, dersom 

tiltaket er et rent ekstinksjonstiltak. Vi har alle sett barnet i butikken, som gråter fordi det blir 

ignorert i ønsket om is. Jeg vil si at dette ikke ser ut som trivsel.  

Dersom dette eskalerer, må alle involverte være klar over planen for håndtering av dette, og 

vite når eventuelt tiltaket skal avsluttes. Faglig vil det ikke være forsvarlig å avbryte 

ekstinksjon, med fare for å forsterke opp en verre versjon av den uønskede atferden. Det vil 

heller ikke være forsvarlig å la ekstingveringen fortsette, dersom dette fører til fare for 

vesentlig skade (Holden, 2016).  

For å kunne se effekten av ekstinksjonen, må registreringen av atferden fortsette. Ved å 

sammenligne forekomsten av atferden før og etter tiltaket ble satt i gang, vil man kunne se om 

atferden synker eller øker i frekvens (Isaksen & Karlsen, 2013). Om registreringene viser 

vedvarende økning av den uønskede atferden, altså at tiltaket ikke har effekt, må det vurderes 

om det er riktig å avslutte (FO, 2008).  

Som helsepersonell er en pliktig til å føre journal på all behandling som gis. Denne skal føres 

på en objektiv måte (Dahlen, 2013). Gode registreringer kan være med å styrke journalen 

(FO, 2008).  

 

I gjennomføringen av tiltaket, må en hele tiden følge med på personens trivsel, både ved 

observasjon, men også ved samtaler. Dette vil gi personen mulighet til fortelle fritt om sin 

opplevelse av gjennomføringen (FO, 2008).  

 

 

4.4	  Fase	  fire,	  evaluering.	  
I evalueringen vil det være viktig å ikke bare se om målet er nådd, men hvordan prosessen har 

vært for de involverte. Ved å gi personen selv mulighet til å fortelle hvordan opplevelsen har 

vært (FO, 2008). Hvordan har personen følt ekstinksjon og eventuelt differensiell forsterkning 

på kroppen? Har personen blitt sett og hørt gjennom prosessen? 

Dersom målene er nådd, hvordan har veien dit vært? Har det vært fullt fokus på å nå målet 

uansett motgang, eller har veien dit vært viktig (Kvalnes, 2012). Dette, sammen med 
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datainnsamlingen vil være erfaringsbasert kunnskap som er god å ha dersom et lignende tiltak 

skal vurderes senere (FO, 2008). For personalgruppen vil det være en evaluering, om det har 

vært nok ressurser og om de har hatt tilstrekkelig med kunnskap, og om dette kan ha noe å si 

om gjennomføring gikk etter planen, eller om noe måtte endres eller avsluttes fordi det ikke 

ble forsvarlig å fortsette (FO,2008).  

 

5.	  Oppsummering	  
Denne studien har undersøkt problemstillingen: 

 

Hvordan kan vernepleieren arbeide for å sikre etisk- og faglig forsvarlighet, samt 

brukermedvirkning dersom ekstinksjons skal brukes for å redusere uønsket atferd? 

 

I denne oppgaven har jeg sett på hvilke faktorer som må vurderes, når ekstinksjon skal brukes 

for å redusere uønsket atferd. Gjennom litteratur om ekstinksjon og atferdsanalyse, og ulike 

teknikker for registrering og analyse av disse, har jeg tilegnet med kunnskap om ulike forhold 

som må tas hensyn til ved bruk av ekstinksjon. Dette kan være alt fra vurdering av 

responshierarkier, hvilke forsterkere som opprettholder målatferden og håndtering av 

eventuelle ekstinksjonsbrudd og ekstinksjonsskapt aggresjon. En viktig vurdering, er om 

resursene som kreves er tilgjengelig, om alle involverte klarer å stå i potensielt krevende 

situasjoner som et ekstinksjonsbrudd og om en har kunnskap nok til å gjennomføre tiltaket på 

en faglig forsvarlig måte.  

 

Ved å studere lovverk har jeg sett at i flere tilfeller vil ekstinksjon være ulovlig.  

Eksempler på dette vil være om personen ufrivillig eller med overtalelse må gjennomføre en 

oppgave eller et krav. Dette kan også være tilfeller der personens eiendeler fungere som 

materiell forsterker, og derfor blir holdt tilbake, slik at personen ikke får fri tilgang på sine 

egne ting. En tredje eksempel vil være om ekstinksjonsbrudd eller ekstinksjonsskapt 

aggresjon blir så intens, at det er fare for vesentlig skade, og må derfor avbrytes ved bruk av 

nødverge (Helsedirektoratet, 2015).   

 

Brukermedvirkning skal gi personen mulighet til å påvirke eget liv. Dette gjøres gjennom at 

personen selv får komme med ønsker og ytringer. Dersom personen selv ikke har mulighet til 

dette, vil det være personens pårørende og eller verge som skal fremme personens ønsker 
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(FO, 2008). De som kjenner personen best, må sammen med fagfolk vurdere om dette er noe 

personen vanligvis ville motsatt seg, eller om dette er noe personen vil godta.  

 

For å sikre etisk forsvarlighet vil det være viktig å stoppe opp, tenke og være kritisk til egen 

måte å arbeide på. Det å vurdere egen og andres arbeidsmåte, og vurdere hvor vidt disse 

metodene er sosialt akseptert eller ikke, vil være nyttig i arbeidet med andre mennesker 

(Kvalnes, 2012). Ved å reflektere over om valg tas på nøytralt grunnlag eller om de blir 

påvirket av egne interesser og følelser, vil man som yrkesutøver få et mer reflektert forhold til 

valg som gjøres (Vetlesen, 2007).  

 

Denne oppgaven har sett på hvordan kombinasjonen av arbeidsmodellen, tiltak, lovverk, 

brukermedvirkning og etikk, gjør at man som yrkesutøver står overfor mange valg og 

vurderinger i planlegging og gjennomføring av ekstinksjon som tiltak. Ved å ha tilstrekkelige 

kunnskaper om teori på hvilke utfall de ulike valgene sannsynligvis vil ha, kan man på en god 

faglig og etisk måte arbeide etter anerkjente og aksepterte metoder som skal kommer 

menneskene som trenger det til gode. 
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6.2.	  Skjema	  for	  egenvalgt	  pensum.	  	  
SKJEMA	  TIL	  BRUK	  VED	  INNLEVERING	  AV	  SELVVALGT	  PENSUM	  I	  FORBINDELSE	  

MED	  	  

BACHELOROPPGAVEN	  I	  VERNEPLEIE	  	  	  

	  
SKJEMAET	  LASTES	  NED	  FRA	  FRONTER	  OG	  LEVERES	  I	  FRONTER	  

VEILEDER	  SKAL	  GODKJENNE	  SELVVALGT	  PENSUM	  

 

Minst 800 sider selvvalgt pensum knyttet til fordypningsoppgaven.  Pensumet skal være faglig relevant og ligge 

innenfor de faglige rammer som er gitt i fagplanen.  Selvvalgt pensumliste vedlegges fordypningsoppgaven og 

skal være anonymisert. Lista skal være alfabetisk og følge APA-sti 

	  

Forfatter	   År	   Tittel	   Utgivelsested/Forlag	   Side	  	  

Fra-‐til	  

Sider	  

totalt	  

Brinkmann,	  S	  &	  

Kvale,S	  

2010	   Det	  kvalitative	  

forskningsintervjuet	  	  

Gyldendal	  Norsk	  

Forlag	  

137-‐

154	  

17	  

	  

Dahlen,	  W.N	  

	  

2013	   Om vernepleieren som 

helsepersonell og 

rettsanvender	  

Fellesorganisasjonen	   1-‐34	   34	  

Eikeseth,	  S	  &	  

Svartdal,	  F	  

	  

2013	   Anvendt atferdsanalyse. 

Teori og praksis	  

Gyldendal	  Norsk	  

Forlag	  

21-‐74	  

275-‐

291	  

319-‐

333	  

83	  

Helsedirektoratet	   2015	   Pasient-‐	  og	  

brukerrettighetsloven	  

med	  kommentarer	  

Helsedirektoratet	   17-‐70	  

135	  -‐	  

142	  

60	  

Holden,	  B	   	   Funksjonelle	  analyser	  

av	  utfordrende	  atferd:	  

En	  begrepsavklaring	  

og	  

litteraturgjennomgang	  

Habiliteringstjenesten	  

Hedmark	  

5-‐20	   15	  

Holden,	  B	  

	  

2016	   Utfordrende atferd og 

utviklingshemming	  

Gyldendal	  Norsk	  

Forlag	  

12-‐234	   222	  
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Kvalnes,	  Ø	  

	  

2012	   Habilitet	   Kommuneforlaget	   9-‐99	   90	  

Lovdata	   2015	   Lov	  om	  kommunale	  

helse-‐	  og	  

omsorgstjenester	  

	   1-‐19	   19	  

Lovdata	   2015	   Lov	  om	  pasient-‐	  og	  

brukerrettigheter	  

	   1-‐19	   19	  

Lovdata	   2016	   Lov	  om	  helsepersonell	   	   1-‐25	   25	  

Ohnstad,	  B	   2013	   Juss	  for	  helse-‐	  og	  

omsorgsarbeidere	  

Fagbokforlaget	   20-‐34	  

115-‐

120	  

346-‐

369	  

42	  

Rognsaa,	  A	   2015	  	   Bacheloroppgaven	  	   Universistetsforlaget,	  	   11-‐103	   92	  

Svartdal,	  F	   2015	   Ekstinksjon	  etter	  

intermitterende	  

forsterkning.	  

Universitetet	  i	  

Tromsø	  

3-‐13	   10	  

Vetlesen,	  A.J.	  

	  

2007	   Hva	  er	  etikk	   Universitetsforlaget	   36-‐58	   22	  

Wifstad,	  Å	   2013	   Helsefagenes	  etikk.	  En	  

innføring	  

Universitetsforlaget	  	   11-‐56	  

75-‐104	  

74	  

	   	   	   	   SUM	   824	  

	  

	  

Godkjent	  av	  Svein	  Nygård	   Dato:	  11.05.17	  

	  


