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Jeg åbnede en dør… 
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Unnur? 

 
 

 
  

SVÆRE OPGAVER! 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=bogorm&source=images&cd=&docid=glSLlBLDAb4bvM&tbnid=7TzbZgQUG_sotM:&ved=0CAUQjRw&url=http://frkbogorm.blogspot.com/2011/05/hvad-er-det-med-flyttekasser.html&ei=kiNgUezdPIzasga1-IDwAg&bvm=bv.44770516,d.Yms&psig=AFQjCNHnFI9r5im62nhYhpUX3t1duaB4NA&ust=1365341423804093
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=h_Tk6amtidFCYM&tbnid=n85eu7xQTnAyVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=ykigdgHnlqM&ei=w-ffUur0OOrg4QSb_4DABA&bvm=bv.59568121,d.bGE&psig=AFQjCNEzYKavLMDzIcvnhjfY4ycCqBb5hQ&ust=1390491965195917
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=h_Tk6amtidFCYM&tbnid=n85eu7xQTnAyVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=ykigdgHnlqM&ei=w-ffUur0OOrg4QSb_4DABA&bvm=bv.59568121,d.bGE&psig=AFQjCNEzYKavLMDzIcvnhjfY4ycCqBb5hQ&ust=1390491965195917
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=h_Tk6amtidFCYM&tbnid=n85eu7xQTnAyVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=ykigdgHnlqM&ei=w-ffUur0OOrg4QSb_4DABA&bvm=bv.59568121,d.bGE&psig=AFQjCNEzYKavLMDzIcvnhjfY4ycCqBb5hQ&ust=1390491965195917
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=h_Tk6amtidFCYM&tbnid=n85eu7xQTnAyVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=ykigdgHnlqM&ei=w-ffUur0OOrg4QSb_4DABA&bvm=bv.59568121,d.bGE&psig=AFQjCNEzYKavLMDzIcvnhjfY4ycCqBb5hQ&ust=1390491965195917


22-11-2017 

3 

BESTEMT OGSÅ GODE! 
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8  ▪  www.ol.rm.dk 

1. Hvem er du og hvordan kom 
du hertil i dag 
 

2. Hvilken MÅLGRUPPE arbejder 
du med? 
 

3. Hvad synes du BEDST om i dit 

arbejde og hvad er MEST 

UFORDRENDE? 

 

4. Hvad kunne du ønske dig at få 

ud af dagen? 

Hjerneopvarmning  

- Snak med en af de andre 
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HAPS bygger på   
Supervisionserfaringer 

og forudsætningerne herfor… 
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Der skal altid være en plan… 

Så kommer man i gang… 
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Hvordan lærer man? 

KURSUS /TEMADAGE               PRØVE AF I PRAKIS   

     

Dagens program 
 

9.00-10.30  Introduktion til dagen og HAPS  

   H hvem der er i fokus  

10.30-10.45             Pause 

10.45-12.30   H hvad skal vi vide mere + A 

12.30-13.15   Frokost 

13.15-14.00   A  adfærden der skal i fokus 

   – funktionel analyse 

14.00-14.20   Kaffe og kage 

14.20-15.20  P pædagogiske tiltag  

   S samarbejde og systematik 

15.20-15.30    Afrunding og tak for i dag 
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Jeg vil inddrage jer  

så meget jeg kan i dag 

HAPS rammesætter  
brobygningen til jeres viden? 
- eller måske hvad I mangler 
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GEM 

 

GLEM 

I DAG… 
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DIAGNOSER 
- hvad skal vi bruge dem til? 

 

GÅ 4 OG 4 SAMMEN 

 

Snak sammen om: 

 

Hvilke diagnoser har jeres borgere? 

 

Hvad kan diagnoser bruges til: 

- For jer som personale? 

- For borgeren? 

- Samfundet? 
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Hvilke diagnoser arbejder I med! 

Gennemgribende udviklingsforstyrrelse - ASF 

Tilknytningsforstyrrelse 
Demens 

ADHD 

FLERE? 

Depression Specifik udviklingsforstyrrelse af 

motoriske færdigheder 

Udviklingshæmning – grad? 

F94.2: Uselektiv, uhæmmet tilknytnings- eller 
kontaktform.  

 

F90.0: Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed.  

 

F83.9: Blandet udviklingsforstyrrelseaf specifikke 
færdigheder(store overbliksvanskeligheder og 
sansemotoriske vanskeligheder).  

 

P04: Alkoholdindtag af moder med følger for foster.  

 

Z61.7: Skræmmende oplevelser i barndom. 

Et individ kan have mange 
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 A – Aktionsdiagnose – den primære der har ført til 
at vedkommende skulle undersøges og giver 
plejebehov 

 

 B – Bidiagnose – det som supplerer beskrivelsen  

 

 DF – Diagnose F9.(08)  

 Under hvilken kategori vi kan finde det i ICD-10 

 

 DF – Diagnose F9.(08)  

 Underkategorien og udspecificering 

 

Z  Miljøpåvirkninger 

 

Hvad står nr. for 
 

Diagnosen stilles! 

Psykologiske test (psykologer) 

 

ADOS – ADI (psykologer og læger) 

 

Pædagogiske observationer (pædagoger 
og sygplejersker) 

 

FNU – funktion neurologisk udredning 
(læger) 

 

Anamnese (Div. personale) 

 

…resultater samles og psykiater stiller 
diagnosen 
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• Diagnosen stilles ud fra 
SYMPTOMER/afvig i ADFÆRD  

– Disse kan falde under flere 
diagnoser. 

 

 

 

Diagnoser 

FOR MEGET 

+++  

FOR LIDT 

÷÷÷  

Symptomer i diagnoser 
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Hvilke diagnoser 
har personen?  

Psykiske 

og  

somatiske 

 

ET eksempel diagnoser 

A F840  Infantil autisme 

 

B F711 Middelsvær mental retardering m. 
    væsentlig påvirkning af adfærd. 

 

B F952 Kombinerede vokale og multiple  
    motoriske tics 
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…gruppe lidelser karakteriseret ved 

kvalitative forstyrrelser af social samspil 
og kommunikationsmønstre samt ved et 

begrænset, stereotypt og repetetivt 
repertoire af interesser og aktiviteter. 

Forstyrrelsen er gennemgribende og 
præger individets udfoldelse i alle 

situationer 

 

Hertil kan der komme en række mindre 
specifikke fænomener som fobier, søvn og 

spisevanskelligheder, raserianfald og 
selvdestruktiv adfærd. 

 

 

    

F 84 Gennemgribende  
udviklingsforstyrrelse 

Det autistiske spektrum  

Infantil 
autisme 

 

Asperger 
– atypisk 
autisme 

 

GU 

GUU 

GUA 

Autistiske 
træk 

J

o

n

 

F 84.0 Infantil autisme 

F 84.1 Atypisk autisme 
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Nu taler vi om 
”Autismespektrumsforstyrrelser” 
 
2017 ændrer ICD kriterierne sig 
 

Tics er ufrivillige, hurtige, gentagne, 
urytmiske muskelbevægelser, eller 

pludselige utilsigtede vokale lyde. Tics 
opleves som uimodståelige, forværres 

ved belastning og forsvinder under 
søvnen.  

Almindelige motoriske tics omfatter 
blinken, kasten med hovedet, trækken 
på skuldrene og ansigtsgrimasseren… 

Komplekse vokale tics omfatter 
gentagelser af særlig ord, undertiden 
socialt uacceptable, ofte opskøne ord 

eller gentagelse af lyde. 

 

BF 952  Kombinerede vokale og 
multiple motoriske tics (Tourette 

syndrom) 

F 95 Tics 
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F70-89 
Retardio metalis 

Mental retardering  
(åndsvaghed) 

 

Diagnosen? 
 

BF 71  Mental retardering af 
middelsvær grad 

 

 F71.1 Væsentlig påvirkning 
 af adfærden, som kræver 
 pasning eller behandling. 

 

 

 

 

 

    

Mental retardering 
(åndsvaghed) 
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Hvilke grad af 
udviklingshæmning 

er der tale om? 

F70-79 
Mental retardering (åndsvaghed) 
Retardatio mentalis 

Tilstand af forsinket eller mangelfuld udvikling af 
evner og funktionsniveau, som viser sig i løbet af 
barndommen… 

 

Graden bedømmes ud fra standardiserede 
intelligens-tests, social tilpasningsskala og klinisk 
vurdering. 

 

F71.0-9 I hvilken grad adfærd påvirkes 

 

 

 



22-11-2017 

21 

F70-79 
Mental retardering (åndsvaghed) 
Retardatio mentalis 

Graden kan ændres med tiden, fx bedres ved 
optræning og rehabilitering 

 

Diagnosen bør baseres på aktuelle funktionsniveau. 

 

Disse vurderes ud fra evner omkring: 

  Kognitive færdigheder 

  Motoriske færdigheder 

  Sociale evner og færdigheder 

 

 

 

 

Mental retardering 

 

Den formelle betegnelse for 
udviklingshæmmede hedder i 

dag ifølge ”Lov om social service”:  

 

"personer med varig og betydeligt 
nedsat funktionsevne". 
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Retardering 

ICD-10-kode Retardering IQ-point ”Mental 
alder”’* 

F70 Let 50-69 9-12 år 

F71 Moderat 35-49 6-9 år 

F72 Svær  20-34 3-6 år 

F73 Dyb >20 >3 år 

F78  Anden  70-85 

F79 Uspecificeret Ikke testbar >3? 
 

*Nogle synes det her ikke giver mening fordi at mennesker med nedsat 

funktionsevne fungerer kvalitativt og kvantitativ anderledes end mennesker 

uden disse hæmninger. 

Hvilket 
symptombillede  

ser I nu? 

 

FOR MEGET? 

 

FOR LIDT? 

 

PSYKIATRI? 
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Baggrund,  

familieforhold og historie 

 

 HVORFOR VIGTIGT? 

Personlighed? 

 

 HVORFOR VIGTIGT? 
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Folk med diagnoser er forskellige i 
forhold til: 

Sammensætning af symptomer 

IQ 

Flere psykiske lidelser  

Somatiske sygdomme (fx epilepsi) 

Alder og køn 

Opvækst muligheder 

Personlighed 
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Hjernens styresystem virker 
anderledes for dem med diagnoser 

Derfor bliver adfærd en anden 

Stimuli (input) fortolkes ikke på ”normal vis” 

Adfærden/reaktion (output) bliver derfor ikke 

som forventet 

HVORDAN OPLEVES VERDEN? 

Hvilket ”hjerneapperat” vi er udstyret med 
sætter rammen for hvad vi kan:  

– ERKENDE 

– FORTOLKE  

– BEARBEJDEJDE OG OMSÆTTE TIL 
HANDLING 
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Anvendt adfærdsanalyse 
- kort sagt! 

 
Se på ADFÆRD (Behavior) 

 

ANALYSERER (Analyses) hvad påvirker? 

 

ANVENDER (Applied) den viden til at påvirke 
anvendelig adfærd 
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Flere lag af adfærd 

Bevidst adfærd  
– vi tænker os om 
 
Automatiseret adfærd  
– lært med masser af gentagelser over tid.  
Her behøves der ikke at bruges så megen avanceret 
hjernekapacitet 
 
Refleksiv adfærd 
- Uden særlig bevidsthed 
 
 

I vores dagligdag bliver al vores adfærd 
reguleret ud fra bestemte stimuli eller inputs 
mere og mindre bevidst. 

 

 

 

Stimuli i miljøet ”vejleder” adfærd ud fra 
erfaringer/læring 

http://olisan.dk/images/W19251.jpg
http://osmig.urbanblog.dk/files/2007/05/indre-ur_big.jpg
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Antagelser om Adfærd 

Adfærd foregår ALTID i SAMSPIL med 
miljøet 

 

Adfærd er oftest tillært 

 

Adfærd har ALTID en FUNKTION for 
individet 

Eksempel på adfærdsændring 

Vi vil ændre folks adfærd i forhold til at 
ændre ”trappeadfærd”…. 

 

Vi tilrettelægger betingelser… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0
aPyw 

 

– Registrerer ud fra noget bestemt… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
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Hvordan REGISTRERER 
 vi adfærd? 

 

 

 

 Hvor OFTE?  

 Hvor LÆNGE?  

 REAKTIONSTID/LATENSTID?  

  STYRKE? (Intensity) 

 

Hvad der påvirker mennskers 
adfærd og udvikling… 

AFÆNGER AF: 

Biologiske faktorer: 

– Muligheder 

– Begrænsninger  

 

Samspil med miljøet mennesket befinder sig i ud fra: 

– Hvilke muligheder er til rådighed 

– Hvilke krav der stilles og hvordan 

– Hvad fanger opmærksomhed og interesse 

– Den forståelse der er af behov og personen 
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Forståelse vs. handling 

At FORSTÅ hvad man DER ER PÅ 
SPIL  

 

ER IKKE 

 

Det samme som at kunne HANDLE  
på det 

 

 

MEN DET ER EN START!!! 

 

Adfærdens 
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TAK - analyse 

TRIGGER / forudgående hændelse 

 der påvirker os 

 – det som sker umiddelbart før adfærd.  

 

TAK - analyse 

Den ADFÆRD der vises 
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TAK - analyse 

 

Konsekvens – RESULTAT af handlingen 

 – det som sker EFTERFØLGENDE 

 

 

 

Får I de resultater I ønsker i 
pædagogisk praksis? 

•Får I MERE af den adfærd I har intention om at 

fremme? 

•Eller MINDRE af adfærd I forsøger at 

formindske? 

 

 

 



22-11-2017 

34 



22-11-2017 

35 

Hvilken FUNKTION har 
adfærden for individet 

Dagsform – 
kontekst? 
Er der noget særligt med fx 
søvn, mad, personer der 
mangler eller nye osv.? 

T Før adfærd sker 

der? 

 

 

A Adfærd fra start til slut? Konsekvens  

      – 
efterfølgend
e sker der? 

 

Funktion – hypoteser? 

Hvad ligger der bag denne adfærd? 

Hvad ”formidles der” med den? 

Er der noget vedkommende prøver at opnå? 

Er det fordi vedkommende ikke kan formulere sig 
osv… 

 

Eksempel på adfærd 
 

 

 

 

Drengen på gulvet 

https://www.youtube.com/watch?v=NM8vKT
FbMZM 

 

-Hvad er der gang i? 

-Hvad er funktionen af denne adfærd? 

-Hvordan fejlforstærker omgivelserne ham? 

-Hvad kan konsekvensen blive for ham og    
hans omsorgsgivere? 

https://www.youtube.com/watch?v=NM8vKTFbMZM
https://www.youtube.com/watch?v=NM8vKTFbMZM
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Hvad skal I tænke på når I 
analyserer adfærd? 

Dagsform – kontekst? 
Er der noget særligt med fx søvn, mad, 
personer der mangler eller nye osv.? 

T Før adfærd sker der? 

 

 

A Adfærd fra start til slut? K Konsekvens  

      – efterfølgende sker der? 

 

Funktion – 
hypoteser? 
Hvad ligger der bag denne adfærd? 

Hvad ”formidles der” med den? 

Er der noget vedkommende prøver at 
opnå? 

Hvad skal I tænke på når I 
analyserer adfærd? 

Dagsform – kontekst? 
Er der noget særligt med fx søvn, mad, 
personer der mangler eller nye osv.? 

A Før adfærd sker der? 

 

 

B Adfærd fra start til slut? C Konsekvens  

      – efterfølgende sker der? 

 

Funktion – 
hypoteser? 
Hvad ligger der bag denne adfærd? 

Hvad ”formidles der” med den? 

Er der noget vedkommende prøver at 
opnå? 

Omstændigheder der kan øge sandsynligheden for den 

uhensigtsmæssige adfærd, fx vedkommende er træt, der er 

meget larm, har spist for lidt, eller hvad I mener har 

indflydelse på  eventuelle ”oplagthed/uoplagthed” 
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Hvad skal I tænke på når I 
analyserer adfærd? 

Dagsform – kontekst? 
Er der noget særligt med fx søvn, mad, 
personer der mangler eller nye osv.? 

T Før adfærd sker der? 

 

 

A Adfærd fra start til slut? 
Konsekvens  

      – efterfølgende sker der? 

 

Funktion – 
hypoteser? 
Hvad ligger der bag denne adfærd? 

Hvad ”formidles der” med den? 

Er der noget vedkommende prøver at 
opnå? 

Ofte ville det være 

meget fornuftigt at påvirke  

uhensigtsmæssig adfærd 

ved at FORSTÅ hvad   

fremprovokerer den og 

 vælge at stille krav på 

 en anden måde eller forberede 

borger bedre  

 

Hvad skal I tænke på når I 
analyserer adfærd? 

Dagsform – kontekst? 
Er der noget særligt med fx søvn, mad, 
personer der mangler eller nye osv.? 

T Før adfærd sker der? 

 

 

A Adfærd fra start til slut? K Konsekvens  

      – efterfølgende sker der? 

 

Funktion – 
hypoteser? 
Hvad ligger der bag denne adfærd? 

Hvad ”formidles der” med den? 

Er der noget vedkommende prøver at 
opnå? 

Beskriv den adfærd der vises og hvad der 

sker med den undervejs, er der varsler? 

Er den svag i starten og bliver så ”stærkere” 

Hvad får den til at aftage?  

Fx Råber, slår, smider sig på gulvet…  
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Hvad skal I tænke på når I 
analyserer adfærd? 

Dagsform – kontekst? 
Er der noget særligt med fx søvn, mad, 
personer der mangler eller nye osv.? 

A Før adfærd sker der? 

 

 

B Adfærd fra start til slut? C Konsekvens  

      – efterfølgende sker der? 

 

Funktion – 
hypoteser? 
Hvad ligger der bag denne adfærd? 

Hvad ”formidles der” med den? 

Er der noget vedkommende prøver at 
opnå? 

Hvad sker der efter adfærden, på kort og 

lang sigt?  

Fx får opmærksomhed, krav forsvinder, 

læringsmulighed er tabt, får det det vil 

have, får omsorg, skælder ud… 

 

 

Stil jer ligeledes miljømæssige spørgsmål som: 

• Hvor er der sandsynlighed for, at adfærden opstår? 

• Hvornår er der mest/mindst sandsynlighed for, at adfærden opstår?  

• Hvor ofte er der sandsynlighed for, at adfærden opstår? 

• Opstår adfærden oftere i samvær med bestemte personer? 

• Dagsform: er der fx grunde såsom søvnmangel, larm, sult, sygdom 

som kan have indflydelse på hyppigheden af adfærden? 

Hvem – hvad – hvor - hvornår  
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Jeres hjerner skal i gang. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=hjernegymnastik&source=images&cd=&cad=rja&docid=HNQnfUKMNXNNVM&tbnid=OAfRZxI0zyY1cM:&ved=&url=http://skraeppebladet.dk/blad/2009-07/klummen/&ei=kItpUePyHoOFtAbd0oDwCQ&psig=AFQjCNE1AMAVnFP3cNz0B24idRMIm2kA8Q&ust=1365957905003304
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HUSK HELT ALMINDELIG TING 

 

• Fokus på SØVN OG RESTITUERING 

 

• ORDENTLIG MAD  

 

• RUTINER DE KAN REGNE MED 

 

• MULIGHEDER FOR MOTION 

 

• DER SKAL VÆRE TILPAS UDFORDRINGER  

  KONKRET FEEDBACK – FREMMER ROBUSTHED 
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Hvad er vigtigt at få 
aftalt nu? 

 

Hvem skal vi evt. 
kontakte? 

 

Hvem skal gøre hvad 
og hvornår? 

Ud fra det I har fundet ud af ved at gennemgå 
HAPS skemaet 

 

 

 

 

Realistiske krav 
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1) Analysere 
fokusadfærd vi 

ønsker at påvirke 
+ baseline 

2) Lave hypoteser 
om hvad influerer 

3) Planlæg en 
fremgangsmåde 

4) Evaluere om 
indsatsen virker 

5) Se om 
adfærden 
bruges!! 

FLYT ADFÆRD 

En tanke eller to om i dag… 
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TAK FOR NU… 


