
 Relasjonelle konsekvenser 
                            
                                                                                                        v/psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen 

Regional seksjon for psykiatri, 
utviklingshemning/autisme 



Relasjonelle konsekvenser 
• Hva gjør utfordrende atferd med relasjoner og 

samhandling? 
 
• Utfordrer gode relasjoner, og skaper endringer i 

emosjonelt klima 
 
• Behov for tiltak – kontroll, makt, tvang  

 
• Betydningen av hvordan vi forstår – om vi ikke forstår 

hva atferden er et uttrykk for kan intervensjonene gjøre 
situasjonen verre 



Relasjonelle konsekvenser 
• Parallelle prosesser 

 
• Vansker oppstår i en kontekst, og det er alltid 

flere perspektiver 
 

• Betydningen av å be om hjelp, eks. 
spesialisthelsetjenesten 

 



Relasjonelle konsekvenser 
• Selvregulering- individets evne til å overvåke og 

tilpasse egne tanker, følelser, relasjoner og 
handlinger slik at det mestrer omgivelsens krav, 
utfordringer og muligheter, og kan nå mål de 
ønsker 

• Regulering og reguleringsvansker ved 
utfordrende atferd 
 

• Det er forbundet vansker med både under- og 
overkontroll 



Relasjonelle konsekvenser 
• Co-regulering eller andreregulering 

 
• Ulike forutsetninger for evne til regulering 

 
• Utvikling av evnen til å regulere emosjoner 

henger sammen med kognitiv utvikling og 
ferdigheter og evner som er uttrykk for forståelse 
for andres sinn (Theory of Mind) 



Utvikling 
• Hos nyfødte er det ingen forskjell mellom 

emosjonsregulering og regulering av egen 
tilstand 

• Små barn har generelt vansker med regulering 
av emosjoner og er avhengig av støtte fra andre 

• Det første leveåret bruker barn sanse-motoriske 
prosesser til å regulere sine emosjoner, det vil si 
at de regulerer inntak av stimulering og 
aktivitetsnivå 



Utvikling  
• Førskolebarn regulerer i hovedsak emosjoner 

gjennom handling eller ved å søke hjelp fra 
andre. 

• Skolebarn bruker i økende grad kognitive 
strategier 

• Tiåringer tar spontant i bruk kognitive strategier, 
mens femåringer må ha hjelp til det 

• Eksekutiv oppmerksomhet 



Tilknytning 
• Tilknytningsatferd = Reguleringsatferd 
• Tilknytningsatferd forekommer hos nærmest alle 

pattedyr 
• Omsorgspersoner kan fungere mer eller mindre 

trøstende og emosjonelt regulerende for barnet 
når tilknytningssystemet er aktivert 

• Tilknytning aktiverer emosjoner og følelser 
• Tilknytningsatferden er rettet mot en eller noen få 

personer, vanligvis i en klart foretrukket 
rekkefølge 



Tilknytning 
• Tilknytningen varer for en stor del eller 

mesteparten av livet. Tilknytning kan utvikle seg 
og vedvare på tross av tilknytningspersoners 
traumatiserende atferd 

• Nye tilknytningspersoner kan tilkomme i løpet av 
livet 

• Trygghet i tilknytningsrelasjoner er avhengig av 
TILGJENGELIGHET, pålitelighet og 
forutsigbarhet, samt omsorgspersoners egen 
tilknytningstrygghet 



Tilknytning 
• Emosjonsregulering skjer fra starten av gjennom 

tilknytningspersoner 
• Første skritt på veien til funksjonell selvregulering 

er å kunne identifisere emosjoner og vite hva de 
betyr 

• Dette handler om hvilke svar følelsene vekker 
hos andre, og påvirker og påvirkes av kognitiv 
utvikling. 



Emosjoner og utfordrende atferd 
• Barn med atferdsvansker viser ofte begrenset 

forståelse for sine emosjoner og har dårlige 
emosjonsreguleringferdigheter. 

• Grunnleggende emosjoners rolle i utfordrende 
atferd/ reguleringsvansker. 

• Emosjonsfokus ved utfordrende atferd  
    -styrker relasjon 
    (-Det finnes et studie som viser at det fungerer bedre 

med en empatisk psykiater enn medikamentell 
behandling gitt av psykiater med dårlige empatiske 
eller relasjonelle ferdigheter) 

 
 
 



Relasjoner er livsviktige 
• Avhengig av andre for overlevelse 
    -andreregulering/ tilknytning 
• Sosiale relasjoner/tilhørighet = ha det bra/føle 

seg vel 
• Sosial isolasjon/ensomhet = lidelse/patologi 
• Vi heles i en sosial kontekst (Maur og bier gjør 

også det). 
• Tilhørighet og gode tilknytningsrelasjoner er 

forbundet med god livskvalitet. 



Relasjoner og psykisk helse 

 
• Relasjon i psykoterapi 
• Mennesker med utviklingshemning og/eller 

autisme og relasjoner. 
• Mer utsatt for ”Å stå utenfor”. 
• Ikke tilgang på samme variasjon i erfaringer og 

sosiale situasjoner, som også omhandler læring. 
• Reguleringsvansker utfordrer gode relasjoner. 



Relasjoner som fundament 
• Tilknytningsrelasjoner stimulerer endogene 

opiater, dopamin, biokjemisk grunnlag for 
behagelige opplevelser forbundet med sosial 
samhandling. 

 
• God relasjon grunnlag for andreregulering. 

 
• Hvordan danne gode relasjoner ved utfordrende 

atferd? 
 



Relasjonsferdigheter 
• Samarbeidsrelasjoner og indre motivasjon 

 
• Self-Determination Theory 
    - autonomi 
    - kompetanse 
    - sosial tilhørighet 
 
• Relasjonskompetanse og 

kommunikasjonsferdigheter hos profesjonelle 
hjelpere er av stor betydning 



Relasjonsferdigheter 
• Å være sammen vs å gjøre 

 
• Marte-meo, - naturlig utviklingsstøtte 

 
• Lavaffektiv samhandling 

 
• Validering/gyldiggjøring 

 
• Toleranse/aksept 



 
 

• ”Balansekunst”, mange roller å fylle i profesjonell 
omsorg eller som omsorgsperson til et menneske 
med sammensatte vansker og utfordrende atferd. 
 

• Svært viktig at rammer, felles forståelse, jevnlig 
veiledning og lignende er på plass ved  
utfordrende atferd. 



Oppsummert 
 
• Måten vi forstår og møter en person med 

utfordrende atferd på har vesentlig betydning for 
videre utvikling. 

• Utfordrende atferd utfordrer omgivelsens evne til 
mentalisering og til å yte god omsorg eller støtte 

• Av vesentlig betydning for positiv endring og for å 
få til hensiktsmessig støtte/andreregulering: 

    -EMOSJONSFOKUS, RELASJON OG felles 
FORSTÅELSE 
 



Problemstilling illustrert ved kasus 
• Mann (Tatt vekk alder). Moderat 

utviklingshemning. Vansker fra tidlig barndom, 
men de siste årene har det vært vansker med 
lavfrekvent alvorlig vold i form av fysiske angrep 
på kjente og ukjente. Andre perioder med inntak 
av giftige væsker eller andre ting som kan være 
farlige og som medfører bekymring og potensielt 
alvorlig selvskade. 
 

• Sammensatte reguleringsvansker, hvordan går vi 
frem? 
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