
Vi satser for fullt!
En presentasjon av Sandefjord kommunes Fagteam i BOA, og vår satsning på 

Positiv Atferdsstøtte (PAS)

Storefjellkonferansen 2022, Elisabeth Lohne Edvardsen & Anders Johansen



Organisering - Sandefjord kommune



Seksjon Bolig, aktivitet og avlastning(BOA)

▪ Seksjonen gir tjenester til personer over 18 år med 
utviklingshemming og/eller gjennomgripende 
utviklingsforstyrrelser;

▪ Heldøgns tjenester i ulike boformer – 145 boenheter

▪ Hvorav barnebolig til 3 barn/ ungdom hvor 
seksjonen også står for skoletilbudet

▪ Ambulerende tjenester – ca. 70 personer

▪ Arbeids- og aktivitetstilbud, inkludert oppfølging av 
VTA deltakere – 123/ 104

▪ Støttekontaktvedtak effektuering – ca. 280 individuelle 
vedtak, 36 vedtak i gruppe, ca 40 ikke effektuerte 
vedtak

▪ Seksjonen har totalt 14 enhetsledere og en avdelingsleder 
som rapporterer direkte til seksjonsleder. 

▪ Hver enhetsleder er ansvarlig for 1-3 ulike fysiske steder.

▪ Totalt har seksjonen tjenester på 24 fysiske lokasjoner.



Seksjon BOA

▪ Antall årsverk: ca. 482

▪ Antall ansatte: Litt over 600

▪ Brutto budsjett: 409 millioner

▪ Netto budsjett: 283 millioner

▪ Antall vernepleiere: 59

▪ Antall personer i miljøterapeutkoder: 88

▪ Frem til 31.12.21 har enkelte enheter 
tilknyttet fagkoordinator

▪ Avviklet fra 01.01.22

▪ Fagteam fra 01.01.22: 5 stillinger direkte 
organisert under seksjonsleder



Organisasjonskart BOA

Seksjonsleder
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Vindal
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Peer Gynts vei

Møylandstunet

Frydenberg

Yme
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Karisletta

Sverdstad

Ekeberg

Hvidtgården 
2. etg

Mobakken

Saturnusvei
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Føykås

(Skiringssal) 

Hauanskogen

Laholmåsen Nordås Frydenbergsletta Ranvik Skjeggerød

Fagteam

*1 Hasle inngår i enhet Åsane/Vindal fra 16.05.22 til og med 31.12.22



Bakgrunn for satsning

▪ Status 2020: Omorganisering og nye ressurspersoner.

▪ «Tilfeldig» hvor mye det satses på fag i de ulike enhetene

▪ «Tilfeldig» hvor mye tid som er frikjøpt i enhetene

▪ «Tilfeldig» hvor stor fagdekning det er i de ulike enhetene

▪ «Tilfeldig» i hvilke enheter det er fagkoordinator

▪ «Tilfeldig» hvordan like roller praktiseres i de ulike enhetene

▪ Svak og tilfeldig internkontroll

▪ Enkelte av enhetene var topptunge, for mange beslutninger 
ble tatt av leder og fagkoordinator, ønske å få flest mulig 
beslutninger lengst mulig ned i organisasjonen

▪ Få spor at seksjonen hadde tatt innover seg NOU`er, 
tilsynsrapporter mm

▪ Men utrolig mange dyktige ansatte som til enhver tid 
har stått på for gode tjenestetilbud.

▪ Tidlig enighet om behovet for at seksjonen har et felles fag-
og verdigrunnlag, samt sikre nødvendig og tilstrekkelig 
kompetanse i alle av seksjonens enheter



Mulighetsrom og veien videre 

• Innføre felles fag- og verdigrunnlag PAS 
(positiv atferdsstøtte) for seksjon BOA
• Kontakt med, opplæring og besøk hos 

veiledningsteamet i Sandnes 

• Omorganisere fagressurser 
• Fjerne fagkoordinatorrollen, 

omdisponere ressursene 
• Beslutninger skal tas nærmest mulig 

brukerne 
• Seksjonsovergripende rollebeskrivelser 

for primærkontakt, tjenesteansvarlig og 
teamansvarlig 

• Opprette fagteam som deles i to ulike 
funksjoner
• Fra 1.1.2022: 5 stillinger i fagteam 

organisert under seksjonsleder 



Vi setter i gang 



Organisering Fagteam 

▪ Fagteamet rapporterer til 
seksjonsleder

▪ Teamet er delt inn i to 
hovedområder;
▪ Kvalitetsteam

▪ Elisabeth Lohne Edvardsen

▪ Kjetil Klepaker

▪ PAS-Team

▪ Anders Johansen

▪ Magnus Vindstad Ilebrekke

▪ Martine Hobæk

▪ Alle fagteamets medlemmer var 
på plass i juni 2022. 

Seksjonsleder

Fagteam

KvalitetsteamPAS-Team



Kvalitetsteam

▪ Arbeide systematisk med 
kvalitetsforbedring jf. veileder Gode 
helse- og omsorgstjenester til 
personer med utviklingshemming

▪ Kvalitetsutvalg BOA

▪ Utarbeide/evaluere 
seksjonsovergripende 
rutiner/prosedyrer/ retningslinjer/ 
planverk med mer.

▪ Eksterne tilsyn  

▪ Internkontroll



PAS/Veiledningsteam

▪ Ansvar for å sikre implementering av 
positiv atferdsstøtte i seksjonen

▪ Utvikle, koordinere og gjennomføre 
kompetanseutviklingsaktiviteter i 
seksjonen (inkluderer standardisering 
av opplæringspakker) 

▪ Veilede ut i tjenesten – behovsstyrt

▪ Organisere og koordinere nasjonalt 
PAS-nettverk.



PAS som fag- og verdigrunnlag

• PAS er en verdibasert tilnærming som tar sikte på 
å forbedre livskvaliteten til en person og menneskene rundt 

• PAS handler om å samarbeide med mennesker, behandle dem med 
respekt og verdighet for å støtte dem i å forbedre sin livskvalitet 

• PAS legger vekt på at atferd som utfordrer alltid har en mening og 
at man har som mål å forstå hvilken, slik at personens behov kan 
dekkes på bedre måter

• PAS setter personen i sentrum slik at det er støtten og miljøet rundt 
som må tilpasses personen 



Tre overordnede kategorier

• PAS defineres som en rekke 
kjerneelementer i en helhet

• En kan si at «PAS er et 
giftemål mellom vitenskap og 
verdier der verdier styrer»

• Legger også vekt på 
systematikk for å sikre støtte 
av høy kvalitet

Rettigheter og verdier

Prosess og strategi
Teori og 

kunnskapsgrunnlag

PAS



Prinsipper i PAS:

▪ Personsentrerte (humanistiske) verdier, grunnleggende 
menneskerettigheter og rettigheter for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD)

▪ Normaliserings, inkluderings og myndiggjøringsideologi

▪ Evidensbaserte metoder

▪ Personen i sentrum slik at det er støtten og miljøet rundt som tilpasses 
personen



Mål med PAS

• God livskvalitet for tjenestemottakerne og deres familier gjennom gode, 
målrettede tjenester. Forbedring av livskvalitet er både en intervensjon og et mål

• Deltagelse i meningsfulle aktiviteter og relasjoner. Deltagelse er både en 
målestokk og et tiltak for god livskvalitet.

• Forebygging og reduksjon av atferd som utfordrer gjennom å endre noen av 
de forholdene som bidrar til at slik atferd utvikles og opprettholdes. 

• Restriktive og inngripende tiltak søkes unngått.

• Øke ansattes trivsel og kompetanse gjennom støtte, opplæring, oppfølging og 
tilbakemelding.

• Støtte og samarbeid med pårørende og andre involverte.



PAS – revolusjon eller evolusjon?

Trenger vi PAS i Norge? 

• Alle komponentene i PAS er kjent fra før, men den 
«komplette» sammenstillingen er «ny» i Norge

• PAS går hånd i hånd med lovverk, etiske retningslinjer og 
menneskerettigheter; EMK av 1948, FN-konvensjonen om 
rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, krav 
om forsvarlig tjenestetilbud

• I rundskriv IS-10/2015 er det krav om evidensbaserte tiltak i 
arbeidet med å forebygge og gjennomføre bruk av tvang

• Helse- og omsorgstjenesteloven og IS-10/2015 stiller strenge 
krav til opplæring og veiledning av tjenesteyterne

• PAS anbefales som en tilnærming i veilederen Gode helse- og 
omsorgstjenester for utviklingshemmede



PAS pyramiden

Intensiv

1-5%

Målrettet

10-15%

Universell

100%

Utarbeidelse av individuelle tiltak/tiltakspakker og veiledning for enkelte personer med stor 
risiko for atferd som utfordrer.

Utvidet PAS i organisasjonen som et rammeverk, 
verdigrunnlag og felles faglig grunnlag for alle. 
Fokus på kvalitet i opplæring/ tjenesteyting. 
TBF, aktiv støtte og SPELL for alle.

PAS brukes av et team eller ovenfor enkelte eller en gruppe personer for å 
forebygge atferd som utfordrer. Strukturert bruk av ulike tilnærminger; 
TBF, Aktiv støtte, SPELL m.m.

Figur: Anders Johansen



Hvordan gjør vi det?

▪ Prosjektorganisering

▪ Prosjektskisse

▪ Milepælplan

▪ Prosjektgruppe og referansegruppe

▪ Datainnsamling, analyse og evaluering

▪ Prosjektrapport

▪ Publisere resultater

▪ Prosjektorganisering kan øke mulighetene for tilskuddsmidler.



Det ble prosjektmidler i 2022

• Vi søkte om prosjektmidler på tilskuddsordningen; Tiltak for å 
øke kompetansen i helse- og omsorgstjenestene til personer 
med utviklingshemming

• Vi fikk innvilget 350.000 NOK ☺

• Etablering av 4 kompetansenettverk i seksjon BOA:
• Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)

• Forståelse av aggresjon og vold (FAV)

• Pårørendeinvolvering*

• Medbestemmelse og autonomi*

* Disse nettverkene er også tilknyttet annet prosjekt i seksjonen «På lik linje»



Nasjonalt nettverk for PAS

Styringsgruppen består av fagpersoner fra flere kommuner, videregående skole, spesialisthelsetjenester, akademia, NAKU og SOR.

• Styringsgruppen hadde 
første samling i uke 44

• Under denne samlingen 
jobbet vi med:
• Mandat

• Aktiviteter for 2023

• Faglig innhold til SOR-
konferansen i Bergen, mai 2023

• Strategi for spredning av 
informasjon og fagstoff om Positiv 
atferdsstøtte

Foto: Anders Johansen



Målsettinger - Kvantitative data

• Sykefravær

• Avviksstatistikk

• Antall enkeltmeldinger etter Hol. Kap. 9

• Antall vedtak etter Hol. Kap. 9

• Antall medarbeidere med dispensasjon 
jfr. Hol. Kap. 9

• Mål om reduksjon på alle disse 
målområdene

Målsettinger - Kvalitative data

• Tjenestekvalitet

• Deltakelse og selvbestemmelse

• Selvstendighet

• Arbeidsmiljø = Omsorgsmiljø

• Rekruttering

• Faglig profil for tjenesten

• Struktur og systemer

• Samarbeid med bruker- og 
interesseorganisasjoner, pårørende og 
verger

Datainnsamling



Nå starter snart implementeringen ☺



• Grunnopplæringen piloteres tema for 
tema i ledermøtene

• Alle kompetanseutviklingsaktiviteter fra
Fagteam forankres hos lederne før
tilbudene lanseres

• Veiledningsforløp med fagteam forankres
hos aktuell leder

• Andre forespørsler avklares med aktuell
leder

Forankring



Fremdriftsplan

2022

2023 - 2025

2026



Takk for oss!

Elisabeth.lohne.edvardsen@sandefjord.kommune.no

926 29 179

Anders.johansen@sandefjord.kommune.no

990 47 231

mailto:Elisabeth.lohne.edvardsen@sandefjord.kommune.no
mailto:Anders.johansen@sandefjord.kommune.no


Interessert i nasjonalt nettverk for PAS?


