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Forord
Dette småskriftet er et resultat av kunnskap tilegnet gjennom lesing av
artikler fra internasjonal forskning og erfaringer samlet inn - strukturert
så vel som ustrukturert – i vår praksis på Frambu. Den er ment som et
supplement til Frambus øvrige informasjon om cri du chat syndrom.
Teksten er skrevet av Livø Nyhus og Bjørg Sissel Hoem, begge spesialpedagoger ansatt på Frambu. Teksten er beregnet for både pårørende,
fagpersoner og andre rundt personer med diagnosen.
Se Frambus nettside www.frambu.no for kortfattet beskrivelse av cri du
chat syndrom og lenker til ytterligere informasjon om diagnosen. Her vil
også eventuelle oppdateringer av dette småskriftet bli lagt ut.
Vi håper småskriftet vil komme til nytte!
Ta gjerne kontakt på telefon 64 85 60 00 eller info@frambu.no
hvis du har spørsmål eller kommentarer.

Frambu,
juli 2008
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Språk og atferd hos personer med
cri du chat syndrom
Gjennom flere kurs for familier med personer med cri du chat syndrom (CDCS)
har vi erfart at det er meget stor variasjon blant mennesker med CDCS blant
annet når det gjelder grad av utviklingshemming, språkutvikling og utfordrende
atferd. På bakgrunn av disse erfaringene og kunnskap fra internasjonal
litteratur, har vi på de seneste kursene gått inn og sett nærmere på språk og
atferd hos personer med CDCS.
Vi har blant annet stilt oss disse spørsmålene:
•

Hvordan tilrettelegger barnehager og skoler for språkstimulering?

•

Hvilke typer alternativ kommunikasjon benyttes for å øke personene med
CDCS sin mulighet for kommunikasjon?

•

Hvordan, og i hvor stor grad, virker språkvanskene inn på atferden?

•

Hvordan kommer den utfordrende atferden til syne i barnehage og skole,
og hvordan jobbes det i forhold til å forebygge denne atferden og å møte
personer med CDCS med utfordrende atferd?

Vi benytter i artikkelen begrepene personen og barnet for å omtale de vi
snakker om, altså mennesker med CDCS i alle aldre. I noen sammenhenger blir
det kunstig å benytte begrepet personen da det for eksempel er snakk om
barnet i relasjon til foreldre, derfor bruker vi vekslende begreper.

Betydningen av kartlegging av utviklingsnivå (En mors historie)
Utfordringen er bestandig å gi riktig hjelp til riktig tid.
En mor forteller:
Vår datter med cri du chat syndrom utviklet stadig mer utfordrende adferd
på alle nivå. Etter mange runder og mye mas om hjelp fra oss ble hun
utviklingstestet på et ressurssenter. Jamført med erfaringer rundt vår
datters adferd antydet psykologen at kommunikasjonen og forventningene
hennes var preget av at hun hadde vært overvurdert.
Når vi som foreldre fikk dette beskrevet forstod vi med en gang at dette var
riktig, men vi hadde ikke greid å se det av oss selv og hadde dermed ikke
møtt henne med de forutsetningene hun faktisk har. Hennes utviklingsnivå
tilsvarer to til to og et halvt års nivå.
Selv om vi har vært rimelig fornøyd med lærekreftene hun har vært tilbudt i
grunnskolen, har heller ikke de greid å kommunisere/ha en god nok
forståelse om hva som er den reelle årsaken til adferden.
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Det hører med til historien at vår datter ikke har vært testet
utviklingsmessig siden hun var ca. to år. Testing gir på ingen måte svaret
på alle spørsmål, men det gir oss en mulighet til å sjekke ut hva en toåring
forstår og hvilke forventninger vi skal ha.
For vår del ble det en ganske dramatisk endring av opplegg i hverdagen
med veldig god støtte fra ressurssenteret. Hadde vi hatt anledning til å ha
dette med oss tydeligere under hennes oppvekst, kunne vi ha spart henne
og oss for mye frustrasjon.
Denne historien viser betydningen av jevnlig, generell kartlegging innenfor alle
utviklingsområder. Det finnes ingen lover og regler for hvor ofte slik kartlegging
skal finne sted, men det vil være naturlig at det som et minimum finner sted i
forbindelse med overganger fra barnehage til skole og mellom skoleslag.
Språk og atferd, som vi tar for oss spesielt her, må sees og forstås i
sammenheng med barnets generelle utviklingsnivå.

Språk
Språk er mer enn verbalspråk. Det omfatter også tegn, gester og andre måter
barn bruker til å uttrykke seg på. Prinsippene for språkutvikling er de samme
enten man er funksjonshemmet eller ikke. Hos personer med utviklingshemning
kan evnen til å tilegne seg språk påvirkes av de kognitive forutsetningene. Med
kognitive forutsetninger mener vi personers forutsetning for bevisste prosesser
som det å tenke, huske, lære, gjenkalle, oppfatte og vurdere.
Tilegnelse av språk skjer gjennom samhandling med andre i naturlige situasjoner og ved å være aktiv deltager i språklige miljøer. Det er avgjørende at det
tilrettelegges slik at barna har mulighet til å være språklig aktive.
Sen eller mangelfull utvikling av talespråk er ett av kjennetegnene ved CDCS
syndrom, men variasjonene i språklige ferdigheter er stor. Det er også ett
forholdsvis stort sprik mellom hva den enkelte person med CDCS forstår
(impressivt språk) og det som personen klarer å uttrykke (ekspressivt språk).
De forstår mer enn de kan få gitt uttrykk for. Professor Kim Cornish (1) har
beskrevet et sprik mellom språkforståelse og tale, og viser at dette spriket øker
med alderen.
Dette er også vår erfaring, men også her er det store individuelle forskjeller.
Hos noen er spriket mellom språkforståelse og talespråk betydelig, opp til 5-6
år, mens det for andre ikke er noen særlig forskjell.
Det er vår erfaring at mange mennesker med CDCS i stor grad uttrykker seg
ved hjelp av enkeltord, lyder som ikke er deler av ord, og gester. Men vi har
også opplevd barn med diagnosen som har et stort aktivt ordforråd og som
utrykker seg i lengre setninger.
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Kristian Kristoffersen (2) ved universitetet i Oslo har gjennomført undersøkelser
når det gjelder barn med CDCS og talespråkproduksjon. Han angir
utviklingshemning som generell årsak til språkproblemene. Problemer med
finmotorikk og muskelkontroll, blant annet i strupen, er årsak til dårlig
språkproduksjon. I tillegg kan individuelle karaktertrekk spille inn som årsaker
til avstanden mellom forståelse og tale. Han sier også at barn som kan ytre seg
i flerordssetninger, likevel ikke gjør det. Han mener at noen barn med CDCS
kunne ha hatt utbytte av språkterapi i form av logopedisk hjelp helt fra fødselen
av. (På CDCS-foreningens hjemmeside under språkforskning finnes en
forelesning om CDCS og språk skrevet av Kristoffersen.)
Mangel på talespråk stanser ikke kommunikasjonen, det kan både foreldre og
pedagoger bekrefte. Mennesker med CDCS ser ut til å være svært
kommunikative til tross for manglende talespråkferdigheter (3).

Kartlegging
Vår erfaring er at det er stor spredning i hvilke standardiserte tester og kartleggingsverktøy som benyttes i arbeidet med personer med CDCS. Vi har
sett at de fleste baserer mye av sin kartlegging på observasjoner.
Vi mener det er viktig med kartlegging av barnets generelle utviklingsnivå.
Dette må ses sammen med en grundig kartlegging av språkferdigheter, både
av impressivt og ekspressivt språk. For barn med stort sprik mellom disse
ferdighetene, vil det være vesentlig å kartlegge dette. Barn med CDCS står i
fare for både å bli undervurdert og overvurdert i forhold til språkforståelse uten
god kartlegging på området. Opplæringen bør rette seg mot det nivået barnets
språkforståelse befinner seg på.
Forslag tester og kartleggingsmateriell:
• Reynells språktest, Universitetsforlaget (gir en indikasjon på forskjellen
mellom impressivt og ekspressivt språk)
• Lek og kommunikasjon, Pedagogisk psykologisk forlag (kartlegging av
utviklingsnivå)
• Kuno Beller: Udviklingsbeskrivelse af småbørn, Dansk psykologisk forlag
(kartlegging av utviklingsnivå)

Kommunikasjonsalternativer
Vi anbefaler at det er stor bredde i de kommunikasjonsalternativene som
benyttes. Som tidligere nevnt viser forskning at personer med CDCS er svært
interesserte i å kommunisere med omgivelsene og at språkforståelsen for
mange ser ut til å forbli vesentlig høyere enn uttrykksevnen (1). Vi bør rette
fokus mot disse ressursene i språkopplæringen, og gi de som har diagnosen
flere alternativer for å kunne utrykke seg. Mange vil være avhengig av alternativ
eller supplerende kommunikasjon hele livet. De må ha muligheter til å være
aktive deltagere i sine miljø, og til å ta initiativ til kommunikasjon med
personene i sine omgivelser. Vi må sørge for at de får anledning til å
kommunisere sine valg, tanker og følelser på en måte som gjenspeiler det
utviklingsnivået de befinner seg på.
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Som andre mennesker beveger personer med CDCS seg mellom flere arenaer,
som for eksempel hjem, barnehage/ skole, arbeidsplass/dagtilbud,
fritidsaktiviteter og butikk. Det varierer fra arena til arena hvor godt personene
der er i stand til å tolke og forstå kommunikasjonen til personer med CDCS.
De nærmeste kan tolke personen gjennom lyder, kroppsspråk og gester. Til
bekjente og betalte hjelpere bruker en i større grad pekeplater, kommunikasjonsbøker, eventuelt databaserte løsninger med tale. I kommunikasjon med
fremmede mennesker er personen avhengig av allmenne symboler for å bli
oppfattet, enten det er bilder, skrift eller databasert tale. Dette innebærer at
personer med CDCS er avhengig av flere kommunikasjonsalternativer.
Små barn har sjelden behov for å kunne kommunisere med fremmede, men
etter hvert som de blir eldre vil dette behovet gjøre seg gjeldende. Det er derfor
viktig med langsiktig tenkning for å tilrettelegge i forhold til fremtidige
kommunikasjonsbehov.
Social Networks (4), som er oversatt og utgitt av Trøndelag kompetansesenter
2006, er et godt hjelpemiddel for å kartlegge viktige forhold som har betydning
for kommunikasjon. Det kartlegger personens kommunikasjonsalternativer og
arenaer personen kommuniserer på. Dette er nyttig kunnskap for å kunne lage
gode mål for en videreutvikling av den enkeltes kommunikasjonsmuligheter.

Metode for språkstimulering
Karlstadmodellen er en mye benyttet som språkstimuleringsmetode for
personer med CDCS. Denne metoden er utviklet under ledelse av professor
Irène Johansson i et samarbeid mellom foreldre og fagpersonale i barnehager
og skoler. Modellen er et komplett program for språk- og lesetrening som
strekker seg fra tidlig stimulering av nyfødte, til lese- og skriveopplæring i
skolealder. Programmet bygger på en helhetstenkning der språk sees på som
en integrert del av barnets totale utvikling, og der barnets egen aktivitet og
initiativ vektlegges. Modellen skal ikke brukes som en kokebok, men må
tilpasses det enkelte barns bakgrunnskunnskaper og behov. Bruk av
Karlstadmodellen forutsetter god kunnskap om barnets språklige ståsted og god
kjennskap til språkutvikling generelt. Irène Johansson har også benyttet denne
metoden i arbeid med voksne. Bruk av tegn-til-tale er et av elementene i
Karlstadmodellen (5).

Alternativ og supplerende kommunikasjon
Her presenterer vi alternativer vi har sett benyttet av personer med CDCS:
•

Tegn-til-tale
«Tegn-til-tale» er etablert som språkstimulering så vel som
kommunikasjonsform for denne gruppa. For de fleste barn med CDCS
fungerer tegn som et alternativt eller supplerende språk. Bruk av «tegn-tiltale» er langt mer utbredt blant barn med CDCS i dag, enn det var for noen
år tilbake.
Det er godt faglig belegg for at tidlig introduksjon av «tegn-til-tale» fremmer
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forståelse og talespråk. Tegn kan støtte, framskynde og i noen tilfelle utløse
tale (6). Skal «tegn-til-tale» ha ønsket effekt er det avgjørende at miljøet
rundt personen også benytter tegn. Personene med CDCS må ha noen å
snakke med om de skal bli aktive brukere av «tegn-til-tale» som ”sitt språk”.
Det er viktig at omgivelsene ikke slutter å bruke tegn selv om personen
begynner å utvikle tale, eller om personen ikke ser ut til å ville ta i bruk tegn
selv. Personer med CDCS vil fremdeles ha nytte av den visuelle støtten
tegn gir til språkets innholdsside, i tillegg til at det kan ta tid før de selv
begynner å utføre tegn.
•

Grafiske tegn
Ved hjelp av grafiske symboler som folk flest kan forstå og tolke, kan
personer med CDCS bli forstått av mennesker de ikke kjenner. I tillegg kan
dessuten dette bidra til å lette kommunikasjonen generelt. Systematisk bruk
av grafiske tegn i form av for eksempel foto, PCS, Pictogram, og Bliss er
nyttige formidlingsverktøy for mange med kommunikasjonsvansker.
Illustrasjonen under viser ulike fremstillingsmåter, eksemplisert med ordene
«frukt»,«ball» og «bamse»:
PCS:

Piktogram:

Bliss:

De grafiske symbolene bør organiseres på en slik måte at personen som
skal benytte dem har symbolene tilgjengelig til enhver tid, det være seg i
form av kommunikasjonsbok, peketavle eller et knippe med aktuelle
grafiske tegn tilpasset sammenhengen de er i.
Det er også viktig å gi personer med CDCS mulighet for lek med språket
uten krav til uttale eller verbalspråk. Manipulering med bilder, eventuelt
ordbilder, gir muligheter for dette. Med ordbilder mener vi den visuelle
presentasjonen av det skrevne ordet. Fokus kan på denne måten rettes
mer mot språkets form- og innholdsside framfor produksjon av ord og
lyder som er det personer med CDCS har størst vansker med.
Nyttig nettside med videre lenker i forhold til grafiske tegn og bruk av disse
kan du finne på nettsidene til ASK loftet.
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•

Elektroniske kommunikasjonshjelpemidler
Vi har til nå erfart at bruk av elektroniske kommunikasjonshjelpemidler er
relativt lite utbredt blant personer med CDCS. Det er nok flere årsaker til
dette. Det er viktig å være oppmerksom på at elektroniske kommunikasjonshjelpemidler ikke løser kommunikasjonsproblemene, men er ett av
flere kommunikasjonsalternativer. Fordelen er at de har syntetisk tale og
kan brukes til kommunikasjon med både, venner, lekekamerater og
ukjente.
Det er viktig når man setter i gang med bruk av et elektronisk
kommunikasjonshjelpemiddel, at personale og nærpersoner får god
opplæring. Dette gjelder både i bruk av det tekniske utstyret, og i forhold til
hvordan man tilrettelegger for bruken og ser mulighetene i bruk av dette
verktøyet. Å ta utgangspunkt i brukeren er alfa og omega. Dette er svært
viktig i forhold til å oppnå at personen som skal benytte hjelpemiddelet
opplever det som nyttig og ønsker å ta det i bruk.
Det elektroniske kommunikasjonshjelpemiddelet vi pr i dag vet har blitt
benyttet for personer med CDCS, er Rolltalk, som er ett av flere
talehjelpemidler. Brukerprogrammet i Rolltalk består av felter med bilder,
tekst eller foto, slik at man kan spille av innlest tale. Den finnes i
forskjellige varianter med henhold til størrelse og vanskelighetsgrad.
Programvarepakken inneholder en programsnekker og kan brukes både
som kommunikasjonshjelpemiddel og til opplæring.
Erfaringsmessig vet vi at det kan ta lang tid å få hjelpemiddelet på plass
(7). Når det gjelder søking for tildeling av kommunikasjonshjelpemidler fra
hjelpemiddelsentralen, kan man lese mer om dette på NAVs nettsider
(www.nav.no).

Behov for veiledning
Det kan være nødvendig å søke veiledning i arbeidet med språkstimulering og
alternative kommunikasjonshjelpemidler for personen med CDCS. Det være
nyttig å søke veiledning fra for eksempel pedagogisk psykologisk
rådgivningstjeneste, habiliteringstjenesten og statlige spesialpedagogiske
kompetansesentra.
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Atferd
De fleste barna med CDCS som vi kjenner til viser en eller flere former for
utfordrende atferd. Eksempler på utfordrende atferd kan være selvskading,
selvstimulering og utagerende atferd, som vold mot ting og personer. Ikke alle
barn har alle disse formene for utfordrende atferd, men de fleste har mer enn en
type.
Den utfordrende atferden viser seg hos personer i alle aldre. For noen starter
denne atferden i ett til to års alder. Internasjonal forskning bekrefter at det er
høye tall når det gjelder alle typer utfordrende atferd hos mennesker med
CDCS. En studie av Collins fra 2002 viser at selvskading er den form for atferd
som forekommer hos flest, hele 92 %. Dernest følger utagerende atferd (88 %)
og selvstimulering (82 %). Utagerende atferd er i følge denne undersøkelsen
den eneste typen utfordrende atferd som avtar med alderen (8).
Å ha et barn med CDCS kan være en kronisk stressfaktor for de fleste familier,
og krever kontinuerlig tilpasning hos foreldre, søsken og andre nærpersoner.
Det gir grunn til bekymring at nesten en fjerdedel av foreldrene som ble spurt i
en kartlegging viste kliniske symptomer på depresjon (24 %). Det viste seg
videre at 43 % av de som var med i kartleggingen hadde kliniske symptomer på
angst. Foreldre fortalte om anstrengte forhold til barnet og om at problemer med
å håndtere avvikende atferd var en hovedfaktor til økt stress- og angstnivå.
Dette økte etter hvert som barnet ble eldre og atferd som hyperaktivitet,
selvskading og stereotypi økte i intensitet. Det som er spesielt bekymringsfylt,
er at få foreldre rapporterte om at de søkte ekstern hjelp for å lære
hensiktsmessige mestringsstrategier eller rapporterte at de brukte medisiner
eller alternativ terapi for å lette på symptomene av angst og depresjon (3).
Dersom foreldre opplever stress ved å ha et barn med CDCS, er det høyst
sannsynlig at også de øvrige barna i familien vil oppleve det samme (3).
Gjennom samtale med foreldre og personale kan det se ut som om problemene
ikke er så omfattende når barna er i skole og barnehage, som det foreldrene
opplever hjemme. Vi har gjort erfaringer som tyder på at foreldrene ser på
utfordrende atferd som et større problem enn fagpersonene rundt barna.
Sistnevnte tar i mindre grad opp emnet, mens foreldrene på Frambu-kurs ofte
gir utrykk for at dette er et tema som opptar dem, og som de bekymrer seg
over.
Hva kan årsakene være til at det er slik? Et familieliv innebærer flere
ustrukturerte situasjoner enn hverdagen i barnehage/ skole. Å være medlem av
en familie innebærer at personer med CDCS må være med på aktiviteter som
ikke nødvendigvis er planlagt eller tilrettelagt for dem. Barn tar ut frustrasjoner
på sine nærmeste, personer de er trygge på og som regel er dette foreldre/
foresatte. Dette gjelder også personer med CDCS, og dette er med på å
forklare hvorfor foreldrene opplever mer av den utfordrende atferden enn
personalet i barnehage/skole.
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Vi mener at all atferd kan sees som en form for kommunikasjon. Den forteller
oss noe om sansing, følelser, intensjoner og utviklingsnivå. Om atferden blir
utfordrende eller ikke, avhenger av hvordan omgivelsene oppfatter den. Det
betyr ikke at vi skal akseptere alle typer atferd, men at vi bør forsøke å lete fram
hva som ligger til grunn for atferden.

Utløsende faktorer
Det er nærliggende å trekke fram manglende evne til å gjøre seg forstått som
årsak til utfordrende atferd. Både foreldre, pedagoger og assistenter forteller om
frustrasjon og fortvilelse som kommer til utrykk gjennom uhensiktsmessig atferd
i slike situasjoner. Like ofte ser vi at det handler om andre faktorer. Pårørende
og fagfolk påpeker at redsel, manglende oversikt, trøtthet, kjedsomhet, iver og
ønske om oppmerksomhet er følelser som kan komme til utrykk på denne
måten. At personene opplever at de har oversikt over egen situasjon og kan
forstå den, ser ut til å være vesentlig for å forebygge uhensiktsmessig atferd.
På samme måte ser det ut ifra våre erfaringer ut som at det å fortolke signaler
fra egen kropp, og å kontrollere egne impulser er vanskelig og kan skape
frustrasjon. Vi hører om personer som blir ekstra urolige når de for eksempel er
sultne eller må på WC. Dette er tanker det kan være lurt å ha i bakhodet når en
skal forebygge og gi respons på uhensiktsmessig atferd.
For oss kan det se ut som om foreldre og fagpersoner kan ha noe ulik
oppfatning av hvorfor barna handler som de gjør. Vi har gjort oss tanker om at
foreldre leser sine barns følelser på en annen måte enn fagpersoner.
Kartlegging av utfordrende atferd
Når den utfordrende atferden er observert, er det viktig å kartlegge atferden.
Når skjer den, hvilken type atferd er det og hva har skjedd i forkant av at
atferden vises?
Kunnskap om atferd knyttet til syndromet kan føre til økt forståelse av barnets
behov. Når vi vet hvor høy forekomsten av utfordrende atferd er innen denne
gruppa, stiller det særskilte krav til opplæringssituasjonen selv om det kan virke
som om atferden i mindre grad kommer til utrykk i barnehage og skole. Det gir
oss en mulighet til å ligge i forkant av problemene og forebygge dem.
Det er viktig at alle som arbeider med personer med CDCS tar problemene på
alvor og er med på å se helheten i hverdagen deres. Noen sparer mye til de
kommer hjem. Den utagerende atferden hjemme kan da like gjerne være et
uttrykk for hendelser i barnehage eller skole som en reaksjon på noe som skjer i
hjemmet. Det er vesentlig at foreldre og personale drøfter vanskelighetene selv
om det kan oppleves som sårt og ubehagelig for begge parter. Samarbeid er
minst like viktig mellom de som jobber med personer med CDCS som har flyttet
i eget hjem, som det er mellom de som jobber i forhold til personens
arbeidsplass/ dagtilbud. Problemene bør synliggjøres. Da kan kartlegging og
tiltak komme i gang og dokumenteres. Et eksempel på dette kan være
individuell opplæringsplan (IOP) for dem som er barnehage/skole.
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Mellom 70 og 80 % av dem som har CDCS har økt følsomhet overfor lyder
(hyperakusi). Dette gir seg uttrykk på forskjellige måter. Vanligst er frustrasjon
eller opphisselse ved forskjellige typer lyd, som plutselige lyder fra fly, gressklippere, ballong som sprekker, torden, høy klapping og så videre (3).
Vi har ikke funnet dokumentasjon fra internasjonal forskning vedrørende andre
vansker med sanseintegrasjon enn det som er nevnt over. Sanseintegrasjon er
det som skjer når sansing blir omdannet til meningsfulle opplevelser. For at
sanseinntrykk skal gi oss meningsfylte opplysninger, må de kobles sammen.
Hjernen organiserer de mange sanseinformasjonene til en hel, integrert
opplevelse – en forståelig helhet.
Basert på erfaringer har vi likevel gjort oss noen tanker om personer med
CDCS og sensoriske vansker, og om hvordan dette kan ha en innvirkning på
atferden. Eksempelvis kan personer med CDCS som står blant mange andre bli
urolige, de kan ønske å komme seg vekk fra situasjonen og løser dette enten
ved å gå vekk og trekke seg unna, eller ved å utagere i forhold til dem som står
nær. Vi har ikke gjort tilstrekkelige undersøkelser til at vi kan uttale oss om
sanseintegrasjonsvansker er en vesentlig beveggrunn til atferden.

Forebyggende tiltak
Det er viktig at man arbeider metodisk og bevisst forebyggende i forhold til
utfordrende atferd.
Forebyggende tiltak:
• Skape gode rammer og struktur.
• Gi personene med CDCS oversikt over dagen ved bruk av dagtavle. Gjerne
med oversikt over både personer, rom og aktivitet ut fra personens behov og
forutsetninger.
• Varierte aktiviteter med veksling mellom aktivitet med mulighet for bevegelse
og stillesittende aktivitet.
• Kartlegging av personens interesser og ferdigheter slik at man kan ta
utgangspunkt i disse i opplæringssituasjonen.
• Vi vet at for flere personer med CDCS viser den utfordrende atferden seg når
de ikke blir forstått. Tiltak knyttet til alternativ og supplerende kommunikasjon
vil for flere være vesentlig for å forebygge utfordrende atferd. Tidlig innsats er
avgjørende, se avsnittet om språk og kommunikasjon.

Hvordan møter man personer som viser en utfordrende atferd?
Det finnes ingen fasit på hvordan man skal møte personer med utfordrende
atferd, ei heller når det gjelder personer med CDCS. Men det er viktig at man
får en felles forståelse i miljøet rundt personen for hvordan man møter den
aktuelle atferden. Responsen på atferd kan være med på å fremme den
utfordrende atferden, eller den kan være med på å hemme den. Det er viktig at
man er åpen og kan ta opp ulike måter å møte personen på, og hvordan måten
man møter personen på virker inn. Hvis man velger å fjerne en person som
viser utfordrende atferd fra en situasjon: Opphører da den utfordrende atferden,
eller viser personen mer utfordrende atferd, eventuelt utfordrende atferd i stadig
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flere situasjoner? Det er viktig å se på om det er situasjonen som må endres
mer enn personen. Å bli fjernet fra en situasjon kan gjøre at personen lærer seg
en måte å komme vekk fra vanskelige, ubehagelige eller kjedelige situasjoner.
Eksempel: ”Når jeg spytter, slipper jeg å være i denne situasjonen som jeg er
utrygg eller kjeder meg i.”

Behov for veiledning
Det kan være nødvendig å søke veiledning i arbeidet med personer med CDCS
som viser en utfordrende atferd. Det være nyttig å søke veiledning fra for
eksempel pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, habiliteringstjenesten eller statlige spesialpedagogiske
kompetansesentra.

Tidlig intervensjon
Ut ifra anerkjent internasjonal litteratur og våre erfaringer vil vi påpeke nødvendigheten av å starte tidlig (tidlig intervensjon). Variasjonene er store blant
personer med CDCS, og disse variasjonene virker inn på barnets mulighet for
å utvikle seg.
I forhold til språk og atferd er tidlig hjelp avgjørende. Dette bør vektlegges:
• Systematisk og jevnlig kartlegging av utviklingsnivå
• Kartlegging av impressivt og ekspressivt språk
• Kartlegging av personens egen kommunikasjon, kommunikasjonspartnere og
sosiale arenaer
• Tilrettelegging for læring og bruk av kommunikasjonsalternativer
• Tiltak for å forebygge utfordrende atferd
• Kartlegging av årsaksfaktorer for utfordrende atferd, og felles måte å møte
atferden på blant de som er i miljøet rundt personen
• Å skape gode rammer, og gi personen med CDCS mulighet for oversikt over
egen hverdag
• Tilrettelegging for varierte sanseopplevelser og kroppsbevissthet
Vi har sett at når de rette tiltakene har vært iverksatt tidlig, har dette bidratt til en
god utvikling. Dette gir grunnlag for optimisme, for tidlig hjelp gir resultater.
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