
13.06.2016

1

De Utrolige Årene:
Foreldre, barn og lærere -

The Incredible Years Training Series

Treningsprogram utviklet av
Carolyn Webster-Stratton, Ph.D.

Bjørn Brunborg
Psykologspesialist
Implementeringsleder for De Utrolige Årene

Om De Utrolige Årene

DUÅs historie i Norge
! DUÅ foreldreprogram ble importert og oversatt til 

norsk som følge av anbefalinger i Norges 
Forskningsråds rapport nr. 199: Barn og unge med 
atferdsvansker (1998). 

! Den første foreldregruppen ble tilbudt høsten 1999. 

! Randomisert kontrollgruppedesign i perioden 2001-
2003 (Larsson et al,2009).

! Resultatene var i overensstemmelse med 
programutviklers egne studier og uavhengige 
forskeres resultater. 

! Bestemt at programmet skulles implementeres på 
bred basis i Norge med finansiering fra 
Helsedirektoratet. 
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Incredible Years® programs have been applied in more 
than twenty countries.
Canada, England, Wales, Scotland, Norway, Palestine, 
New Zealand, Ireland, Portugal, Australia, Denmark, 
The Netherlands, Russia, Finland, Sweden, and more.

The Incredible Years Training Series

De Utrolige Årenes -
programserie

Incredible 
Beginners
For de minste
i barnehagen

Baby  
Homecoaching

Program for 
foreldre til 
barn med 

autisme og 
språkvansker

3-6 år 
Homecoaching

BUP/Barnevern

Kommunale tjenester

Kommunale tjenester
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Trainer

Mentor

Peer Coach

Sertifiserte gruppeledere

Gruppeledere

Struktur

Trainer

Mentor

Peer Coach

Sertifiserte gruppeledere

Gruppeledere

Trainer

Mentor

Peer Coach

Sertifiserte gruppeledere

Gruppeledere

Programutvikler

! Lært opp gruppeledere i ca:
! 100 kommuner 
! 35 BUP’er

182
204

418
768

Dinorsaurskole i smågrupper.

Skole- og 
barnehageprogrammet

Dinosaurskole i 
klasserom/SFO og 
bhg

Foreldreprogrammene

Implementering av 
kunnskapsbaserte metoder
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Kunnskapsbasert 
praksis:

Kunnskapsbasert praksis innebærer at 
fagutøvere bruker ulike 
kunnskapskilder i praksis. Ved å bruke 
forskningsbasert kunnskap, erfaringer 
fra praksis og pasientens kunnskap og 
behov bedrer vi kvaliteten på tjenestene 
våre.

Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å 
ta faglige avgjørelser basert på 
systematisk innhentet 
forskningsbasert kunnskap, 
erfaringsbasert kunnskap og 
pasientens ønsker og behov i en gitt 
situasjon.

Viktigheten av implementering

! Er bindeleddet mellom forskning og praksis

De aktiviteter som skal til for at et tiltak skal nå ut 
i praksis med god kvalitet

Hvorfor så mye fokus på 
implementering?

Inkonsekvent; Ikke 
bærekraftig

Dårlige resultater

In
te

rv
en

sjo
n

Implementering

Ikke Effektiv

Faktiske FordelerEffektiv

Ikke EffektivEffektiv

Ufortsigbare eller 
dårlige resultater

Dårlige resultater: 
noen ganger 

skadelig
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Suksessfaktorer i 
implementering av 
De Utrolige Årene

Helsedirektoratet finansierer De 
Utrolige Årene landets tre RKBU’er
! Gratis opplæring
! Gratis tilgang til materiell
! Gratis oppfølgingsveiledning
! Tilbud om kurs og oppdateringer
! Informasjon om ny kunnskap/ forskning
! m.m

Implementering
! Fixsen og kolleger
Beskriver implementeringsdrivere for 
implementering

DUÅ bygger sin implementeringsstrategi på 
Fixsen, Blase, Duda, Naoom & Wallace, (2009).
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Implementeringsdrivere (Dean Fixen et al, 2005)

1. Rekruttering og utvelgelse av praktikere
2. Opplæring
3. Veiledning/konsultasjon/Coaching
4. Evaluering av arbeidets kvalitet og kvantitet
5. Data-systemer som beslutningstøtte
6. Administrativ støtte
7. Lederskap
8. Systemendring.

Implementering – søknad – kontrakt.
! Opplæring skjer på bakgrunn av søknad fra 

den aktuelle organisasjonen. 
! Søknad inneholder spm om bl.a.

! Analyse av organisasjonens behov
! Forpliktelse til å avse nok ressurser
! Utvelgelse av praktikere
! Forståelse av metodikk og teorigrunnlag.

! Deretter skrives det en kontrakt mellom 
organisasjonen og DUÅ.

DUÅ: Implementeringsdrivere
Opplæring

! Opplæring i form av workshops (2-3 dager)
! Learning by doing – praktisere under tett 

veiledning. 
! «Three is the magic number», (Patras & Klest, 2015.)

Ny intervensjon krever at praktikere tilegner seg nye 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
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DUÅ: Implementeringsdrivere
Veiledning/konsultasjon/Coaching:

Opplæring

• Workshop ledet av mentor

Veiledning 
første årene

• Hyppig veiledning av Peer Coach.
• Deltakelse på veiledninger/konsultasjonsdager med mentor

Sertifisering
• Sertifisering etter gitte kriterier. 

Etter 
sertifisering

• Veiledning ca to ganger i halvåret av mentor
• Temaveiledninger

Feedback, veiledning, støtte, opplæring.

Suksess: Tydelig struktur og trente veiledere: 

DUÅ: Implementeringsdrivere

Evaluering av arbeides kvalitet og kvantitet:

! DUÅ: Evaluering av kvalitet gjennom: 
! Videobasert veiledning.
! Sjekklister
! Ukentlige evalueringer fra foreldre.
! Tydelige sertifiseringsordning.

! DUÅ: Evaluering av kvantitet:
! Faste rammer for minimum kvantitet etter beskrivelse i 

manual.
! Blir drøftet i veiledning.

Evaluering av fagpersonens bruk av programmet; 
behandlingsintegritet og praksiskvalitet.

DUÅ: Implementeringsdrivere
Lederskap

Organisasjoner vil tilby DUÅ:
! Krever lederforankring i nye organisasjoner før en 

får delta på opplæring.
! Den skriftlige kontrakten med organisasjoner ved 

implementering er forankret i ledelse.
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Implementering av DUÅ i kommunen

Politisk 
nivå

Kommunens 
administrasjon

Tjenester i 
kommunen

Implementering av DUÅ i BUP

«Faglig standard»
Veiledere

Ledelse 

Gruppeledere

Faglig standard for utredning og behandling av 
atferdsvansker ved PBU – Helse-Bergen (utdrag)

BEHANDLING:
Formålet er å redusere problematisk atferd, bedre funksjon og mestring, optimalisere utvikling, samt begrense utvikling av 
tilleggssymptomer. Det må tas hensyn til barnets miljø- og omsorgsbetingelser. 

! 1. Psyko-edukasjon. 
Relevante personer som har med barnet/ungdommen å gjøre i hverdagen bør få informasjon om tilstanden. I samråd med 
foresatte, og eventuelt i samarbeid med 1.linjen (PPT, helsesøster etc.), bør kontaktperson på skole/i barnehagen også få 
relevant informasjon. Barnet/ungdommen selv bør i størst mulig grad få direkte informasjon om sine vanskeligheter og 
sine sterke sider. 

! 2. Foreldreveiledning 
3 – 12 år: De Utrolige Årene (DUÅ), Parent Management Training – Oregon (PMTO) 12 – 18 år: Multi-systemisk terapi 
(MST)**

! 3. Støttetiltak. 
Spesialpedagogiske tiltak ved hjelp av PPT. Ved sammensatte / komplekse tilstander: samarbeid med andre instanser: 
Igangsette individuell plan? Ansvarsgruppe? 

! 4. Trygdestønader/ Andre sosiale hjelpe- og støttetiltak 
Ved alvorlige tilstander kan det være aktuelt for foresatte å søke grunnstønad og/eller hjelpestønad. Andre støtte- og 
avlastningstiltak: støttekontakt, weekendhjem. 

! 5. Medikamentell behandling 
Medikamenter har ingen primær indikasjon i behandling av atferdsforstyrrelser. Ved akutte kriser/forverrelse, ikke sjelden 
med behov for opphold i institusjon, kan slik behandling være av verdi. Nevroleptika er vist å kunne redusere aggressiv 
atferd, men bivirkninger, særlig i form av vektøkning og tretthet, vil kunne ha signifikante negative effekter. 
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DUÅ: Implementeringsdrivere
8. Systemendring

! Helsedir har finansiert DUÅ over lengre 
tidsperiode, og hatt relativt forutsigbare rammer.

! Veiledere og faglige retningslinjer.

Endringer i de eksterne systemene (regionalt eller nasjonalt) for 
å utvikle bedre støtte for bruk av en intervensjon.

Veileder for poliklinikker i psykisk 
helsevern for barn og unge:

Kunnskapsbaserte tjenester
Utforming av tjenester og innholdet i 
arbeidet bør være basert på kunnskap 
om virkning av tjenester og tiltak.

Fra Strategiplanen: Strategier for å øke kunnskap som grunnlag for tiltak og
tjenester er; Evaluering og dokumentasjon av tjenester og tiltak og Utvikling 
og implementering av kunnskapsbaserte metoder.
73. EVALUERE OG IMPLEMENTERE FAMILIE- OG NÆRMILJØBASERTE METODER

- De utrolige årene
- PMT (Parent Management Training)
- MST (Multisystemisk terapi)

Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. . . 
sammen om psykisk helse . . . (2003)
Et samarbeid mellom Helsedepartementet, Barne- og Familiedepartementet, 
Justisdepartementet, Kommunal- og
Regionaldepartementet. Kultur- og Kirkedepartementet, Sosialdepartementet og 
Utdannings- og Forskningsdepartementet.

Eksempler på veiledere og 
planer som er relevant for 
kunnskapsbaserte tiltak.

Nasjonal 
veileder 
ADHD

Rapport 
folkehelseinstituttet

Andre suksessfaktorer for 
implementering av De Utrolige Årene
! Godt og nært samarbeid med programutvikler.
! Organisasjon som arbeider målrettet og 

strukturert.
! Omfang av implementering i tråd med de 

ressurser som er til rådighet.
! Godt og langsiktig samarbeid med HelseDir. 
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Våre utfordringer i 
implementeringsarbeidet.

Kronikk: Skal politikerne eller barnehagelærerne bestemme 
hva som er best for barna?
STEFFEN HANDAL NESTLEDER, UTDANNINGSFORBUNDET
OPPDATERT: 02.JUN. 2015 10:11
PUBLISERT: 21.MAI. 2015 21:41

Styrerne i barnehagene vil bygge gode relasjoner til alle barn, ikke bruke 
bakstreverske metoder der barn som bråker blir total ignorert, skriver Steffen 
Handal.

De folkevalgte i mange kommuner tvangsinnfører nå bestemte pedagogiske verktøy 
og metoder – i strid med sine egne fagfolks vurderinger.
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Utfordringer i implementeringsarbeidet 
med DUÅ

! Flere programmer som skal implementeres 
innenfor samme ressurs som tidligere. 

! Bli en integrert del av driften, og ikke «i tillegg»

! Sikre forståelse for viktigheten av veiledning.

! Sikre rammebetingelser for gruppeledere.

Utfordringer i implementeringsarbeidet 
med DUÅ

! Tilstrekkelig antall gruppeledere (ikke for mange og 
ikke for få).

! Et godt datasystem for å understøtte monitorering
og feedback. 

! Ha tett nok dialog med organisasjonene underveis.

Hva gjør vi nå?
! Ha tett nok dialog med organisasjonene underveis.

" Reiser til organisasjonene for å møte gruppeledere og 
ledelse.

! Opprettelse av koordinatorer i de ulike 
kommunene/organisasjonene.
" Være kontaktperson mellom DUÅ og organisasjonen mtp

implementeringstema.
" Ivareta implementeringsarbeidet lokalt
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DUÅ som universitetsstudium for 
foreldregruppeledere
Fra høsten 2016:

Opplæring som 
universitetsstudium ved UIT:
30 studiepoeng.

- Tydeligere krav og struktur.
- Bedre «status».
- Større forpliktelse.

Til slutt:
Takk til professor Willy Tore Mørch

Har arbeidet strukturert og godt med 
implementering og faglig innhold side om side 
fra starten av. 


