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Utviklingstrender og utfordringer 



Kritikk av barnevernets plasseringstiltak 

� Paragrafene 4-24 og 4-26 i Lov om barneverntjenester (1992) omhandlet 
plassering i opplærings- og behandlingsinstitusjoner på grunn av alvorlige 
atferdsproblemer som alvorlig eller gjentatt kriminalitet, vedvarende bruk 
av rusmidler og annet som prostitusjon og rømming.  
 

� Økende kritikk av plasseringstiltak av atferdsproblemer: Aftenposten 3. 
november 1997: «Unge kriminelle verre av behandling på institusjon».  
 

� Feilplasseringer av ungdom i særtiltak ble dokumentert (Benedictow, 1996) og 
etterundersøkelser viste nedslående langtidsresultatene av 
institusjonsbehandling (Kjellsberg og Dahl, 1998).  

 
� En survey undersøkelse i barne- og ungdomstjenestene og politiet avdekket 

flere svakheter ved tiltakssystemet (Storvoll, 1997).  



 
� Barne- og familiedepartementet (BLD) la fram en «Handlingsplan for barn 

og unge med alvorlige atferdsproblemer (Rundskriv Q-12/97) hvor 
hensikten var å sikre et helhetlig hjelpetilbud til barn og unge som hadde 
eller som sto i fare for å utvikle alvorlige atferdsproblemer.  
 

� Planen inneholdt imidlertid lite om hvilke tiltak og tjenester det skulle satses 
på og hadde få referanser til forskning.  
 

� For å få innspill til virksomme tiltak arrangerte BFD i samarbeid med Mental 
helse programmet i Norges Forskningsråd en ekspertkonferanse i 
september 1997. Ledende forskere på feltet ble invitert til å gi innspill om 
hvilke tiltak en burde satse på (bl.a. Patterson, Forgatch, Henggeler, 
Olweus, Hechtman, Robins).  
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Ekspertgruppen 1998 
� Pål Zeiner, Ståle Eskeland, Hilchen 

Somerchild, Elisabeth Backe-
Hansen, Per Rypdalg og Terje 
Ogden,  
 

� Rapport til Norges Forskningsråd: 
sterkere satsing på forebyggende 
tiltak og tidlig intervensjon, på  
strukturerte behandlingstiltak i 
familie og nærmiljø samt 
evalueringer gjennom 
randomiserte kontrollerte forsøk. 
 

� Bl.a. PMTO, MST; DUÅ, Olweus 
anti-mobbeprogram. 



1998-2003 
 
• Januar 1998: ”Utvikling av behandlingsfaglig kompetanse i arbeidet 

med alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge, UiO, 
Psykologisk Institutt – 5 årig prosjekt finansiert av Barne- og 
Familiedepartementet,  
 

•  Mai 1999: Fylkeshelsesjefene inviteres til å delta i utprøving av 
familie- og nærmiljøbaserte metoder i arbeidet med alvorlige 
atferdsproblemer (MST og PMTO), 
 

•  August 1999: ”Atferdsprosjektet” med nasjonale prosjektledere, 
konsulenter og forskningsenhet,  
 

•  Juli 2003: Etablering av Atferdssenteret – Unirand på initiativ fra 
Barne- og Likestillingsdepartementet i samarbeid med HOD og KD.  
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Parent Management 
Training – Oregon (PMTO) 
er et individuelt 
behandlingstiltak for 
foreldre/ foresatte med barn 
i alderen 4-12 år med 
alvorlige atferdsproblemer 
der en gjennom å bedre 
samspillet mellom foreldre 
og barn reduserer, stanser 
eller forebygger atferds-
vansker hos barn  
 
Gerald Pattersons (1982) 
sosial interaksjon og 
læringsteori (SIL modellen) 
og teori om tvingende 
samspill mellom 
foreldre og barn (coercion) 
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Multisystemisk terapi (MST) er et 
behandlingstilbud i for ungdom i 
alderen 12-18 år med store 
atferdsproblemer hvor det legges 
vekt på å styrke foreldre/foresattes 
evne til å håndtere ungdommens 
antisosiale atferd.  
 



Nye utfordringer for utøverne 

� Strukturerte og manualiserte metoder – hvor tett skulle man følge 
prinsipper og retningslinjer?   
 

� Nye teorier (bl.a. systemteori, sosial interaksjons læringsteori) for klinikere 
eller praktikere som ofte var ‘eklektiske’ og dynamisk orienterte,  
 

� Hjemmebaserte og familierettede intervensjoner som la større press på 
barnas og ungdommenes sosiale nettverk,  
 

� Manglende terapeutiske ferdighetstrening i utdanningen, og læring av 
kliniske ferdigheter gjennom rollespill,  
 

� Feedback fra familier og klienter, video-opptak av terapier i veiledning.  



Kulturelle forskjeller 

� Trans-atlantisk overføring av evidensbaserte metoder, som krysset 
nasjonale grenser, kulturelle grenser og språkgrenser,  
 

� Synet på autoritet og holdninger til barn og unges autonomi og 
selvhevdelse,  
 

� Risikofaktorer som barn og unge er utsatt for er flere og alvorligere i USA 
enn i Norge (fattigdom, rusmidler, våpen, vold og kriminalitet), 
 

� Vanlige tjenester (TAU) er mer omfattende og behandlingsorienterte enn i 
USA hvor det ofte handler om internering eller tilsyn fra juvenile justice eller 
barnevernet etter behov,  
 

� Begrepsmessige utfordringer, blant annet «discipline», «punishment» og 
«timeout».   
 
 
 
 
 
 



Nasjonal implementeringsstrategi 

� En kombinasjon av «top down» og «bottom up» strategi, 
 

� Etablering av et nasjonalt forsknings- og utviklingssenter,  
 

� En implementeringsplan for kommuner og fylker, lokal stedsevalu-
ering og avtale med kommunene,  
 

� Et omfattende rekrutterings, opplærings og implementerings-
program, - rekruttering gjennom ordinære tjenester,  
 

� Et nettverk for samarbeid, veiledning og kvalitetssikring, med blant 
annet programutviklerne, implementeringsteamene og praktikere.  



Fullskala replikasjonsstudier 

� «Virker i USA, men ikke i Norge» - skepsis til intervensjoner utviklet 
utenfor Norge,  
 

� Etter en faglig vurdering ble de evidensbaserte metodene 
hovedsakelig testet i sin opprinnelige form, med få modifikasjoner,  
 

� Evaluering av metodene i ordinær praksis (effectiveness trials i 
motsetning til efficacy trials), med oppfølgingsstudier 1-2 år etter 
behandlingen,  
 

� Moderate effektstørrelser i foreldrevurderinger av barnas atferd, og 
begrenset generalisering til barnehage og skole.  
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En ‘etteranmeldt’ skoleintervensjon: 
Positiv Atferd og Støttende Læringsmiljø i 

skolen (2004).  
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Parent  

Management 
Training 
(PMTO) 

 

 
Tidlig innsats for 

barn i risiko 
(TIBIR) 

PMTO minoritets- 
prosjektet 

PALS 
skolemodell 

 
Multisystemisk 
Terapi (MST) 

 

Funksjonell 
familieterapi 

(FFT) 

Læringsbasert 
rusbehandling 

(MST/CM) 

Behandlings- 
fosterhjem 

(TFCO) “MATCH” 
Modulbasert behandling 

av barn med angst,  
atferdsproblemer og 

depresjon 

Familie- og skolebaserte 
intervensjoner i arbeidet med 

atferdsproblemer blant barn og unge 



09.06.2016 Side 14 

Atferdssenteret skal gjennom å integrere forskning og praksis, utvikle tverrfaglig 
kunnskap og styrke kompetanse i arbeidet med å forebygge og intervenere i 
forhold til alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge. 
 
 



Videreutvikling av evidensbaserte intervensjoner: 
Differensiering og tilpasning til kommunene 



 
TIBIR – tidlig innsats for barn i risiko 

Kartlegging 
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Kartlegging 

Kartlegging 

Kartlegging 

Kartlegging 

Kartlegging 

Kartlegging Kartlegging 

Kartlegging 

Kartlegging 

Kartlegging 

Kartlegging 

Kartlegging 



TIBIR intervensjonene 

Intervensjon Opplæringsprogram Målgruppe og 
evaluering 

Antall møter 
 

Kartlegging 3 dagers kurs I bruk av 
kartleggingsverktøy 

Ansatte i 
kommunen 

Foreldrerådgivning 
 

9 dager opplæring over  ½ år, med ½ års 
påfølgende opplæringsveileding.  
 

Foreldre (RCT) 3 - 5 

Sosial ferdighetstrening 6 dager opplæring over  ½ år, kombinert 
med opplæringsveileding i  
sosial ferdighetstrening. 

Barn (RCT) 8 - 10 

Konsultasjon til ansatte i 
barnehage og skole 

4 dager opplæring i konsultasjon for 
PMTO terapeuter og foreldrerådgivere 
(ansatte i PPtjenesten) 

Ansatte i skole og 
barnehage (RCT) 

6 - 8 

PMTO 
Gruppe 

2 dager opplæring for PMTO terapeuter Foreldre (RCT) 12 

PMTO behandling 20 dagers (basisuke + 5 arbeidssemiarer) 
opplæring kombinert med veiledning over  
1 ½ år 

Foreldre (RCT) 20 – 30 
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Bodø 
Alta 
Saltdal 
Narvik 

Nesseby 
Vardø 
Steigen 
Sortland 

Harstad              Rana 
Karasjok             Tana 
Hammerfest        Brønnøy 
 

Namsos 
Stjørdal 
Volda 
Sande 

Trondheim 
Steinkjer 
Levanger 
Hareid 

Sunndal   Molde      Ulstein 
Ålesund   Nærøy     Vikna 
Verdal       Malvik     Herøy 
Meråker    Selbu      Tydal 
Haram       Orkdal 

Fjaler 
Førde 
Klepp 
Gulen 
Florø 

Fyllingsdalen 
Haugesund 
Kvinnherad  
Bergen 
Bømlo 

Voss                Hyllestad 
Sola                 Balestrand 
Solund            Masfjorden 
Høyanger        Askvoll 
 

Larvik 
Sandefjord 
Porsgrunn 
Andebu 
Kviteseid 
Vinje 

Tønsberg 
Grimstad 
Evje 
Birkenes 
Nissedal 

Kristiansand              Hurum 
Songdalen & Søgne Fyresdal 
Øvre Eiker                 Ringerike 
Nedre Eiker               Kragerø 
Seljord                       Tokke 
 

Lørenskog
Nesodden 
Grorud 
Østensjø 

Søndre -
Nordstrand 
Alna 
Oppegård 

Moss                   Ski         Sel 
Lillehammer       Dovre    Lom 
Kongsvinger     Skjåk      Vågå 
Ringsaker          Lesja 

Implementering av TIBIR: 

Mer enn 100 kommuner har 
implementert én eller flere  

moduler, 2015 
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    Evidensbasert 
praksis 

Kunnskaps- 

basert praksis 

Erfarings- 

basert praksis 

Praksisformer 



Hva kjennetegner evidensbasert praksis? 

� Teori  begrunner og forklarer hvorfor intervensjoner virker, 
� Inklusjons og eksklusjonskriterier som formidler hvem intervensjonen 

egner seg for og hvem den ikke egner seg for, 
� Håndbok, protokoll eller manual som beskriver prinsipper, innhold, 

framgangsmåte og aktiviteter,  
� Kjernekomponentene –  de viktigste de viktigste elementene i metoden, 
� Opplæring med kompetansekriterier, sertifiseringskrav og rutiner for 

veiledning og tilbakemeldinger til formidlerne av intervensjonen,  
� Implementering – hvilke forutsetninger og krav som stilles til 

gjennomføringen av intervensjonen for å sikre integritet (fidelity, 
adherence),  

� Evaluering av praksis (integritet, fidelity, adherence) og resultater, 
� Kvalitetssikring som løpende monitorering av praktisk gjennomføring og 

resultater. 
 

Ogden, 2012 



Evidensbasert medisin (Sackett m.fl., 1997, 2000) 
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Forskningsbasert 
kunnskap 

 

Brukernes erfaringer 
og ønsker 

Praktikernes 
erfaringer og 
kompetanse 

Organisatorisk og kulturell sammenheng 



Hovedlinjer i evidensbasert praksis 

� «Kunnskapsbasert/evidensbasert praksis» Utviklingslinjen 
legger vekt på at den enkelte skal oppdatere seg om forskningen på 
sitt eget praksisfelt (APA, 2006; Jergeby & Sundell, 2008; Rønnestad, 2008; Sackett mfl., 
1996).    

 
� Evidensbaserte programmer og metoder, Den andre 

utviklingslinjen er knyttet til utviklingen av evidensbaserte 
programmer («merkevarer») som er strukturerte og delvis 
standardiserte intervensjoner som bygger på forskning  (APA, 2006; 

Elliott, 1998).  
 

� Fellesfaktor tilnærmingen, Identifiserer fellesfaktorer på 
programnivå, individuelt nivå, og familienivå som inkluderes i 
modulstrukturerte behandlingstiltak.   
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Evidenskritikken oppsummert 
� «innebærer sterk styring og kontroll av praktikere»,  
� «ivaretar ikke prinsippet om faglig autonomi og metodefrihet»,  
� «implisitt kritikk av eksisterende praksis» 

 
� «gir ikke rom for klinisk og praktisk skjønn», 
� «er skadelig for etablering av terapeutisk allianse og samarbeids-

relasjon», 
 

� «favoriserer visse former for kunnskap og forskning», 
� «tar ikke hensyn til kontekst og individuelle klientvariasjoner»,  
� «fokuserer på ”hva som virker” og ikke ”hvorfor”, 
� «tar ikke tilstrekkelig høyde for sammensatte problemer».  

 
 
 



Argumenter til støtte for evidensbasert praksis 

� «At både forskere og praktikere skal være opptatt av den til enhver 
tid beste kunnskap om «hva som virker»   

� «Begrenser faglig autonomi og metodefrihet av hensyn til at 
klienten skal få det beste tilbudet» - men også «flexibility within 
fidelity»,  

� «Det er ikke noe motsetningsforhold mellom forskningskunnskap og 
skjønn», 

� «Er mest utforsket innenfor den kognitive tradisjonen», 
� «Tar hensyn til kontekst og klientvariasjoner gjennom 

inntakskriterier og analyser av moderatorer»,  
� «Fokuserer på ” ”hvorfor”  ting virker (mediering/endrings-

mekanismer), og tar høyde for sammensatte problemer 
(komorbiditet)».  
 
 
 



-- + 

+ 
 Fordeling av resultater     
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Forskningskrav til evidensbaserte metoder 

� Forskningsbaserte evalueringsstudier: minst to kontrollerte 
evalueringsstudier, der den ene er gjennomført av andre enn 
programutvikleren,  

 
� Kontrollgruppe: Resultatene sammenligner atferdsendringer i en 

representativ målgruppe med en relevant sammenligningsgruppe, 
 

� Evaluering av implementeringskvalitet: Evaluering av 
implementeringskvalitet (program) og tiltaksintegritet (praksis), 

 
� Statistisk og praktisk signifikans: Evaluering av resultatenes statistiske 

signifikans og praktisk relevans for brukerne (eller målgruppen), 
 
� Varighet: Resultatenes varighet over tid kontrolleres i oppfølgingsstudier. 
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Kritikk av randomiserte kontrollerte studier 

� Gjennomføres sjelden i henhold til sine forutsetninger – 
kompromisser mht utvalg, randomisering, analyser og fortolkninger, 

� Favoriserer et bestemt kunnskapssyn – positivistisk, reduksjonistisk, 
kausale relasjoner,  - ateoretisk – empirisk pragmatisme,  

� Statistisk signifikans fremmes på bekostning av klinisk og praktisk 
signifikans, 

� For stor vekt på kausalitet (indre validitet) i forhold til overførbarhet 
av resultater til ordinær praksis (ytre validitet – generaliserbarhet), 

� Legger for stor vekt på kortsiktige resultater, oppfølging mangler,  
� Selektiv rapportering av utfall og (bare positive) og kan ha stort 

eller selektivt frafall.  
� Manglende kontroll og måling av behandlings- eller tiltaksintegritet.  

 
 
 



Medieringsanalyser - endringsmekanismer 
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Økt fokus på implementering  
� Hensikten med implementering er å 

endre praksis.  
 

�  Manglende resultater kan skyldes at 
tiltak ikke er virksomme, eller at 
implementeringen mislykkes, 

 
� Bottom up»: en desentralisert 

implementeringsstrategi der valg av 
intervensjoner foretas i praksis-
miljøene. 
 

� «Top down»: en sentralisert 
utviklingsstrategi der beslutninger om 
å implementere nye tiltak fattes på 
politisk nivå eller i forvaltningen.   

 
 
 
 



The RE-AIM framework  

1. REACH 
Hvor godt når tiltaket 

fram til dem som 
trenger det?  

5. VEDLIKEHOLD 
Hvordan sikre 
rutinisering og  

langsiktig innsats?  

2. EFFECTIVENESS 
Hvordan vet vi at 
intervensjonen 

virker? 

4 IMPLEMENTERING 
Hvordan sikre at 

tiltaket iverksettes 
med høy kvalitet? 

3. ADOPSJON 
Hvordan sikre at 
praksismiljøer vil 

akseptere tiltaket?  

Glasgow, 2009; Palinkas & Soydan, 2011 



6/9/2016 
© The Norwegian Center for Child Behavioral 

Development Side 32 



Implementeringsstudier  

Hva hemmer og fremmer bruk av evidensbaserte intervensjoner? 
 
 



Hva fremmer god implementering? 

� Implementeringsteam som kan intervensjonen og implementering,  
� Ressurser som langsiktig finansiering, dedikerte utøvere,  
� Ledelse: målbevisst, endringsvillig og tålmodig,  
� Lav turnover i organisasjonen og bevisst rekruttering av praktikere,  
� Brukervennlig: tiltaket er tilpasset brukernes behov og praktikernes 

kompetanse, 
� Virksomt: intervensjonen er forskningsmessig evaluert,  
� Treffsikkert dvs. tilpasset problemene det skal løse – og med god 

rekruttering av klienter/pasienter/brukere,  
� Opplæring: ferdighetsbasert med veiledning og brukervennlig materiell, 
� Evaluering av praksis, produktivitet og datastøttede beslutninger,  
� Integrerbart: lar seg innpasse i forhold til annen pågående virksomhet, og 

får tilstrekkelig oppmerksomhet i forhold til konkurrerende oppgaver,  
 



Behandlings- 
integritet 

Kvalitet 
(kompetanse) 

Tilpasning 

Deltaker 
responsivitet Resultater 

Interaktiv 
undervisning 

 
Kliniske  
prosess 

ferdigheter 
 

Tilfredshet Hjemme  
oppgaver 

Frammøte Aktiv 
deltakelse 

Berkel, Mauricio, Schoenfelder & Sandler, 
2011 (Prevention Science, 12, 23-33) 



Efficacy trial 

Effectiveness trial 

Sustainability 

Going-to-scale 

Sustaining  
systemwide 

Oppskalering av 
evidensbaserte 
intervensjoner 

Kellam & 
Langevin, 2003 
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Behandlingsintegritet over 15 år og 6 generasjoner av 
PMTO terapeuter 

 (1999-2014) 

Generation 1 
N=34 

Generation 3 
N=69 

Generation 6 
N=36  

(and counting) 

Generation 2 
N=79 

Generation 4 
N=111 

Generation 5 
N=73 

Mean FIMP 
score: 6.94 

Mean FIMP 
score: 6.34 

Mean FIMP 
score: 6.94 

Mean FIMP 
score: 6,90 

Mean FIMP 
score: 6,77 

Mean FIMP 
score: 6,90  

FIMP: Fidelity of 
Implementation Rating 
System: 

Et vurderingssystem som 
evaluerer terapeutenes 
kompetente anvendelse av 
PMTO under behandlingen,  

Vurderingene bygger på 
direkte observasjon av 
terapeutenes arbeid med 
familier,  

Fra: 1 – 9 points 

Baseres på vurderinger av 
video-opptak av terapier,    
 
(Knutson, Forgatch & Rains, 
2003) 
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Ledelse 

Veiledning 

Opplæring 

Rekruttering 

Praksisevaluering 

Databaserte 
beslutninger 

Tilrettelagt 
administrasjon 

Systemrettet 
arbeid 

Integrerende og kompensatoriske implementeringsdrivere 



«Fellesfaktorer – ingen kur for alt» 
� John Kjøbli og Terje Ogden, Tidsskrift for Norsk Psykologforening 

09.06.2016 Side 40 

Vårt poeng var at 
fellesfaktorer «ikke var 
noen kur for alt» – ikke at 
de var «uten betydning». 
 



Programfaktorer og fellesfaktorer 

Hukkelberg, S. S., & Ogden, T. (2013, July 29). Working Alliance and Treatment Fidelity as 
Predictors of Externalizing Problem Behaviors in Parent Management Training. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology. Advance online publication. doi: 10.1037/a0033825 



Resultater fra studien 

� Foreldrene rapportert om stabil allianse og fidelity fra inntak til avslutning 
av terapien, men uten noen direkte relasjon mellom de to,  
 

� Behandlingsintegritet predikerte reduksjoner i foreldrerapportert 
eksternalisert atferd, mens terapeutisk allianse var forbundet med mindre 
endring i problematferd, 
 

� Allianse og behandlingsintegritet var ikke relatert til lærerrapporterte 
atferdsproblemer,  
 

� Funnene tyder på at behandlingsintegritet er en aktiv ingrediens i PMTO 
mens terapeutisk allianse er en negativ prediktor for endringer i 
foreldrerapportert utagerende problematferd ved avslutningen av 
behandlingen,  
 

� Mer forskning må til for å undersøke om disse funnene kan replikeres og 
generaliseres utover PMTO. 

42 
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Hvilke komponenter har virksomme programmer felles? 

Chorpita og Daleiden gjennomgikk 322 randomiserte studier for å 
identifiser virksomme elementer på tvers av studier 



Hva «felles elementer» tilnærmingen kan brukes til  

� Analysen av felles elementer er en veiledning for å beslutte hva en bør 
satse på basert på et stillbilde av forskningslitteraturen på et tidspunkt,  
 

� Men programmer er noe mer enn summen av kjerneelementene den består 
av, og en kan ikke se bort fra andre viktige aspekter som rekkefølge, 
lengde,  gjennomføringstempo, teorigrunnlag og framgangsmåte,  
 

� Tilnærmingen gir råd om hva som synes å være det beste valget basert på 
den samlede forskningslitteraturen på et gitt tidspunkt, og sier mer om hva 
som virker enn hvorfor det virker,  
 

� Identifikasjon av felles elementer reduserer ikke behovet for programmer – 
men oversikten over felles elementer kan veilede i forhold til hvilket 
program en bør velge, - og disse bør implementeres med høy integritet.  
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MATCH: Modular Approach to Therapy for CHildren 
with anxiety, depression and conduct problems 


