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Evidensbaserte foreldretreningsprogrammer

!
• Introdusert i Norge på 1990-tallet av Terje Ogden og 

Atferdssenteret 
• Bakgrunnen var krav om bedre behandling for barn og ungdom 

med atferdsvansker 
• Atferdsvansker blant de største henvisningsårsakene for barn og 

unge til psykisk helsevern  
 (Kazdin, 1995 og Bjørngård, 2001) 
• PMTO, MST og DUÅ valgt pga evidens 
• Store nasjonale implementeringsprogrammer fra 2000



Behavior Parent Training

!
Fire BPT er erklært godt støttet av evidensbasert forskning av 
California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare (2015): 
!

1. Parent Management Training-Oregon (PMT-O) 
2. The Incredible Years parent training (IYPT) 
3. Triple-P Positive Parenting Program  (Triple-P) 
4. Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)



PCIT

!
• Utviklet av Sheila Eyberg på 70-tallet 
• Målgruppe: barn med atferdsvansker 
• Alder: 2-7 år



PCIT i Norge

!
•Oppstart i 1999 

• Psykologspesialist Anne Kristine Wormdal 
• Opplæring gjennom R-BUP 

•Brukes i flere BUP-er 

• Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestfold  
•Enkelte barneverntjenester prøver ut nå 

•Antall aktive PCIT-terapeuter: ca 30 

•Ny opplæring i Trondheim høsten 2016



 
7 sentrale komponenter i PCIT

!
1. Barn og foreldre er sammen i behandling 
2. Aktiv trening på spesifikke ferdigheter 
3. Teoretisk forankret 
4. Fokus på endring av interaksjonsmønstre 
5. Kontinuerlig vurdering av fremgang 
6. Ikke tidsbegrenset 
7. Empirisk støttet



1. Barn og foreldre sammen



1. Barn og foreldre sammen, forts.

GIR OSS EN MULIGHET TIL Å: 
!

•Observere samspillet 
• Handlingssekvenser 

•Observere barnet 
• Kontaktevne, motorikk, språk, osv 

•Vurdere endring 
• Mer positivt samspill? 
• Mindre negativt samspill? 
• Mer glede? 
• Mer synkronitet?



2. Aktiv trening på spesifikke ferdigheter 



2. Aktiv trening, forts.

• Psykoedukasjon (først lære, så trene) 
• Direkte veiledning (på øret) i lek med barnet 
• To-delt behandling 

• Barneledet interaksjon (relasjonsbyggende) 
• Foreldreledet interaksjon (sette gode, trygge rammer for barnet) 

• Korttidsbehandling 
• Varigheten avhengig av foreldres fremgang 

• Registrering av fremgang ved selv-rapportering (ECBI) og 
observasjon av interaksjonen (DPICS)  

• Hjemme-trening (5 minutter hver dag)



To deler i behandlingen



Barneledet interaksjon
Prinsipper fra ikke-dirigerende leke-terapi (Virginia Axline): 
• Følge barnet ved å: 

• Beskrive det barnet gjør 
• ”Du kjører den blå bilen” 

• Gjenta det barnet sier 
• B: ”Kjører bilen” F: ”Du kjører bilen” 

• Gi ros/oppmuntring til barnet og barnets atferd (helst konkret ros, som 
gjør det lettere for barnet å vite hva som er forventet/ønsket atferd) 
• ”Tusen takk for at du deler lekene med meg” 

• Ikke:  
• Spørsmål (eget fokus fremfor barnets fokus) 
• Beskjeder/instrukser 
• Negative utsagn/kritikk



Foreldreledet interaksjon

Konsistens, forutsigbarhet og konsekvens 
Trene på å gi gode beskjeder: 

• En om gangen  
• Positivt formulert  

• Ikke si ikke 

• Del opp beskjeder til passe store enheter 
• Rydd rommet ditt vs legg klossene i kassen 

• Tilpasse til barnets utviklingsnivå  
• Gi barnet tid til å høre etter  

• 5 sekunder 

!
”Det trur itj æ bli nå arti….”



Foreldreledet interaksjon, forts.

• Et viktig element i FLI-delen er at foreldrene skal være rolige når 
de gir beskjeder, og at de har et handlingsalternativ (tenkepause) 
dersom barnet ikke hører etter (nødbremse) 

• Foreldrene får opplæring i å bruke  
     tenkepause dersom barnet ikke  
     samarbeider/hører etter, slik at de unngår 
     tvingende samspillsmønstre 
• Viktig at de opprettholder  
     ferdighetene de lærte under BLI-delen 
 



Gangen i en PCIT-time

!
1. Kort samtale om siste uke, inkludert hjemme-trening 
2. 5 min registrering av BLI/FLI-ferdigheter 
3. 20-30 min direkte veiledning 
4. 10 min samtale: gjennomgang av timen + oppmuntre til neste 

ukes hjemme-trening 
5. Dersom begge foreldre deltar, deles veiledningstimen mellom 

dem. Den som ikke veiledes, kan sitte bak speilet sammen med 
terapeuten



3. Teoretisk forankring

!
• Tilknytningsteori 
• Baumrind’s foreldrestiler 
• Sosial læringsteori



Baumrind’s foreldrestiler 
 
 

Høy varme – lav kontroll 
”Fri barne-oppdragelse”? 

Høy varme – høy kontroll 
Autoritativ stil 

Lav varme- lav kontroll 
Sløv, tilfeldig, oppgitt 
foreldrestil 

Lav varme – høy kontroll 
Autoritær foreldrestil 



Sosial læringsteori

!
Tvingende samspill– (Patterson): 
•Negativ forsterking; dvs at foreldre og barn påfører hverandre ubehag for å få 
det som de vil 
•Barnet får negativ forsterking av opposisjon/negativ atferd  
•Foreldre får negativ forsterking på å ikke sette grenser 
•Fører til at: 

• Foreldre gir opp å sette grenser 
• Barnet oppfatter krav som noe negativt – store konsekvenser for skole og arbeidsliv 

•Når samspillet mellom foreldre og barn er fastlåst, vil foreldre ofte forstå 
samhandlingsvansker som personlige kjennetegn ved barnet



Sosial læringsteori, forts

!
• Endringer i barnets atferd antas å være mediert av ”parenting”. 
• Forandring krever endring av spillereglene for samspillet: 

• Endre sine handlinger i samspillet med barnet 
• Utvikle sin forståelse av hva barnet trenger for å komme inn i mer 

utviklings-støttende relasjoner 
• Når barnet har tillit til at foreldrene vil det vel, blir samspillet igjen 

utviklings-støttende for barnet 
• Terapeutens hovedoppgave er å tilrettelegge for at foreldrene 

kan gjenopprette barnets tillit til dem



5. Kontinuerlig vurdering av fremgang



5. Kontinuerlig vurdering av fremgang, forts.



6. Ikke tidsbegrenset. Avsluttes når:



Gangen i PCIT



Filmsnutt 1

!
Barneledet interaksjon med terapeut som veileder: 
• Barnet sier/gjør noe 
• Den voksne responderer 
• Terapeuten kommenterer 

!
• Utfordringen er å finne en god rytme!



Filmsnutt 2

!
• Registrering før veiledning 
• 3. time med veiledning, men uten at vi hører veileder



7. Empirisk støttet



Eks. PCIT for separasjonsangst

!
!

• Barneledet interaksjon 
• NY KOMPONENT: Modighetstrening 
• Foreldreledet interaksjon



Eks: PCIT for deprimerte barn

• Målsetning å øke positiv affekt 
• Foreldre veiledes i å: 

• Vektlegge entusiastisk/muntert tonefall 
• Rose barnets deltakelse, samt fokus på felles opplevelser/erfaringer 
• Positiv fysisk berøring 
• Sette ord på følelser 

• Psykoedukasjon mhp emosjonsregulering (foreldre + barn) 
• Psykoedukasjon for barnet: 

• Om følelser: intensitet og bruke ord for å gi uttrykk for 
• Bruk av pust for å regulere emosjoner 
• Avslapningsøvelser med ”Avslapningsstasjon” 
• Reparere skyld



Hvilke erfaringer har vi gjort oss så langt?!
• PCIT godt akseptert uten at vi har modifisert 

kjernekomponentene 
• PCIT er blitt godt tatt i mot blant norske familier og terapeuter 
• Foreldrene gir særlig uttrykk for at det er nyttig med her-og-nå 

veiledning på øret 
•  Terapeutene liker særlig: 

• Muligheten for å skreddersy behandlingen til den enkelte familie 
• At barn og foreldre er sammen i behandlingen 

• MEN vi når ikke alle: 
• Artikler fra DUÅ sier for eksempel at for de barna som ikke viste god 

effekt av behandling hadde familiene fortsatt behov for hjelp fra 
barnevernet





RCT: PCIT vs Standard behandling

• BUP-Levanger og BUP-Orkdal (real-world setting) 
• Henviste pasienter 
• Komorbiditet 
• Vanlige terapeuter 
• Uavhengig av programmets utvikler 
• Klinikkenes ordinære behandling som kontrollgruppe 

• Gjennomført i perioden 2007 - 2012  
• Stipend fra samarbeidsorganet NTNU-Helse-Midt 
• Forskningsspørsmål: “Vil symptomer på atferdforstyrrelse reduseres 

i større grad i en gruppe barn behandlet med PCIT sammenlignet med 
barn som har mottatt standard behandling?” 

• Svaret er JA: PCIT virker bedre enn annen behandling 
• Artikkel innsendt/under revidering



Hvilke erfaringer ønsker vi å gjøre oss?
!
• Vi ønsker å gjøre flere og mer systematiske kliniske 

erfaringer med: 
• Angst 

• Depresjon 

• Traumer 

• Helt små barn (0-3 år) 
!

•Vi ønsker å gjøre forsøk med å integrere PCIT (atferd) og 
COS-P (indre arbeidsmodeller) i de sakene hvor foreldre har 
behov for både konkret veiledning, men også det å styrke 
forståelsen av barnets behov 
(Spesialist-oppgave v/psykologspesialist Åse Høyem Anderssen)



!
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


