
Hei! Jeg heter Silje Hukkelberg og er ny prosjektleder i MATCH. Jeg har jobbet 
i snart 20 år med forskning på barn. Som du ser har MATCH fått egen logo! 
Klossene illustrerer den modulbaserte behandlingen i MATCH. Nyhetsbrev fra 
MATCH vil komme ca. to ganger i halvåret, og her vil du få oppdatert 
informasjon om prosjektet, samt at vi vil presentere litt forskning rundt et 
tema eller et begrep. Ta kontakt hvis du har ønsker!

Visste du at over 10 personer fra NUBU er involvert i 
MATCH-studien? Fremover vil vi presentere de som 
jobber i MATCH, sånn at du vet hvem du snakker 
med i andre enden av telefonen!
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I MATCH-studien har vi som mål å rekruttere 280 barn og ungdommer, og deres 
foresatte. Hittil i studien har vi lært opp 21 MATCH-terapeuter fra åtte klinikker 
for psykisk helsevern for barn og unge (BUP), og samarbeidet med over 30 
terapeuter som har gitt behandling til kontrollgruppen. Vi spurte de første 
pasientene om de hadde lyst til å bli med i studien på nyåret i 2016. Nå, to 
og et halvt år senere, har vi nådd nesten halvveis til målet vårt. Hele 76 familier 
har avsluttet behandlingen sin ved BUP, og 21 familier har fullført hele studieløpet, 
som er beregnet til å ta 1,5-2 år. Vi i MATCH-teamet på NUBU ønsker å takke 
alle som er med og bidrar til å hjelpe oss med å finne ut hvilken hjelp som virker 
best for barn og unge som har det vanskelig! 

Mange har fått med seg at nye europeiske personvernregler (GDPR) og en ny 
personopplysningslov har trådt i kraft i Norge. GDPR innebærer nye krav til 
hvordan vi informerer om vår behandling av personopplysninger og deres
rettigheter som deltaker i studien. I tillegg får dere nye rettigheter som følge av 
GDPR. Vi benytter derfor denne anledningen til å informere om hvordan vi bruker 
       og oppbevarer den informasjonen vi har om deg, samt å informere 
    om dine rettigheter. Den vedlagte personvernerklæringen inne-
        holder informasjon om hva GDPR innebærer for deltakere i 
                              MATCH-studien, og noen opplysninger som stod i informasjons- 
                 og samtykkeskrivet dere mottok da dere ble med i studien. 

                               Du trenger ikke å foreta deg noe i forhold til denne infor-
                               masjonen, ta kontakt hvis det er noe du lurer på!
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TEMA: KOMORBIDITET

NY MEDARBEIDER: REBECCA

Komorbiditet innebærer at en person har to eller 
flere vansker tilstede samtidig. Komorbide 
tilstander kan oppstå uavhengig av hverandre, 
eller som følge av andre vansker. Tilstandene kan 
opptre samtidig fordi de er relatert til samme 
bakgrunnsfaktorer, eller det kan skyldes overlap-
pende symptomer. Symptomer kan opptre i ulike 
kontekster, et symptom kan opptre i en situasjon 
mens andre symptomer kan være tilstede i andre 
situasjoner. 

Komorbiditet vil ha betydning for hvordan man 
kartlegger og hjelper barn og voksne. Å forske 
på komorbide vansker kan være nyttig for å se 
hvordan ulike symptomer opptrer og utvikler seg 
over tid, og for å gi en best mulig behandling på 
kryss av ulike diagnoser. Det er også interessant å 
studere komorbiditet for å identifisere spesifikke 
og felles årsaker.

Rebecca er psykologspesialist innenfor familie-
psykologi, med spesifikk kompetanse innenfor 
behandling av atferdsproblemer blant ungdom og 
deres familier. Rebecca har fordypning i kognitiv 
psykologi og traumebehandling. Hun jobber med 
TFCO (Treatment Foster Care - Oregon) og er nå
en del av vårt veilederteam i MATCH.

Velkommen på laget, Rebecca!
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Alle illustrasjonsbilder er fra Shutterstock eller Colorbox.


