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Del 1

2020 var et produktivt 
og krevende år
Året 2020 var et krevende år for oss alle på grunn av koronapandemien. Vi ønsker å takke dere spesielt for den  
viktige innsatsen dere gjør for barn og familier som opplever utfordringer. Det er imponerende hvordan dere møter situa- 
sjonen gjennom bruk av nye digitale løsninger for opplæring og veiledning, og kreative måter å følge opp barn og familier 
på.

Selv om 2020 ble et annerledes år, har vi også hatt høydepunkter. Viktige TIBIR-hendelser blir beskrevet i tidslinjen i 
denne rapporten. I tillegg ønsker vi å informere om noen aktuelle utviklingsprosjekter. Vi arbeider videre med utprøvingen 
av TIBIR-prosjektet «Støtte til mestring». Rådgivningen er utviklet for familier som har barn som viser engstelse, ned-
stemthet, samarbeidsvansker eller hvor foreldrene trenger støtte i sin omsorgsrolle. Våren 2020 startet 14 PMTO-terapeu-
ter fra Brønnøy, Molde, Trondheim, Haugesund, Ringerike, Lørenskog og Moss opp med de første 14 rekrutterte familiene i 
prosjektet. Både familiene, terapeutene og deres ledere har bidratt med viktige erfaringer gjennom å svare på spørre- 
skjemaer og delta i intervjuer i 2020. Disse erfaringene bearbeides av forskningsavdelingen og avdeling barn i fellesskap.  
Erfaringene har ført til justert materiell for utøvere og familier som prøves ut med de samme terapeutene i syklus 2 av  
studien. 14 nye familier er rekruttert og får den justerte intervensjonen denne våren. Dette er spennende arbeid som vi 
ønsker at flere TIBIR-kommuner og utøvere etter hvert kan delta i.

Vi har også et europeisk PMTO-samarbeidsprosjekt med Island, Danmark og Nederland der vi har utviklet en foreldre- 
gruppeintervensjon for flyktninger som kalles SPARE (Strengthening Parenting Among Refugees in Europe). Første gruppe 
startet høsten 2020 i Nordre Follo og ble ledet av Begoña Gomez, spesialrådgiver i Utviklingsavdeling barn og Sissel  
Torsvik, regionskoordinator i Øst. Det planlegges for å gjennomføre en ny gruppe i løpet av 2021.

NUBU har sammen med R-BUP Øst og Sør og RKBU-Vest fått i oppdrag fra Bufdir å utvikle en helhetlig grunnmodell for 
hjelpetiltak i barnevernet i samarbeid med ti barneverntjenester. Avdeling barn har ansvaret for å utvikle et familie- 
veiledningstiltak i dette prosjektet. Opplæring og utprøving av familieveiledningen starter juni 2021i barneverntjenestene i 
Harstad, Narvik og Haugesund.

Til slutt vil jeg fremheve at vi nå holder på med opplæring av over 90 nye PMTO-kandidater fra alle regionene i Norge. De 
fleste er kommunalt ansatt og vi ser fram til at enda flere dyktige fagfolk kan bidra til å gi utsatte barn og familier tidlig 
innsats. 

Vi håper at dere vil finne rapporten interessant!

Oslo 22. juni 2021

Anett Apeland 
Fagdirektør Utviklingsavdeling barn 

Tusen takk til alle familier, terapeuter og foreldrerådgivere som gjennom 
å dele informasjon om hvordan metoden praktiseres og hvilke resultater 
den gir bidrar med viktig informasjon om hvordan kvaliteten på PMTO og 

TIBIR-foreldrerådgivning kan opprettholdes og forbedres.

Årsrapport for PMTO-behandling og TIBIR- 
foreldrerådgivning er spesielt rettet mot tjeneste- 
stedene som tilbyr PMTO og kommunemodellen 
TIBIR og andre som er interessert i å vite mer om 
hvordan PMTO og TIBIR praktiseres i Norge. 

Denne årsrapporten er den femte rapporten basert på 
datamaterialet hentet fra kvalitetssikrings- og rapport-
eringssystemet Amelia.
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Del 2

Introduksjon

PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – INTRODUKSJON

2.1 OM VIRKSOMHETEN 
NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter. Dette innebærer å forebygge 
og redusere barn og unges alvorlige problematferd og styrke deres psykososiale utvikling og sosiale kompetanse.

NUBU utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer evidensbaserte tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, 
barnehager og skoler. Senteret skal:

• drive tiltaksforskning for evaluering og utvikling av metodene, samt grunnforskning på sosial kompetanse og utvikling
av atferdsproblemer blant barn og unge

• drive videreutvikling av metoder for forebygging og behandling av alvorlige atferdsvansker

• drive implementering, opplæring og kvalitetssikring av metodene

• ha nasjonalt ansvar for kompetanseheving i fagmiljøer som jobber med atferdsvansker hos barn og unge

• delta i internasjonalt samarbeid relatert til dette fagområdet

NUBUs virksomhet er forankret i den avtalen som i 2003 ble inngått mellom Barne- og likestillingsdepartementet og  
Universitetet i Oslo om etablering og drift av et kunnskaps- og kompetansesenter; Norsk senter for studier av problemat-
ferd og innovativ praksis AS. Siden har senteret endret navn (1.3.2017) til NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og 
unge AS. Fra 1.1.2019 ble NUBU et datterselskap i NORCE AS.

2.2 OM PMTO 
PMTO er en dokumentert virksom behandlingsmetode for familier som har barn i aldersgruppen 3 til 12 år som har ut-
viklet, eller viser begynnende tegn på å utvikle atferdsvansker (Askeland, Apeland & Solholm, 2014). 

Kjennetegn ved PMTO-behandling 
PMTO-behandling innebærer et tett samarbeid mellom en PMTO-terapeut og en familie:

• Det er ukentlige møter mellom terapeuten og foreldrene. Begge foreldre bør delta når de bor sammen. Eventuelle
steforeldre som bor sammen med barnet bør alternativt delta.

• Barnet deltar på møtene ved behov.

• Foreldre får trening i timene i nye måter å møte barnet på ved hjelp av praktiske øvelser som de gjennomgår ukentlig
med terapeuten, deretter prøver foreldrene dette hjemme.

• Oppmerksomheten rettes mot hva som går bra i samhandlingen mellom foreldre og barn.

• Foreldre og terapeut utarbeider i samarbeid mål og delmål for behandlingen.

Målene blir i fellesskap evaluert gjennom hele behandlingsforløpet. Vanlig behandlingstid er 6–9 måneder.

PMTO-behandling gis til foreldre både individuelt og i gruppe. Det er også utviklet egne gruppetilbud for fosterforeldre 
(PMTO-kurs for fosterforeldre) og foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn (PMTO-kurs for etniske minoriteter).

2.3 OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET AMELIA 
NUBU har utviklet et nettbasert kvalitetssikrings- og rapporteringssystem (Amelia) for å kunne følge opp, kvalitetssikre og 
rapportere fra implementeringen av PMTO og TIBIR (Reer, 2020). I 2013 fikk NUBU konsesjon fra Datatilsynet til å 
foreta samtykkebasert registrering av avidentifiserte opplysninger1 om familiene som mottar behandling. Systemet ble tatt 
i bruk for fullt i 2016.

Tjenestestedene som implementerer PMTO og TIBIR kan på forespørsel til NUBU motta rapporter om egne implement- 
erings- og saksaktiviteter, noe som gir mulighet for å følge opp og ta beslutninger om ressursbruk med bakgrunn i  
registrerte data. 

PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – INTRODUKSJON

1. Familien må samtykke til at det registres avidentifiserte personopplysninger om deres mottakelse av PMTO-behandling. Alle data anonymiseres

ved fullført behandling, og rapporteres på gruppenivå.

VI FØLGER FORSKNINGEN 

INN I PRAKSIS 
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https://www.nubu.no/om-oss/category7.html
https://www.norceresearch.no/
https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/parent-management-training-the-oregon-model-pmto-som-individuell-foreldreveiledning-2-utg/
https://ungsinn.no/post_tiltak/tidlig-innsats-for-barn-i-risiko-tibir-foreldregruppeintervensjonen/
https://www.nubu.no/getfile.php/1319186-1582712949/Filer/PMTO for fosterforeldre%2C Fosterhjemskontakt.pdf
https://www.nubu.no/aktuelt/pmto-kurset-gjorde-meg-trygg-article2566-119.html
https://www.nubu.no/utgave-5/kvalitetssikring-av-intervensjoner-for-barnefamilier-article3116-2546.html
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Introduksjon

2.4 UTVIKLINGEN AV PMTO OG TIBIR I PERIODEN 2010 TIL 2020

Figur 1. Graf over sertifiserte PMTO-terapeuter 2010-2020 og TIBIR-kommuner 

Linjene i den grafiske fremstillingen viser antall TIBIR-kommuner og hvordan PMTO-terapeuter har fordelt seg på Bufetat, 
kommuner, BUP og andre instanser gjennom ti år. Den øverste blå linjen viser totalt antall PMTO-terapeuter nasjonalt, den 
grå linjen viser antall PMTO-terapeuter i kommuner, den lyseblå linjen viser PMTO-terapeuter i Bufetat, den grønne viser 
antall TIBIR-kommuner, den oransje linjen viser PMTO-terapeuter i BUP og den gule linjen viser PMTO-terapeuter i andre 
instanser (private foretak, ideelle organisasjoner osv.).  

Fra 2012 og frem til 2020 har det vært en klar nedgang i antall PMTO-terapeuter i Bufetat og terapeuter ansatt i helse-
foretak, mens det har vært en jevn økning av antall kommunale PMTO-terapeuter.

I 2012-2013 kom Endringer i barnevernloven, Prop. 106 L (2012–2013) som tydeliggjorde barnevern- 
tjenestens faglige ansvar og skulle bidra til robuste og kompetente barneverntjenester i alle kommuner. I denne perioden 
gjorde i tillegg regjeringens satsning, barnevernsløftet (2010-2013), det mulig for det kommunale barnevernet å rek- 
ruttere nye fagfolk, samtidig som barneverntjenestene i de mest utsatte kommunene skulle styrkes. 

Barnevernsreformen Prop. 73 L (2016–2017) skisserte en ansvarsendring i barnevernet som skulle tre i kraft i 2020. Den 
gir kommunene ansvar for utvidete barnevernfaglige oppgaver, både faglig og økonomisk, hvor det statlige barnevernet skal 
utfylle det kommunale nivået gjennom oppgaveansvar på spesialisert nivå. Forebygging er også et tydelig satsningsområde. 
I Prop. 73 L blir det presisert at det var et behov for kompetanse- og tiltaksutvikling før  
ansvarsendringer kan iverksettes, og dette ble fulgt opp av en egen kompetansestrategi som skulle gjelde for 2018-2024.  
Mer kunnskap - bedre barnevern.

I tallene for 2020 er det verdt å nevne at nedgangen i antall TIBIR-kommuner i stor grad kan tilskrives kommune- 
sammenslåingene. Det som ikke kommer frem i grafen, er antall PMTO-terapeuter som er i opplæring per i dag. Dette 
antallet er høyt, med 67 PMTO-terapeuter i opplæring ved årsslutt 2020, mens det i tillegg er 34 kandidater i region nord 
og midt med oppstart i 2021. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-106-l-20122013/id720934/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-73-l-20162017/id2546056/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/mer-kunnskap---bedre-barnevern/id2577134/
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Totalt rapporterer PMTO-terapeutene å ha 1094 familier i individuelle behandlingsforløp og 60 familier i gruppeterapi i  
løpet av 2020, totalt 1154 PMTO-saker. Dette inkluderer både påbegynte og avsluttede behandlingsforløp. 78,3% 
(904) av familiene har samtykket til registrering. Av disse har 50,1% (453) avsluttet behandlingen2. Det er 
saksopplysningene fra de avsluttede behandlingene som danner grunnlaget for rapporten. 

Følgende opplysninger rapporteres på:

• antall registrerte PMTO-behandlinger fordelt på tjenesteområde

• henvisningsinstans

• beskrivende informasjon om målgruppen (alder, kjønn, familiesammensetning)

• foreldrenes og barnets deltakelse i behandlingen

• foreldrenes vurdering av barnets problematferd før og etter behandling

• terapeutens vurdering av resultatet og årsaker til avslutning av behandlingen

• brukerfornøydhet hos foreldre og terapeut

Tabell 1. Tjenesteområder som tilbød PMTO i 2020, og antall registrerte behandlinger innen hvert tjenesteområde

Tjenesteområder hvor det arbeider 
PMTO-terapeuter

Antall praktiserende PMTO- 
terapeuter

Antall PMTO-behandlinger registrert

Kommunale tjenester 211 (69,9%) 798 (73,2%)

Barne-, ungdoms og familieetaten 
(Bufetat)

46 (15,2%) 212 (19,5%)

Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 32 (10,6%)  76 (7%)

Annen virksomhet 13 (4,3%) 3 (0,3%)

TOTALT 302 1089

PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2019 – TJENESTEOMRÅDER

NUBUs oppdrag er å bygge opp PMTO-kompetanse i både statlige og kommunale tjenester for barn og unge. Første steg 
i implementeringen av behandlingsmetoden var å etablere PMTO-kompetansen i spesialisttjenestene for barn og unge. 
Strategien var å bygge opp en gruppe av terapeuter regionalt som så skulle lære opp og veilede terapeuter i kommunale 
tjenester (Askeland, Forgatch, Apeland, Reer & Grønlie, 2019).

I 2020 er hele 69,9% av alle praktiserende PMTO-terapeuter kommunalt ansatte, og bidrar med 73,2% av alle behan- 
dlinger. 15,2% av terapeutene arbeider i Bufetat og bidrar med 19,5% av behandlingene. De 10,6% terapeutene som 
arbeider i BUP og 4,3% i andre virksomheter har gitt behandling til de resterende 7,3 prosentene.

Del 3 

Utvalgte nøkkeltall og  
hovedresultater PMTO

3.1 Tjenesteområder

2. Antall avsluttede saker 2020 er hentet fra Amelia i mai 2021 og justrert sammenlignet med tall rapportert til Bufdir januar 2021.
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Figur 2. Henvisningsinstans (n=453)

En fjerdedel av henvisningene kommer fra de kommunale barnevernstjenestene og en fjerdedel fra foreldrene selv.  
Den tredje største henvisningsinstansen er helsesykepleiere. Deretter kommer andre tjenester, BUP, barnehager, PPT og 
skoler.

* Andre tjenester utgjorde tilsammen 9% av henvendelsene. Disse var fastlege, psykiske helsetjeneste for barn og unge, 
Bufetat og annet. 

PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – HENVISNINGSINSTSANS

3.3.1 Alder
Av de 453 behandlinger som var registrert med samtykke innen alderskriteriet på 3-12 år er gjennomsnittsalder på barnet 
i familiene som mottok behandling 7,6 år. 65,8% (298) av barna var i skolealder og 34,2% (155) var førskolebarn.

Kjønn Gjennomsnittsalder

Gutter 7,6 år

Jenter 7,7 år

Alle 7,6 år

3.3 Informasjon om barn og  
familier som mottar PMTO- 
behandling

PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – INFORMASJON  OM BARN OG FAMILIER  SOM MOTTAR PMTO-BEHANDLING

Tabell 2. Barnets gjennomsnittsalder (n=453)

3.2 Henvisningsinstans

3.3.2 Kjønnsfordeling
Blant familiene som mottok behandling var 66,2% (300) av barna gutter og 33,8% (153)  jenter. 

66% gutter 34% jenter 
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Familiesammensetning Antall

Gifte/samboende foreldre 278 (61,4%)

Enslige foreldre 77 (17,0%)

Foreldre med delt omsorg 57 (12,6%)

Stefamilie 26 (5,7%)

Fosterfamilie 15 (3,3%)

Kategorien barnets familiesammensetning er basert på hvem av foreldrene som har hovedomsorg for barnet. For eksempel 
betyr både enslig forelder og stefamilie at en forelder har hovedomsorg, men stefamilie indikerer at barnet også bor sam-
men med forelderens nye partner.

3.3.3 Familiesammensetning

Tabell 3. Barnets familiesammensetning (n=453)

3.3.4 I de individuelle PMTO-behandlingene kan vi hente ut hvordan  
foreldrene mottar tiltaket (n= 422)
Figur 3. Hvordan mottar foreldrene tiltaket?

Figur 4. Hvem mottar tiltaket?
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3.3.4 Involvering av barnet i PMTO-behandling
I 353 (83,6%) av de 422 individuelle PMTO-behandlingene var barnet med i timen som en del av kartleggingen ved     
oppstart av behandling (strukturert samspillsoppgave).

I 30 (7,1%) av tilfellene ble den strukturerte observasjonsoppgaven gjennomført for å evaluere resultatet ved avslutning av 
behandling. I 148 (35,1%) av sakene var barnet også involvert i behandlingen utover dette.

I november 2019 ble det laget nye retningslinjer for å sikre barnets brukermedvirkning ved at barnet får tilstrekkelig og  
tilpasset informasjon om behandlingen, samt aktivt inviteres inn i noen av møtene.

PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – INFORMASJON OM BARN OG FAMILIER SOM MOTTAR PMTO-BEHANDLING

Barnet inviteres inn i minimum tre møter: ved oppstart, underveis i forløpet og 
ved avslutning av behandlingen. I tillegg til dette minimumskravet anbefales det 

at barnet involveres i andre behandlingsmøter ved behov. 

3.4.1 Kartlegging
Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) er et kartleggingsinstrument med spørreskjema til foreldre for å kartlegge  
atferdsproblemer hos barn mellom tre og tolv år. Instrumentet er standardisert og normert i Norge (Reedtz &  
Martinussen, 2011). ECBI er sammen med observasjon av foreldre-barn-samspill (strukturert samspillsoppgave), en del av 
en mer omfattende kartlegging PMTO-terapeuten gjør før oppstart av behandling for å identifisere familier med barn som 
har eller er i risiko for å utvikle atferdsvansker.

Blant 453 behandlinger hadde 86,8% (393) brukt ECBI for å kartlegge problembelastning ved oppstart. Blant disse skåret       
98% i målgruppen for behandling (85% i klinisk og 13% i subklinisk område). I totalt 47,2% (214) av sakene er det også 
registrert skårer på ECBI ved avslutning. 

3.4 Vurdering av atferds- 
problemer før og etter PMTO- 
behandling

PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – VURDERING AV ATFERDSPROBLEMER FØR OG ETTER PMTO-BEHANDLING
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3.4.2 Foreldrenes vurdering av barnets problematferd før og etter behandling

Det at antall barn som skårer i klinisk område reduseres fra 92 til 23 prosent i løpet av PMTO-behandlingen, er et svært 
godt resultat. Særlig sett i lys av at barn med store atferdsproblemer ofte utvikler kroniske problemer (Caspi, Moffitt,  
Newman & Silva, 1996;  Moffitt, 1993; Moffitt, Caspi, Harrington & Milne, 2002).

PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – VURDERING AV ATFERDSPROBLEMER FØR OG ETTER PMTO-BEHANDLING

Foreldrerapporterte mål på atferdsproblemer før og etter PMTO-behandling 
ECBI er en del av en mer omfattende kartlegging for å vurdere om familien skal motta PMTO-behandling, og brukes igjen 
ved avslutning for å vurdere resultatet av behandlingen. Behandlingen er primært ment for familier som skårer i klinisk 
område på ECBI.

I familiene hvor ECBI ble registrert før og etter behandling (214) skåret 0,5% (1) i normalområde ved oppstart, 7,5% (16) 
i subklinisk område og 92% (197) i klinisk område.

Ved avslutning skåret totalt 40% (85) i normalområde, 37% (80) i subklinisk område og 23% (49) fortsatt i klinisk  
område. 

Figur 5.  Prosentvis fordeling av risikonivå målt med ECBI før og etter PMTO-behandling 

3.4.3 Terapeutens vurdering av resultatet og årsak til avslutning
Terapeuten gjør ved avslutning av behandling en klinisk vurdering av om behandlingen har oppnådd ønsket resultat for 
familien. For de 453 familiene rapporterer terapeutene at 68,7% av familiene oppnår ønsket resultat, og at 8,6% av  
familiene ikke oppnår ønsket resultat og blir henvist videre for annen oppfølging. Av saker som ble henvist videre var det 
flest henvisninger til BUP (84 av 181 henvisninger), kommunalt barnevern (30 av 181 henvisninger) og PPT (16 av 181).

I 11% av tilfellene har familien trukket seg, for 11% var behandlingen ikke relevant på nåværende tidspunkt og 0,7%       
flyttet før det var mulig å evaluere om behandlingen oppnådde ønsket resultat. 

Tabell 4. Årsak til avslutning av behandling (n=453)

Årsak til avslutning av behandling n %

Behandlingen oppnådde ønsket resultat 255 56,3%

Behandlingen oppnådde ønsket resultat, men barnet ble 
henvist videre pga. av annen problematikk

56 12,4%

Familien trakk seg 50 11,0%

Behandlingen viste seg å ikke være relevant på  
nåværende tidspunkt

50 11,0% 

Behandlingen oppnådde ikke ønsket resultat. Utøver  
henviser familien videre for mer oppfølging/utredning

39 8,6%

Familien flyttet før det var mulig å evaluere om  
behandlingen oppnådde ønsket resultat

3 0,7%

PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – VURDERING AV ATFERDSPROBLEMER FØR OG ETTER PMTO-BEHANDLING
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Det er utarbeidet brukerfornøydhetsskjema for foreldre som mottar PMTO-behandling både individuelt og i gruppe. Det er 
også utviklet tilsvarende brukerfornøydhetsskjemaer for terapeutene som gir behandlingen.

Skjemaene brukes etter avsluttet behandling for å måle hvor fornøyde foreldrene og utøverne er med resultatet av til- 
budet for familien. Spørsmålene i skjemaet er i hovedsak basert på Family Satisfaction Survey (FSS) (Lubrect, 1992) 
brukt i PMTO-studien (Ogden & Hagen, 2008). De syv spørsmålene i skjemaet handler om hvor fornøyde de er med tilbu-
det, positiv endringer og om det ville anbefalt tiltaket til andre.

I skjemaet krysser foreldrene/utøvere av på en fem-punkt skala fra «stemmer ikke» til «stemmer veldig godt» på hvor 
fornøyde de er med resultatet. Sammen med ECBI–skåren tatt ved avslutning av behandling gir det også en indikasjon på 
hvordan intervensjonen har fungert for barnet det gjelder.

3.5.1 Foreldrenes fornøydhet
I 227 behandlinger har foreldre svart på hvor fornøyde de er med tilbudet de har mottatt og resultatet. Ved avslutning av 
behandlingen er 97,4% av foreldrene veldig godt eller godt fornøyd med behandlingen, mens 2,6% er noe fornøyd.

Dette innebærer at de fleste foreldre er fornøyde med behandlingen de har mottatt, at de opplever at behandlings- 
prosessen har ført til positive endringer i måten de er sammen på i familien, og at de gjerne anbefaler behandlingen til 
andre.

Tabell 5. Antall foreldre som skårer innen hver kategori på foreldrenes fornøydhet med tilbudet og resultatet av PMTO- 
behandlingen (n=227)

Foreldrenes fornøydhet n %

Ikke fornøyd 0 0%

Lite fornøyd 0 0%

Noe fornøyd 6 2,6%

Godt fornøyd 78 34,4%

Veldig godt fornøyd 143 63,0%

PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – BRUKERFORNØYDHET HOS FORELDRE OG TERAPEUT 

Tabell 6. Antall terapeuter som skårer innen hver kategori på terapeutens fornøydhet med tilbudet og resultatet av  
PMTO-behandlingen for familien (n=302)

PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – BRUKERFORNØYDHET HOS FORELDRE OG TERAPEUT 

3.5 Brukerfornøydhet hos  
foreldre og PMTO-terapeut

3.5.2 Terapeuters fornøydhet
Terapeutene har registrert svar på brukerfornøydhet i 302 behandlinger. Skjemaet består av fire spørsmål som omhandler 
hvor stor endring de mener at PMTO har hatt for familien og hvor stort utbytte familien har hatt av tilbudet. 83% er veldig 
godt fornøyd eller godt fornøyd med resultatet av behandlingen, 14% er noe fornøyd, mens 3% er lite eller ikke fornøyd.

Utøvers fornøydhet n %

Ikke fornøyd 3 1%

Lite fornøyd 6 2%

Noe fornøyd 42 14,0%

Godt fornøyd 132 44,0%

Veldig godt fornøyd 119 39,0%
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Evidensbasert og tilpasset
TIBIR består av fem ulike intervensjonsmoduler og en kartleggingsmodul som er rettet mot foreldre, barnehage/skole eller 
barnet selv. Modulene utgjør sammen en helhetlig innsats: 

• PMTO-behandling er et behandlingstilbud til foreldre som har barn som viser identifiserte atferdsvansker.

• Foreldrerådgiving er et korttidsorientert rådgivingstilbud til foreldre som har barn i risiko for å utvikle atferdsvansker.

• PMTO foreldregrupper er et gruppetilbud til foreldre som har barn i risiko for å utvikle atferdsvansker. I noen tilfeller 
også foreldre til barn som viser identifiserte atferdsvansker.

• Konsultasjon for ansatte i barnehager og skoler er et tilbud om veiledning til ansatte i barnehager og skoler som  
arbeider direkte med barn i risiko eller som viser identifiserte atferdsvansker. 

• Sosial ferdighetstrening er direkte arbeid med barn i risiko eller som viser identifiserte atferdsvansker for å forebygge 
og redusere problematferd, samt utvikle barnas sosiale ferdigheter.

• Kartlegging og identifisering av atferdsvansker er et tilbud til alle foreldre som oppsøker hjelpeapparatet for å  
identifisere atferdsvansker og vurdere risikoen på et så tidlig tidspunkt som mulig slik at familiene kan få et tilpasset 
tilbud. 

TIBIR er et evidensbasert program for forebygging og behandling av  
atferdsvansker hos barn – tilpasset det kommunale tjenestenivå.

PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – INFORMASJON OM TIBIR PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – INFORMASJON OM TIBIR

Et viktig mål med TIBIR er å gi ansatte som kommer i kontakt med barn og familier 
med atferdsvansker en felles forståelse for hvordan atferdsvansker oppstår og hvor-

dan de kan avhjelpes.

Del 4 
Informasjon om TIBIR

https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/parent-management-training-the-oregon-model-pmto-som-individuell-foreldreveiledning-2-utg/
https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/tibir-radgiverintervensjonen/
https://ungsinn.no/post_tiltak/tidlig-innsats-for-barn-i-risiko-tibir-foreldregruppeintervensjonen/
https://www.nubu.no/aktuelt/konsultasjon-hjelper-det-article1790-119.html
https://ungsinn.no/post_tiltak/tidlig-innsats-for-barn-i-risiko-tibir-sosial-ferdighetstrening-for-barn/
https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel/2016/04/hvor-godt-predikerer-sporsmal-barns-risiko-problematferd?redirected=1
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Det ble registrert totalt 554 TIBIR-foreldrerådgivninger, 68 TIBIR-konsultasjoner for ansatte i barnehage og skole, 54 
TIBIR-sosial ferdighetstreninger og 190 kartlegginger. Tilsammen utgjør dette 866 igangsatte tiltak, hvorav 281 (32,5%) 
er registrert som påbegynte og fortsatt pågående ved årsskiftet, og 585 er avsluttet. Familiene må samtykke til at av- 
identifiserte opplysninger om tiltakene registreres. Av familiene som hadde avsluttet tiltaket ved årsskiftet, hadde 77,6% 
(454) registrert med samtykke.

Gjennomgang av foreldrerapporterte mål på atferdsproblemer før og etter TIBIR-foreldrerådgivning

Kartleggingsverktøyet ECBI brukes sammen med en kartleggingssamtale for å vurdere om familien skal motta kortvarig 
foreldrerådgivning, og igjen ved avslutning for å vurdere resultatet av tiltaket. Foreldrerådgivning er primært ment for  
familier som skårer i subklinisk område på ECBI.

Av familiene som har mottatt TIBIR-foreldrerådgivning (554), har 48,7% (270) registrert saken med samtykke. Av disse 
hadde 94,4% (255) blitt kartlagt med ECBI ved oppstart av rådgivningen. Blant disse skåret 30,2% (77) i subklinisk om-
råde og 59,6% (152) i klinisk område. Totalt hadde 181 (71%) av sakene som ble kartlagt med ECBI ved oppstart også 
registrert ECBI ved avslutning.

Blant familiene hvor det var registrert ECBI før og etter rådgivning (181) skåret 9,4% (17) i normalområde, 24,9% (45) i 
subklinisk område og 65,8% (119) i klinisk område ved oppstart.

Ved avslutning skåret totalt 48,1% (87) i normalområde, 34,8% (63) i subklinisk område og 17,1% (31) fortsatt i klinisk 
område (se figur 6). Med tanke på at det er vanskelig å oppnå gode resultater på forebyggende intervensjoner, er også 
denne positive endringen på gruppenivå samlet sett svært gode resultater.

Klinisk vurdering

Rådgiverne gjør også en klinisk vurdering ved avslutning på om tiltaket har oppnådd ønsket resultat for familien. Råd-
giverne rapporterer at 83,4% (sum av 76,8% og 6,6%, se tabell 7) at familien oppnår ønsket resultat, og at 10,5% ikke 
oppnår ønsket resultat. For 3,3% var rådgivningen ikke relevant på nåværende tidspunkt, i 2,2% av tilfellene har familien 
trukket seg, og under 0,6% flyttet før det var mulig å evaluere om tiltaket oppnådde ønsket resultat. Se tabell 7 for full- 
stendig oversikt.

Tabell 7. Årsak til avslutning (n=181)

Årsak n %

Tiltaket oppnådde ønsket resultat 139 76,8%

Tiltaket oppnådde ikke ønsket resultat. Utøver henviser familien videre for mer oppfølging/
utredning

19 10,5% 

Tiltaket oppnådde ønsket resultat, men barnet ble henvist videre pga. av annen problematikk 12 6,6%

Tiltaket viste seg og ikke være relevant på nåværende tidspunkt 6 3,3% 

Familien trakk seg 4 2,2%

Familien flyttet før det var mulig å evaluere om tiltaket oppnådde ønsket resultat 1 0,6%

Foreldre og foreldrerådgiveres fornøydhet med tilbudet og resultatene av TIBIR-foreldrerådgivning

Det er registrert svar på brukerfornøydhet hos foreldrene i 164 rådgivninger.  95,1% av foreldrene er veldig godt eller godt 
fornøyd med rådgivningen, mens under 5% er noe fornøyd.

Foreldrenes fornøydhet n %

Ikke fornøyd 0 0%

Lite fornøyd 0 0%

Noe fornøyd 8 4,9%

Godt fornøyd 54 32,9%

Veldig godt fornøyd 102 62,2%

Tabell 8. Antall foreldre som skårer innen hver kategori på Foreldrenes fornøydhet med tilbudet og resultatene av  
TIBIR-foreldrerådgivning (n=164).

Del 4 
Informasjon om TIBIR

Figur 6. Prosentvis fordeling av risikonivå målt med ECBI før og etter TIBIR-foreldrerådgivning (n=181)
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4.1 Status TIBIR-implementering

TIBIR-foreldrerådgivere

Det er registrert svar på brukerfornøydhet hos foreldrerådgivere i 159 rådgivninger. 82,4% er veldig godt fornøyd eller godt 
fornøyd med tilbudet og resultatene av behandlingen, 15,7% er noe fornøyd og 1,9% lite fornøyd.

Tabell 9. Antall rådgivere som skårer innen hver kategori på foreldrerådgiverens fornøydhet med tilbudet og resultatene av 
TIBIR-foreldrerådgivning (n=159).

Foreldrerådgivernes fornøydhet n %

Ikke fornøyd 0 0%

Lite fornøyd 3 1,9%

Noe fornøyd 25 15,7%

Godt fornøyd 50 31,5%

Veldig godt fornøyd 81 50,9%
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Øst (27):

Alna bydel, Oslo Halden Lørenskog Sel Vågå

Dovre Hurdal Moss Skjåk Øystre Slidre

Enebakk Indre Østfold Nesodden Sør-Aurdal Ås

Etnedal Lesja Nord-Aurdal Søndre Nordstrand

Frogn Lillehammer Nordre Follo Vang

Gausdal Lom Ringsaker Vestre  Slidre

Sør (16):

Drammen Grimstad Larvik Sandefjord

Farsund Jevnaker Nissedal Tønsberg

Flekkefjord Kragerø Porsgrunn Vinje

Færder Kviteseid Ringerike Øvre Eiker

*32 av disse kommunene implementerer også den skoleomfattende modellen Positiv atferd, støttende læringsmiljø og  
samhandling (PALS). 

PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – TIBIR KOMMUNER/BYDELER

TIBIR-samarbeid i hele Norge – vi takker for tilliten!

Nord (22):

Alta Hamarøy Narvik Sortland Vega

Bodø Harstad Nesseby Steigen Vevelstad

Brønnøy Ibestad Rana Tjeldsund

Fauske Karasjok Senja Vardø

Hammerfest Kvæfjord Saltdal Vadsø

Midt (18):

Hareid Molde Sande Sykkylven Volda

Herøy Namsos Selbu Trondheim Ålesund

Levanger Nærøysund Stjørdal Tydal

Malvik Orkland Stranda Ulstein

Vest (18): 

Bergen (8 bydeler) Eigersund Kinn Sunnfjord

Bremanger Haugesund Kvinnherad Voss herad

Bømlo Hå Sveio

Oversikt over antall TIBIR-kommuner/bydeler i hver region

NUBU er stolte av å presentere at vi i 2020 samarbeidet med tilsammen  
101* kommuner og bydeler i hele Norge om implementeringen av TIBIR

https://www.nubu.no/informasjon-om-pals-modellen/ 
https://www.nubu.no/informasjon-om-pals-modellen/ 
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5 Høydepunkter fra 2020

Februar:

Syv TIBIR-kommuner er med i forsk-
ningsprosjektet Støtte til mestring og 
denne måneden startet 14 familier 
med timer i den nye intervensjonen. Vi 
ser frem til å dele resultater med alle 
våre samarbeidspartnere.

Situasjonen knyttet til koronapandemien 
gjorde at timer med familiene ikke kunne 
foregå som vanlig for en periode. Som et 
ledd i å sikre kontinuitet i behandlingene, 
ble det laget et skriv med idéer og tips til 
hvordan PMTO-terapeuter kunne gjen-
nomføre PMTO-behandling digitalt og via 
telefon. 

Opplæring TBIR kommuner: TIBIR kommunene Brønnøy, Trondheim, Molde, Haugesund, Ringerike, Moss og Lørenskog 

begynte oppløringen i Støtte til mestring i desember 2019, og i 2020 startet familiene med intervensjonen. 

Mars: 

En artikkel om PMTO-kurs for fosterforeldre kom ut i  
Fosterhjemskontakt og skriver blant annet at mange foster-
foreldre som har deltatt på kurset sier at det er et kurs som 
alle fosterforeldre burde ha. De forteller at kurset har gjort 
at de har blitt tryggere i rollen som fosterforelder og at de 
etter endt kurs hadde større tro på at «dette vil gå bra».  
Her kan du lese artikkelen.

I KONTEKSTonline kan du lese om hvordan Amelia brukes 
til å holde oversikt over og kvalitetssikre implementering-
saktiviteter i TIBIR. Artikkelen beskriver formål, funksjon-
alitet og hvilken tjenestestøtte Amelia gir i implementerin-
gen av TIBIR. 

https://www.nubu.no/utgave-5/kvalitetssikring-av-intervensjoner-for-barnefamilier-article3116-2546.html
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5 Høydepunkter fra 2020

Mai: 

For å synliggjøre hvordan PMTO- 
terapeuter og TIBIR-rådgivere 
tilpasser intervensjonene som gis til 
familier under koronapandemien, ble 
det lagt inn mulighet for å legge inn 
møteform og varighet på møtene i 
saksregistreringen på Amelia.

I tillegg til en foreldrenettside for familier som 
mottar PMTO-behandling, ble det i mai laget 
en passordbeskyttet nettside for familier som 
mottar TIBIR-foreldrerådgivning. Innlogging 
gjøres via pmto.no med et felles brukernavn 
og passord.

September: 

16 nye PMTO-veiledere har gjennomført det siste av fire opplæringsseminarer. Gratulerer! Vi ser frem til samarbeid og 
bistand i den viktige veilederjobben av PMTO-kandidater og PMTO-terapeuter.

Den niende generasjonen med PMTO-terapeuter (G9) skulle egentlig starte opp våren 2020, men måtte utsettes på grunn 
av koronapandemien. I september startet region sør sin basisuke med 14 deltakere. Region vest startet samtidig med sine 
22 deltakere. Flere «gamle» kommuner, BUP og Bufetat har med nye kandidater og vi ønsker spesielt velkommen til de 
nye TIBIR-kommunene Farsund, Flekkefjord og Lister barnevernsamarbeid i sør og Sveio i vest!

Region vest : Opplæringen ble utsatt på grunn av koronasituasjonen, og i midten av september måtte 

kullet splittes geografisk med oppstart både i Stavanger og Bergen for å slippe nok en utsettelse, men 

fikk da endelig kommet i gang med PMTO-opplæringen.
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5 Høydepunkter fra 2020

Kapittelet om gode og virksomme beskjeder i PMTO- 
håndboken ble revidert og det nye kapittelet er tilgjengelig for 
PMTO-terapeuter på Amelia. Barneperspektivet og hvordan  
terapeuten kan samarbeide med foreldrene om å tilpasse gode 
og virksomme beskjeder til den enkelte familie er fremhevet. 
Det er også lagt inn flere demonstrasjoner og øvelser på hvor-
dan terapeuten kan arbeide med dette i timene med familien. 

Oktober:

Region øst startet sin G9 PMTO-opplæring med hele 29 
kandidater fra «gamle» og nye kommuner. Velkommen til de 
nye TIBIR-kommunene Frogn, Halden, Hurdal, Enebakk og 
Ås, i tillegg til barneverntjenesten i Midt-Gudbrandsdalen, 
Nes og Bærum. 

Region øst : Denne fine gjengen med niende generasjon PMTO-ter-

apeuter var samlet til opplæringsuke på NUBU fra 14.- 20.oktober. 

De fleste var samlet fysisk (med god avstand) i salen og noen deltok 

digitalt via Zoom.

TIBIR-foreldrerådgivningssaker som er gitt 
i gruppe kan nå registreres på Amelia. De 
registreres på samme måte som individuelle 
rådgivninger, men man krysser av i saks- 
registreringen for at rådgivningen er gitt i 
gruppe.

November:

Kompendiet Involvering av barnet (fra etterutdannings- 
seminaret) ble tilgjengelig for PMTO-terapeuter på Amelia. 
Det erstatter deler av kapittelet i håndboken, men ikke alt, 
og må derfor brukes som et tillegg til håndboken.  
I kompendiet finner dere et oppdatert «strukturert sam-
spill» som vi ønsker at alle PMTO-terapeuter skal bruke 
fremover.
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5 Høydepunkter fra 2020

I en ny FHI-rapport om tiltak mot barne- og ungdomskrim-
inalitet kommer det fram at godt dokumenterte tiltak for å 
forebygge at barn og unge begynner med kriminalitet  
benyttes i altfor liten grad. Rapporten anbefaler økt 
satsning på blant annet PMTO og TIBIR og at de bør gjøres  
tilgjengelig for flere enn i dag. Les mer om rapporten her.

I september og november deltok åtte TIBIR-koordinatorer 
fra Narvik, Bergen, Ringerike, Indre Østfold, Selbu og bydel 
Alna i Oslo i et pilotprosjekt der vi digitaliserer TIBIRs 
implementeringsveileder, slik at alle aktiviteter i forbindelse 
med implementering av TIBIR i egen kommune/bydel kan 
registreres og administreres i Amelia. Brukermedvirkning 
og hva dere brukerne ønsker og trenger er i høysetet i dette 
prosjektet. Vi ser frem til å presentere denne nye funksjon-
aliteten til alle TIBIR-koordinatorer i 2021.  

Desember:

Kapittelet Positiv involvering i PMTO-håndboken ble revidert, og det nye kapittelet er tilgjengelig som et eget  
dokument på Amelia. Det erstatter kapittelet om positiv involvering i håndboken. Kapittelet fremhever enda tydeligere 
betydningen av arbeid med positiv involvering og felles gode stunder og opplevelser, for å endre samspillet, styrke det 
emosjonelle båndet og tilknytningen mellom foreldre og barn. Kapittelet fremhever og konkretiserer i større grad hvordan 
PMTO-terapeuten kan hjelpe foreldre til å reetablere eller fremme positiv involvering på ulike måter. Kapittelet beskriver 
hvordan terapeuten kan støtte foreldre i å finne tid til økt positivt samvær med barnet gjennom noen sentrale samspill- 
prinsipper i familien, blant annet «barnets tid».

To kvalitative masteroppgaver har undersøkt begrepene 
«empowerment» og autonomi i PMTO-behandlingen. 
Den ene ser på hvorvidt foreldrene i PMTO-behandlingen 
opplevde at deres egenkompetanse og aktive stemme 
ble etterspurt og gyldiggjort, og om foreldrene opplevede 
selvbestemmelse og gjensidighet. Den andre så nærmere på 
hvordan terapeutene mener PMTO-behandlingen påvirker 
foreldrenes motivasjon og tro på egen kompetanse, og  
hvordan terapeutene bidrar til at foreldrene selv er i  
førersetet av endringsarbeidet knyttet til sitt barn.  
Les mer her i KONTEKSTonline.

PMTO og TIBIR har fått egne logoer! Vi håper dere liker dem, og bruk dem gjerne når dere presenterer programmene i 
ulike sammenhenger:

https://www.nubu.no/aktuelt/ny-rapport-om-tiltak-mot-barne-og-ungdomskriminalitet-article3221-119.html
https://www.nubu.no/utgave-7/foreldres-og-terapeuters-opplevelser-av-empowerment-og-autonomi-i-pmto-article3249-2596.html


37 36 

PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – PLANER FOR 2021PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – PLANER FOR 2021

6 Planer for 2021

Januar:

Region midt og nord starter sin G9-opplæring 
sammen på nyåret, etter litt koronautsettelser. 
Hele 36 kandidater deltar i opplæringen og de 
første samlingene vil være heldigitale. Etter 
hvert håper vi at kandidatene kan møtes  
fysisk. Velkommen til de nye TIBIR- 
kommunene Heim og Frøya fra region midt og 
Nesseby, Kautokeino, Hamarøy og Ibestad fra 
region nord, i tillegg til Senja barneverntje-
neste og BUP Silsand.  

Februar:

Den andre runden av Støtte til mestring-studien starter med 14 nye familier. Siden første runde fra våren 2020 har inter-
vensjonen og måten den blir gitt på, gjennomgått en større optimalisering og forbedring i samarbeid med de 14 PMTO- 
terapeutene som er opplært i intervensjonen og deres ledere, og ikke minst familiene som deltok. Tusen takk for uvurder-
lige innspill og samarbeid! Vi ser frem til resultatene etter en ny runde denne våren. 

Februar til desember:

Store deler av 2021 vil gå med til arbeidsseminarer for vårt 
store kull med PMTO-kandidater. De første seminarene vil 
foregå digitalt for de fleste, med unntak av noen veiled-
ningsgrupper som har mulighet til å møtes lokalt og følge 
den digitale undervisningen sammen. Vi håper at vi utover 
året kan møtes «in real life» for alle de fire gruppene.  

September:

Den 16. september arrangeres PALS- 
konferansen digitalt. Årets konferanse har 
som tema «Inkluderende læringsmiljø» og 
ønsker å inspirere til hvordan vi kan utvikle et 
skole- og læringsmiljø hvor alle elever  
opplever å bli sett, er en del av fellesskapet, 
får tro på egen mestring og utvikler seg sosialt 
og faglig. Det vil være tre hovedforelesere; 
Professor Jeffrey Sprague fra University of  
Oregon, som blant annet vil snakke om  
praksis og resultater ved å integrere  
sosio-emosjonell læring. Professor Robert 
Coplan fra Carleton University, Ottawa, vil 
snakke om de sjenerte, stille og engstelige 
barna, hvordan dette utvikler seg og hvordan 
lærere kan støtte og hjelpe dem. NUBUs egen 
professor Terje Ogden vil holde en forelesning 
om inkluderende skoler. I tillegg vil det være 
en rekke parallellsesjoner om skolevegring, 
digital mobbing, elevmedvirkning, praksis- 
fortellinger fra skoler med mer.  
Meld dere på her.  

November:

Årets NUBU-konferanse vil også foregå digitalt, for å være 
på den sikre siden. Hold av datoene 16. og 17. november 
for faglig påfyll om «Brukerinvolvering og samutvikling: 
bedre implementering, mer skreddersøm, større nytte?». Vi 
vil se nærmere på utvikling av ny kunnskap og nye metoder 
sammen med familier, praktikere og andre interessegrupper 
og hvordan dette kan gjøre både metodene og implement-
eringen av dem enda bedre og mer treffsikre. Hoved- 
forelesere er professor Chris Burton fra Canterbury Christ 
Church University og Aaron Lyon fra University of  
Washington. I tillegg vil det være spennende paneldebatter 
og parallellseminarer.  
For mer informasjon og påmelding, se her.    

https://www.palskonferansen.no/pamelding
https://www.nubukonferansen.no/
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PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – BLI TIBIR KOMMUNE?

TIBIR er et evidenssbasert program tilpasset de  
kommunale tjenestene. Intervensjonene i TIBIR er basert 
på PMTO (Parent Management Training - Oregon modellen), 
og er rettet mot familie, barnehage og skole. Målgruppen er  
familier med barn fra 3–12 år, som er i risiko for å utvikle, 
eller som har utviklet et negativt, fastlåst samspillsmønster.

TIBIR kan bidra til å:

• Snu familiesamspillet i positiv retning ved å endre 
foreldrepraksis 

• Fremme barns utvikling, selvregulering og mestring 
• Videreutvikle fagkompetanse slik at tjenestene kan 

identifisere, forebygge og hjelpe familier i ulik grad av 
risiko 

• Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom hjelpe-  
tjenestene

Interessert? Ta kontakt med våre regionkoordinatorer!

For mer informasjon:

www.nubu.no/TIBIR

PMTO OG TIBIR ÅRSRAPPORT 2020 – KONTAKTINFORMASJON

d.e.kristiansen@nubu.no

Regionkoordinator i Sør-Norge

Dag Erik Kristiansen

Jorid Bjørkås

jorid.bjorkas@nubu.no

Regionkoordinator i Vest-Norge

Terje Sliper

terje.sliper@nubu.no

Regionkoordinator i Midt-Norge

Bli TIBIR-kommune? Kontaktinformasjon

http://www.nubu.no/TIBIR
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Kristin Richardsen

kristin.richardsen@nubu.no

Regionkoordinator i Nord-Norge

Sissel Torsvik

sissel.torsvik@nubu.no

Regionkoordinator i Øst-Norge

Siril Cock Aschjem

s.c.aschjem@nubu.no

Regionkoordinator i Øst-Norge
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