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NUBUs verdier

NYSKAPENDE

En verdi som representerer at vi etterstreber å være i front i fagfeltet. Vi vil frembringe, tilegne 
oss og videreformidle det nyeste av kunnskap og kompetanse innen feltet ‘utsatte barn og unge’. 
Det betyr at vi ønsker å være ‘cutting-edge’ innen forskning, tiltaks utvikling og implementering. 
Å være nyskapende innebærer at vi er på utkikk etter nye måter å sette sammen kunnskap fra 
ulike felt på og at vi både utvikler, formidler og leter etter den mest oppdaterte kunnskapen om 
hvordan best hjelpe utsatte barn og unge og deres  familier. Det handler om at vi vil være i forkant 
av utviklingen på feltet, og at vi stadig ser etter nye arbeidsformer og teknologier som kan støtte 
opp under vårt arbeid og vår visjon.

FORSKNINGSBASERT

NUBU legger forskning til grunn for det vi leverer, anbefaler, implementerer og videreutvikler. Å 
være forskningsbasert betyr at vi er pålitelige og grundige i det vi gjør, at våre leveranser er tuftet 
på oppdatert kunnskap og at vi kan dokumentere det vi gjør og har gjort. Vi skal kunne gås etter i 
sømmene, vi er transparente og vi kan faglig  begrunne våre anbefalinger og beslutninger. Å være 
en forskningsbasert virksomhet forplikter. Det innebærer at vårt arbeid og våre tiltak skal basere 
seg på best tilgjengelig vitenskapelig empiri.

INKLUDERENDE
NUBU arbeider for et mer inkluderende samfunn. I det ligger at vi behandler mennesker med 
respekt og aksepterer og verdsetter alle mennesker uansett hvem de er og hvilken bakgrunn de 
har. Vi skal behandle barn, unge og familier, våre samarbeidspartnere, fagfolk vi lærer opp, sam-
arbeider med og lærer fra, våre kollegaer, personer i forvaltningen og politikken,  inkludert våre 
meningsmotstandere med respekt og toleranse. Gjennom NUBUs arbeid vil vi legge til rette for at 
utsatte og marginaliserte grupper av barn, unge og familier får mulighet til å delta i samfunnet på 
linje med andre, og på en måte som gir rom for glede, mestring og gode utviklingsmuligheter. Vi 
skal involvere brukere og brukerorganisasjoner i vårt arbeid. 

VISJON:
NUBU skaper bedre utviklingsmuligheter for utsatte barn og unge

FORSKNINGSBASERT   NYSKAPENDE INKLUDERENDE

FOKUSOMRÅDE:

Nå flere barn og unge

FOKUSOMRÅDE:

Tiltak- og kunnskaps-
utvikling

FOKUSOMRÅDE:

Være premissleverandør
for fag- og tjeneste-

utvikling

FOKUSOMRÅDE:

Investere i kompetanse

STRATEGISKE MÅLSETNINGER
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høyt akademisk nivå og være nasjonalt og internasjonalt 
orientert. Senterets kliniske virksomhet  retter seg mot ut-
prøving av tiltak og intervensjoner.

MÅLGRUPPE

NUBUs viktigste målgruppe er utsatte barn og unge og 
 familiene deres. 

NUBU jobber primært sammen med og gjennom fag-
personer og hjelpere som hver dag møter barn og unge 
og deres familier. Derfor er også statelig og kommunalt 
barnevern og andre relevante tjenester for barn, unge og 
familier NUBUs målgruppe.

HOVEDMÅL

NUBU har som hovedmål å styrke og støtte barn, ungdom 
og familiers utviklingsmuligheter. NUBU skal bidra til å 
forebygge og redusere alvorlige og sammensatte vansker 
hos utsatte barn og unge, samt styrke deres psykososiale 
utvikling og sosiale kompetanse.

NUBU skal identifisere, utvikle, implementere, kvalitets-
sikre og evaluere forskningsbasert praksis samt spre 
kompetanse om forebygging og metoder for behandling. 
Det innebærer å bygge bro mellom forskning, praksis og 
utdanning, og slik  bidra til mer kunnskapsbasert arbeid 
og beslutninger. NUBUs innsats er rettet mot hvordan 
alvorlige og sammensatte problemer hos barn og unge 
oppstår og hvordan de kan avhjelpes. NUBU skal holde et 

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) sitt samfunnsoppdrag er å bidra til at barn og unge med 
 alvorlige og sammensatte utfordringer, deres familier og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant og 
 individuelt tilpasset. NUBU har et nasjonalt ansvar for forskings- og utviklingsarbeid på feltet utsatte barn og 
unge og for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for praksisfeltet. NUBU skal drive implementeringsvirksomhet. 
Dette  innebærer kvalitetssikring, opplæring, veiledning og rådgivning basert på behovet til tjenestene.

NUBUs samfunnsoppdrag

Hvem er de utsatte barna og unge i Norge i dag? 

NUBUs svar på dette spørsmålet er de barna og unge 
som på en eller annen måte får sine  utviklingsmuligheter 
 innskrenket. Det kan være grunnet uheldige oppveksts -
vilkår,  negative samhandlingsmønstre med  omsorgs-
 personer, andre  mennesker, og det sosiale  miljøet de er 
en del av, egen sårbar het eller en kombinasjon av disse.

Vi definerer gruppen utsatte barn og unge som dem 
som ikke får et eller flere av følgende grunnleggende 
utviklingsbehov ivaretatt på en tilfredsstillende måte: 

1. Gode, trygge relasjoner 

Barn og unge trenger et trygt nettverk rundt seg, der for-
eldre eller andre omsorgspersoner tar et særlig ansvar for 
å  ivareta barnets eller ungdommens behov for tilhørighet, 
trygge  r ammer, støtte, oppmuntring og tilrettelegging for 

Hva menes med ‘bedre utviklingsmuligheter’? 

Det å bedre utviklingsmulighetene for barn og unge  betyr 
å gjøre systemet rundt den unge i stand til å legge til 
 rette for god og sunn utvikling. Det innebærer å redusere 
risiko faktorer og styrke beskyttelsesfaktorer i den unges 
liv. NUBU utvikler og forsker på tiltak der et sosialøkolo-
gisk systemperspektiv ligger til grunn. I dette perspektivet 
sees oppvekstmiljøet som avgjørende for at  barnet og den 
unge skal  kunne utvikle seg i henhold til sitt potensial og 
å få ta del i utviklingsstøttende aktiviteter og relasjoner.

NUBUs tiltak har som mål å skape gode og trygge rela-
sjoner, redusere skadelig stress og legge til rette for opp-
vekstbetingelser som gjør barn og unge i stand til å ut-
vikle sine evner og ferdigheter. Dette vil redusere risiko 
for manglende tilknytning til samfunnet og gjøre at utsatte 
barn og unge opplever trygghet, glede og mestring i eget 
liv.  

NUBUs visjon

NUBU skaper bedre utviklingsmuligheter 
for utsatte barn og unge



Når målet er å verne om barn og unges utvikling
 og framtidsutsikter, må vi styrke deres viktigste 
nettverk – familien.
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 empirisk dokumentert virkning før  videre utbredelse. I 
utvikling av nye tiltak, jobber NUBU med utgangspunkt 
i  kjerneelementer fra forskningsstøttede behandlings-
metoder basert på godt funderte teore tiske modeller (for 
 eksempel sosial  interaksjons  læringsmodell, emosjons-
sosialisering, tilknytningsteori). NUBU  setter fokus på 
å bringe forskningsbasert kunnskap ut i  praksis. I både 
 etablerte og nye tiltak, ligger det derfor integrert i  tiltak ene 
en plan for implementering og kvalitetssikring basert på 
best tilgjengelig forsknings basert implementerings teori 
og -kunnskap. 

Teoretisk og empirisk tilnærming i NUBUs arbeid

NUBU retter sin innsats mot barn og unge hvor 
 risikofaktorer har ført til eller medfører fare for uheldig 
skjevutvikling. Barn utsatt for alvorlige risikofaktorer står 
i fare for å utvikle både internaliserte symptomer som 
engstelse og nedstemthet, og eksternaliserte symptomer 
som aggresjon, vold, rusproblemer og lovbrudd. NUBU ut-
vikler og forsker på tiltak som adresserer et bredt  spekter 
av de vanligste vanskene og problemene blant barn og 
unge, med et hovedfokus på  problemer knyttet til norm- 
og regelbrudd, opposisjon, utage ring og kriminalitet. 

NUBUs behandlingstilnærming bygger teoretisk på Urie 
Bronfenbrenners sosial-økologiske modell og på forskning 
om risiko- og beskyttelsesfaktorer i barn og ungdommers 
kontekst. Denne kunnskapen fordrer at forebyggende 
innsatser  og behandling for utsatte barn og unge  primært 
rettes mot familie- og nærmiljø. NUBU  vektlegger 
 videre at tiltak skal evalueres gjennom forskning, og ha 
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for videre utvikling. Denne type påvirkning er innen 
utviklingspsykologi kjent som «giftig stress». Et mål er 
derfor å både redusere kildene til skadelig stress og risiko 
for barn, unge og familier, men også å styrke omsorgs  per-
soners evne til å verne om og veilede barn og unge i situa-
sjoner med høyt nivå av stress. 

3. Støtte til utvikling av ferdigheter og livsmestring

Alle trenger et knippe essensielle ferdigheter for å  kunne 
mestre sitt eget liv, sine følelser, handlinger, relasjoner 
med andre mennesker, skole og arbeid, og livet generelt. 
Det gjelder barn som voksne. Man er ikke født med disse 
ferdighetene, de må læres. De inkluderer sosiale ferdig-
heter, mestringsstrategier, eksekutive funksjoner og 
emosjonsregulering. Emosjonsregulering er spesielt av-
gjørende for både hvordan vi agerer og reagerer, våre for-
tolkninger og hvordan vi tilnærmer oss ulike  situasjoner. 
Evnen til å regulere følelser er nært  knyttet opp til andre 
livsferdigheter og er en sterk  bidragsyter til god psykisk 
helse og sosial kompetanse.

mestring.  Barn og unge har behov for en trygg base, som 
de utforsker verdenen fra og som de kan søke  tilbake til når 
de trenger støtte, samhold, forståelse og oppmuntring. At 
barn og unge vokser opp med gode og trygge relasjoner til 
 omsorgspersoner har en dobbel gevinst.  Slike relasjoner 
er med på å fremme god utvikling av hjernen til barn, og 
 fung erer også som beskyttelse mot uheldige påvirkninger 
fra skade lig stress og  risiko. Når målet er å verne om barn 
og  unges utvikling og framtidsutsikter, må vi styrke deres 
viktigste nettverk – familien.

2. Beskyttelse mot skadelig stress 

Ikke alle utfordringer eller stressfaktorer i barns liv er 
 skadelige, men når de overgår det den unge kan takle, 
når de er vedvarende, blir for mange på en gang, når de 
svekker relasjoner og setter trygghet og selvbilde på spill, 
da blir de skadelige for barnets og den unges fungering og 
psykiske  helse. Overdreven aktivering av stress-respons-
systemet i hjernen kan ha svært uheldige  konsekvenser 
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Fokusområde 1: 

NÅ FLERE BARN, UNGE OG FAMILIER

Strategiske målsetninger:

‚ Øke andelen av utsatte barn, unge og familier som mottar forskningsbaserte tiltak 

‚ Implementere ungdomstiltak i tjenester for barn og unge i områder som mangler dette

‚ Rekruttere flere kommuner og tjenester til å implemen tere NUBUs tiltak/metoder

‚ Sørge for stabile tjenestetilbud der NUBU allerede er etablert

‚ Øke tilgangen av forskningsbaserte tiltak gjennom bruk av åpent tilgjengelige (ikke kommersielt lisen sierte) 
 behandlingsprogrammer

‚ Øke implementerbarhet og bærekraft av behandlings programmer ved å sikre tilstrekkelige og  nødvendige 
implementeringsbetingelser, samt tilpasning av  programmer og rammer til en norsk kontekst

‚ Vurdere mulighetene for å utvide vår leveranse til flere sektorer

NUBUS fokusområder og strategiske målsetninger:
Våre fokusområder er formuleringer av hvordan vi realiserer vår visjon. Fokusområdene utgjør 
grunnsteinene i vår strategi.
Våre strategiske målsettinger er overordnede mål som skisserer hva det er vi ønsker å oppnå. De skal bidra 
til å operasjonalisere arbeidet med våre fokusområder, og til syvende og sist skal de bidra til å nå vår visjon.

Fokusområde 2: 

TILTAK- OG KUNNSKAPSUTVIKLING

Strategiske målsetninger:

‚ Skape forutsetninger for flere nyskapende forsknings- og utviklingsprosjekter  

‚ Utforske muligheter innenfor digitale løsninger som kan foredle eksisterende tiltak eller 
 representere nye tiltak 

‚ Skape forutsetninger for flere vitenskapelige og populærvitenskapelige publiseringer

‚ Videreutvikle samskaping og brukerinvolvering som tilnærming til tiltaksutvikling

‚ Videreutvikle implementeringskunnskap og -forskning

‚ Øke treffsikkerheten på tiltak, samt foredle tiltakene våre basert på empirisk kunnskap

‚ Legge til rette for strategisk samarbeid med andre  nasjo nale og internasjonale forskningsmiljø 
– for  eks empel innen digitale løsninger

‚ Styrke koblingen mellom forskning og tiltaksutvikling 
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Fokusområde 3: 

VÆRE PREMISSLEVERANDØR FOR FAG- OG  TJENESTEUTVIKLING 

Strategiske målsetninger:

‚ Ta en nasjonal posisjon i spørsmål om forskningsbaserte tiltak 

‚ Styrke vår formidling gjennom økt tilstedeværelse og oppmerksomhet i egne kanaler 
 og eksterne medier

‚ Øke vår samfunns- og myndighetspåvirkning ved å demonstrere NUBUs nytte, forskning og 
 kunnskap overfor fagmiljøer og myndigheter

‚ Bygge allianser og styrke dialogen med samarbeidspartnere og helsetjenestene vi tilbyr tjenester til

‚ Mobilisere egne medarbeidere til å styrke vår kommunikasjonsinnsats og -kompetanse

Fokusområde 4: 

INVESTERE I KOMPETANSE

Strategiske målsetninger:

‚ Tiltrekke oss og holde på kompetente medarbeidere

‚ God, effektiv og målrettet anvendelse av interne  ressurser og kompetanser

‚ Etterstrebe rekruttering av medarbeidere med ulike faglige bakgrunner og kompetanser 
som vi mangler

‚ Støttende ledelse som bidrar til god bruk og utvikling av kompetanse hos medarbeidere

‚ Ta i bruk teknologi, arbeidsformer og organisasjonsutvikling som bygger opp under effektiv 
 anvendelse og  utvikling av  kompetanse 



www.nubu.no

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS – NUBU 
Postboks 7053 Majorstuen, 0306 Oslo 
Essendrops gate 3, 0368 Oslo 
Telefon: 23 20 58 00 
www.nubu.no 
www.facebook.com/nubunytt 
www.twitter.com/nubunytt
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