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PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – LEDER HAR ORDET

Del 1

Leder har ordet – 
20 år med PMTO i 
Norge
I 2019 var det 20 år siden Barne- og Familie- og Helse- og omsorgsdepartementet (den gang Helsedepartementet)  
besluttet å lære opp den første generasjonen med terapeuter i behandlingsmetoden Parent Management Training –  
Oregon modellen (PMTO)1. Metoden er utviklet av Gerald Patterson og hans kollegaer ved Oregon Social Learning Center 
for å hjelpe familier med barn som har utviklet eller viser begynnende tegn på å utvikle atferdsvansker. 

NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge) som fikk det nasjonale ansvaret for å implementere metoden har 
siden den gang bygd opp PMTO-kompetanse i både statlige og kommunale hjelpetjenester for barn og unge. Totalt er det 
lært opp 8 generasjoner, som utgjør over 500 terapeuter. 316 av disse er fortsatt praktiserende i 2019. 

Tilbud om PMTO-behandling er tilgjengelig ved 28 fagkontorer i den statlige barneverntjenesten (Bufetat), i 21 poli- 
klinikker innenfor psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og 101 kommuner/bydeler som også implementerer hele eller 
deler av forebyggingsprogrammet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)2. 

NUBU har utviklet et nettbasert kvalitetssikrings- og rapporteringssystem (Amelia) for å kunne følge opp, kvalitetssikre og 
rapportere fra implementeringen av PMTO og TIBIR. Systemet brukes av utøvere, veiledere, undervisere, og implementører 
av metodene. Systemet har bidratt til å forenkle arbeidet med systematisk datainnsamling, og å sikre mer pålitelige data 
om hvordan metodene praktiseres og hvilke resultater de gir.

«Rapport om PMTO-behandling i 2019» er vår fjerde årsrapport basert på datamaterialet i Amelia. Rapporten er spesielt 
rettet mot tjenestestedene som tilbyr PMTO og andre som er interessert i å vite mer om hvordan PMTO praktiseres i Norge. 
Datamaterialet brukes til å dokumentere, utvikle og forbedre tilbudet som gis til barna og deres familier.  
Tusen takk til alle PMTO-terapeuter, kursledere og veiledere som gjennom registreringen bistår med viktig kunnskap!

Vi håper at dere vil finne rapporten interessant!

Oslo 14. mai 2020

Anett Apeland 
Fagdirektør Utviklingsavdeling barn 
NUBU

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

informasjon om hvordan kvaliteten på PMTO kan opprettholdes og forbedres. 

1 Rundskriv Q-16/2001. 
2 PMTO er en av fem intervensjoner som sammen med en kartleggingsmodul utgjør TIBIR-programmet.

2 

https://www.nubu.no/aktuelt/nubus-arsrapport-2019-article3159-119.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-implementering-av-metoden-p/id108821/
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Del 2

Introduksjon

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – 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 Uni-
versitetet i Oslo om etablering og drift av et kunnskaps- og kompetansesenter; Norsk senter for studier av problematferd 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.

https://www.nubu.no/om-oss/category7.html
https://www.norceresearch.no/
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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 opplysninger3 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 implementer-
ings- og saksaktiviteter, noe som gir mulighet for å følge opp og ta beslutninger om ressursbruk med bakgrunn i 
registrerte data. 

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – INTRODUKSJON

 3 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.  

4 

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
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%20for%20fosterforeldre%2C%20Fosterhjemskontakt.pdf
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Utvalgte nøkkeltall 
og hovedresultater

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – UTVALGTE NØKKELTALL OG HOVEDRESULTATER

Totalt rapporterer PMTO-terapeutene å ha 1133 familier i individuelle behandlingsforløp og 154 familier i gruppe- 
terapi i løpet av 2019. Dette inkluderer både påbegynte og avsluttede behandlingsforløp. 74,70% (926) av familiene har 
samtykket til registrering. Av disse har 68,35% (633) avsluttet behandlingen. Det er saksopplysningene fra de avsluttede 
behandlingene som danner grunnlaget for rapporten.

Følgende opplysninger rapporteres på:

• Antall registrert 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

Del 2

Introduksjon
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Tjenesteområder hvor det arbeider 
PMTO-terapeuter

Antall praktiserende PMTO- 
terapeuter

Antall PMTO-behandlinger registrert

Kommunale tjenester 226 (71,5%) 964 (74,9%)

Barne-, ungdoms og familieetaten 
(Bufetat)

58 (18,3%) 246 (19,1%)

Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 24 (7,5%)  73 (5,6%)

Annen virksomhet 8 (2,5%) 4 (0,3%)

TOTALT 316 1287

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – TJENESTEOMRÅDER

3.1 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 2019 er hele 71,5% av alle praktiserende PMTO-terapeuter kommunalt ansatte, og bidrar med 75% av alle behan-
dlinger. 18% av terapeutene arbeider i Bufetat og bidrar med 19% av behandlingene. De 7,5% terapeutene som arbeider i 
BUP og 2,5% i andre virksomheter har gitt behandling til de resterende 6 prosentene.

Tabell 1. Tjenesteområder som tilbød pmto i 2019, og antall registrerte behandlinger innen hvert tjenesteområde
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En fjerdedel av henvisningene kommer fra de kommunale barnevernstjenestene og en fjerdedel fra foreldrene selv.  
Den tredje største henvisningsinstansen er helsesøstre. Deretter kommer andre tjenester, barnehager og skoler.  For BUP 
og PPT er andelen henvisninger relativt like. 

Figur 1. Henvisningsinstans (n=633)

* Andre tjenester utgjorde tilsammen 10% av henvendelsene. Disse var fastlege, psykiske helsetjeneste for barn og unge,
barne- og familiesentre, familievernet, Bufetat og annet.

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – HENVISNINGSINSTSANS

3.2 Henvisningsinstans
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3.3.1 Alder
Av de 633 behandlinger som var registrert med samtykke var 98,5% (624) gitt til barn innen alderskriteriet på 3-12 
år. Gjennomsnittsalder på barnet i familiene som mottok behandling var 7 år. 71,5% (453) av barna var i skolealder og  
28,5% (180) var førskolebarn. 

Kjønn Gjennomsnittsalder

Gutter 7,3 år

Jenter 7,0 år

Alle 7,2 år

3.3 Informasjon om barn og 
familier som mottar PMTO- 
behandling

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – INFORMASJON  OM BARN OG FAMILIER  SOM MOTTAR PMTO-BEHANDLING

Tabell 2. Barnets gjennomsnittsalder (N=633)
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PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – INFORMASJON OM BARN OG FAMILIER SOM MOTTAR PMTO- BEHANDLING

3.3.2 Kjønnsfordeling
Blant familiene som mottok behandling var 71% (450) av barna gutter og 29% (183) jenter. 

71% gutter 29% jenter 
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PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – INFORMASJON  OM BARN OG FAMILIER  SOM MOTTAR PMTO-BEHANDLING

Familiesammensetning Antall

Gifte/samboende foreldre 337 (53,2%)

Foreldre med delt omsorg 111 (17,3%)

Enslige foreldre 112 (17,3%)

Stefamilie 54 (8,5%)

Fosterfamilie 19 (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  
sammen med forelderens nye partner. 

3.3.3 Familiesammensetning

Terapeutene ønsker og oppfordrer til at begge foreldre deltar i behandlingen. 89% av 
foreldre som bor sammen gjør dette, 32% av foreldre med delt omsorg deltar  

sammen, og 68% av fosterforeldrene.

Tabell 3. Barnets familiesammensetning (N=633)
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PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – INFORMASJON OM BARN OG FAMILIER SOM MOTTAR PMTO-BEHANDLING

3.3.4 Foreldrenes deltakelse i behandlingen
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PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – INFORMASJON OM BARN OG FAMILIER SOM MOTTAR PMTO-BEHANDLING

3.3.4 Foreldrenes deltakelse i behandlingen
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PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – INFORMASJON OM BARN OG FAMILIER SOM MOTTAR PMTO-BEHANDLING

3.3.5 Involvering av barnet i PMTO-behandling
I 453 (84,2%) av de 538 individuelle PMTO-behandlingene var barnet med i timen som en del av kartleggingen ved 
oppstart av behandling (strukturert samspillsoppgave). 

I 59 (11%) av tilfellene ble den strukturerte observasjonsoppgaven gjennomført for å evaluere resultatet ved avslutning av 
behandling. I 158 (29%) av sakene var barnet også involvert i behandlingen utover dette. 

Fra november 2019 er 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. 

Barnet skal 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. 
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3.4.1 Kartlegging
Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) er et kartleggingsinstrument med spørreskjema til foreldre for å kartlegge at-
ferdsproblemer 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 633 behandlinger hadde 93,6% (593) brukt ECBI for å kartlegge problembelastning ved oppstart. Blant disse skåret 
95,4% i målgruppen for behandling (469 i klinisk og 97 i subklinisk område). I totalt 59,8% (379) av sakene er det også 
registrert skårer på ECBI ved avslutning. 

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

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – VURDERING AV ATFERDSPROBLEMER FØR OG ETTER PMTO-BEHANDLING
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* Av de 15 som lå i normalområdet ved oppstart var 11 fortsatt i normalområdet, og 2 skåret i subklinisk område ved
avslutning. Av de 54 som skåret i subklinisk område ved oppstart, skåret 39 i normalområde, 13 fortsatt i subklinisk og
2 i klinisk område. Av de 310 som skåret i klinisk område, skåret 168 i normalområdet, 128 i subklinisk område og 83
fortsatt i klinisk område ved avslutning.

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – VURDERING AV ATFERDSPROBLEMER FØR OG ETTER PMTO-BEHANDLING

3.4.2 Foreldrenes vurdering av barnets problematferd før og etter behandling 
Blant de 379 familiene hvor ECBI ble brukt før og etter ble 3,9% (15) av barna skåret innen normalområdet ved oppstart, 
14,2% (54) innen subklinisk område, og 81,7% (310) innen klinisk område. Ved avslutning av behandling skåret 44,3% 
(168) i normalområdet, 33,7% (128) i subklinisk område og 21,9% (83) var fortsatt i klinisk område*. Det at antall barn
som skårer i klinisk område reduseres fra 82 til 22 prosent i løpet av PMTO, er et svært godt behandlingsresultat. 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).

Figur 2.  Foreldrerapporterte mål på atferdsproblemer før og etter PMTO-behandling (N=379)
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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 633 familiene rapporterer terapeutene at 75,5% av familiene oppnår ønsket resultat, og at 6,4% av 
familiene ikke oppnår ønsket resultat og blir henvist videre for annen oppfølging. 

I 9,7% av tilfellene har familien trukket seg, for 6,9% var behandlingen ikke relevant på nåværende tidspunkt og 1,2% 
flyttet før det var mulig å evaluere om behandlingen oppnådde ønsket resultat. Se tabell 4 for fullstendig oversikt.

Tabell 4. Årsak til avslutning av behandling (N=633)

Årsak til avslutning av behandling n %

Behandlingen oppnådde ønsket resultat 407 64.3%

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

71 11.2%

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

41 6.4%

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

8 1.2%

Familien trakk seg 62 9.7%

Behandlingen viste seg å ikke være relevant på 
nåværende tidspunkt

44 6.9%

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – 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 tilbudet 
for familien. Spørsmålene i skjemaet er i hovedsak basert på Family Satisfaction Survey (FSS) (Lubrect, 1992) brukt i 
PMTO-studien (Ogden & Hagen, 2008). 

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 370 behandlinger har foreldre svart på hvor fornøyde de er med tilbudet de har mottatt og resultatet. Ved avslutning 
av behandlingen er 98,3% av foreldrene veldig godt eller godt fornøyd med behandlingen, mens 1,6% er noe eller ikke 
fornøyd.  

Dette innebærer at de fleste foreldre er fornøyde med behandlingen de har mottatt, at de opplever at behandlingsproses-
sen 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=370)

Foreldrenes fornøydhet n %

Ikke fornøyd 1 0.2%

Noe fornøyd 5 1.3 %

Godt fornøyd 108 29.1 %

Veldig godt fornøyd 256 69.1%

3.5 Brukerfornøydhet hos 
foreldre og terapeut

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – BRUKERFORNØYDHET HOS FORELDRE OG TERAPEUT 
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Tabell 6. Oversikt over foreldres svar på brukerfornøydhetsspørsmål 1 til 7 (n=370)

Svarkategori Spm. 1 Spm. 2 Spm. 3 Spm. 4 Spm. 5 Spm. 6 Spm. 7

Stemmer veldig godt
82.9% 
(307)

50.8% 
(188)

64.5% 
(239)

57.8%
 (214)

72.9% 
(270)

65.6% 
(243)

81.8% 
(303)

Stemmer godt 16.4% (61)
37.3% 
(138)

29.1% 
(108)

35.1% 
(130)

23.5% 
(87)

25.4% 
(94)

16.2% 
(60)

Stemmer noe 0.2% (1)
11.3% 

(42)
5.6% 
(21)

6.4% 
(24)

3.2% (12)
6.7% 
(25)

1.6% (6)

Stemmer lite 0 0.2% (1) 0.2% (1) 0.2% (1) 0 1.8% (7) 0

Stemmer ikke 0.2% (1) 0.2% (1) 0.2% (1) 0.2% (1) 0,2% (1) 0,2% (1) 0,2% (1)

Bilde 1: Brukerfornøydhetsskjema til foreldre i PMTO-behandling

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – BRUKERFORNØYDHET HOS FORELDRE OG TERAPEUT 
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3.5.2 Terapeuters fornøydhet
Terapeutene har registrert svar på brukerfornøydhet i 443 behandlinger. 85 % er veldig godt eller noe fornøyd med resul- 
tatet av behandlingen, 12% er noe fornøyd, mens ca. 3% er lite eller ikke fornøyd.

Tabell 7. Antall terapeuter som skårer innen hver kategori på terapeutens fornøydhet med tilbudet og resultatet av 
PMTO-behandlingen for familien (n=443)

Utøvers fornøydhet n %

Ikke fornøyd 4 0.9 %

Lite fornøyd 12 2.7 %

Noe fornøyd 54 12.1 %

Godt fornøyd 190 42.8 %

Veldig godt fornøyd 183 42.3 %

Bilde 2. Brukerfornøydhetsskjema til PMTO-terapeuter. Skjemaet er også tilpasset PMTO-gruppeledere.

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – BRUKERFORNØYDHET HOS FORELDRE OG TERAPEUT 
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Tabell 8: Oversikt over utøveres svar på brukerfornøydhetsspørsmål 1 til 4 (n=443)

Svarkategori Spm. 1 Spm. 2 Spm. 3 Spm. 4

Stemmer veldig godt 42.4 % (188) 25.7 % (114) 35.2 % (156) 42.2 % (187) 

Stemmer godt 37.4 % (166) 42.2 % (187) 44.2 % (196) 40.8 % (181)

Stemmer noe 16.4 % (73) 25.9 % (115) 15.8 % (70) 12.6 % (56)

Stemmer lite 2.9 % (13) 4.9 % (22) 3.8 % (17) 3.1 % (14)

Stemmer ikke 0.6 % (3) 1.1 % (5) 0.9% (4) 1.1 % (5)

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – BRUKERFORNØYDHET HOS FORELDRE OG TERAPEUT 
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Evidensbasert og tilpasset
TIBIR består av fem ulike intervensjonsmoduler og en kartleggingsmodul som er rettet mot foreldre, skole/barnehage eller 
barnet selv. Modulene utgjør sammen en helhetlig innsats: 

• PMTO-behandling: Et behandlingstilbud til foreldre som har barn med identifiserte atferdsvansker.

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

• PMTO foreldregrupper: Et gruppetilbud til foreldre som har barn i risiko for å utvikle atferdsvansker. (I noen tilfeller
også foreldre til barn med identifiserte atferdsvansker).

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

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

• Kartlegging og identifisering av atferdsvansker: 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 ÅRSRAPPORT 2019 – INFORMASJON OM TIBIR

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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Målet med TIBIR er å gi ledere og ansatte som kommer i kontakt med barn og  
familier med atferdsvansker en felles forståelse for hvordan atferdsvansker oppstår 

og hvordan de kan avhjelpes.
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Nord (19):

Alta Fauske Karasjok Rana Sørfold

Beiarn Hammerfest Kvæfjord Saltdal Tjeldsund

Bodø Hamarøy Narvik Sortland Vadsø

Brønnøy Harstad Nesseby Steigen

Midt (20):

Hareid Melhus Orkland Stjørdal Tydal

Herøy Molde Sande Stranda Ulstein

Levanger Namsos Selbu Sykkylven Volda

Malvik Nærøysund Steinkjer Trondheim Ålesund

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

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – TIBIR KOMMUNER/BYDELER

4.1 101 TIBIR-kommuner/ 
bydeler
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Øst (26):

Alna Indre Østfold Moss Sør-Aurdal Ås

Dovre Kongsvinger Nesodden Søndre Nordstrand

Etnedal Lesja Nordre Follo Vang

Frogn Lillehammer Ringsaker Vestre  Slidre

Gausdal Lom Sel Vågå

Halden Lørenskog Skjåk Øystre Slidre

Sør (18):

Asker Færder Kragerø Porsgrunn Vinje

Drammen Grimstad Kviteseid Ringerike Øvre Eiker

Farsund Jevnaker Larvik Sandefjord

Flekkefjord Kristiansand Nissedal Tønsberg

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

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – TIBIR KOMMUNER/BYDELER

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

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

https://www.nubu.no/informasjon-om-pals-modellen/
https://www.nubu.no/informasjon-om-pals-modellen/


25 
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4.2 Bli TIBIR-kommune?

TIBIR er et virksomt og evidenssbasert program
tilpasset de kommunale tjenestene. Intervensjonene i TIBIR 
er basert på PMTO (Parent Management Training - Oregon), 
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

https://www.nubu.no/TIBIR/
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Kontaktinformasjon

For mer informasjon om PMTO og TIBIR i din region ta kontakt!

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
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Kristin Richardsen

kristin.richardsen@bufetat.no

Regionkonsulent i Nord-Norge

Sissel Torsvik

sissel.torsvik@nubu.no

Regionkoordinator i Øst-Norge

Begoña Gomez

m.b.gomez@nubu.no

Regionkoordinator i Øst-Norge

PMTO ÅRSRAPPORT 2019 – KONTAKTINFORMASJON
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