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Tenke nytt sammen med hjelpetjenestene 
Da korona-pandemien kom til Norge, og samfunnet stengte 
ned, gikk det verst utover dem som allerede var utsatt; 
sårbare barn og unge. Viktige sosiale arenaer, pustehull, var 
ikke lenger tilgjengelige for dem. Instanser som vanligvis 
varsler når ikke alt er som det skal, så dem ikke.  

NUBUs viktigste målgruppe er utsatte barn og unge. For 
NUBU betydde det at vi sammen med hjelpetjenestene 
måtte tenke nytt om hvordan vi kunne gi best mulig hjelp 
på andre måter. Help som var nyttig, god og trygg, men som 
også var innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. 

Sett i et større perspektiv har NUBU som organisasjon 
vært relativt “heldig” med tanke på konsekvensene av 
korona-pandemien. Vi har kunnet ivareta de fleste av våre 
oppgaver, om enn på alternative måter, og vi har sluppet å 
måtte permittere ansatte. Likevel, savnet etter kollegaer, 
mangelen på spontane diskusjoner, og arbeidsgleden som 
kommer fra et kollegium, har preget vår hverdag i året som 
har gått. Slik det sikkert har vært for mange.

NUBUs viktigste målgruppe er utsatte 
barn og unge. 

Ønsker at relevante aktører skal bruke oss 
Samtidig har 2020 vært et år fylt med mye spennende 
arbeid.

En av våre ambisjoner var å strekke ut hånden til aktuelle 
i myndigheter og instanser for å lytte, dele ideer og stille 
vår kompetanse til disposisjon. I 2020 hadde vi konstruk-
tive møter med Barneombudet, Uteseksjonen i Oslo, og 
statssekretær i Barne- og Familiedepartementet. Vi holdt 
også en deputasjon for Helse- og sosialutvalget i Oslo. Vårt 
håp var og er at relevante deler av forvaltningen vet om hva 
vi kan bidra med og bruke oss.

Noen som kjenner oss godt er Barne-, ungdom- og familie-
direktoratet (Bufdir). De er vår nærmeste samarbeidspartner 
når det gjelder å utføre mandatet vårt. Vi setter pris på et 
godt samarbeid og nyttige dialoger. Vi er privilegerte som 
har et fagdirektorat i ryggen som ønsker å være tett på vår 

virksomhet, og som er lydhøre og utviklingsorienterte. 

Sikre at barn og unge får kunnskapsbasert hjelp 
Vi deltok i utarbeidelsen av en ny rapport fra Folkehelse- 
instituttet I rapporten kom det fram at godt dokumenterte 
tiltak for å forebygge at barn og unge begynner med krim-
inalitet benyttes i altfor liten grad. Mange av tiltakene og 
de faglige tilnærmingene som ble anbefalt, jobber NUBU 
aktivt med.

2020 var ikke året med de store samlingene, men NUBU 
var medarrangør av Barn & Unge kongressen, som ble 
avholdt digitalt. Tittelen på kongressen var «UNG 2020: 
Prikk lik og unik», hvor ungdom var hovedtema. Det var et 
solid program, og flere ansatte fra NUBU holdt foredrag.

Vårt hovedmål er at barn og unge skal få rett hjelp til rett 
tid. Vi samarbeider derfor om Grunnmodell for hjelpetiltak i 
barnevernet sammen med RKBU Vest og RBUP Øst og Sør. 
Målet med dette arbeidet er å sikre at barn og ungdom får 
kunnskapsbasert og tilpasset hjelp, uansett hvor i landet de 
bor.

Arbeidet videre med vårt felles mål 
2020 var et år fylt med endringer til siste slutt. På tamp-
en av året gikk styreleder og nestleder ut av NORCE, og 
dermed ut vårt styre. Vår nye styreleder har lang erfaring fra 
styreverv og kommunal sektor. Vår nye nestleder stiller med 
juridisk kompetanse. Vi ser fram til å samarbeide med dem 
og resten av styret om vårt felles mål:

Å være en ressurs for hjelpetjenestene og andre aktuelle 
aktører, og på den måten hjelpe utsatte barn, unge og 
familier.

Kristine Amlund Hagen 
administrerende direktør

SOSIALE MEDIERKONFERANSER

ARBEID MED UTSATTE BARN OG UNGE UNDER  
KORONAPANDEMIEN

62 47 37 
Undervisningsoppdrag Foredrag Publikasjoner

AKTIVITETER

RESULTATER ETTER ENDT MST-BEHANDLING 
(I PROSENT AV FULLFØRTE SAKER)

MANGE BARN, UNGE OG FAMILIER FÅR HJELP

Facebook

Twitter

Antall følgere per 31.12.2020: 2 506. 
Beste treff for enkeltsak: 14 950. 
Innlegg om foreldreverktøy i PMTO. Nyttige 
verktøy som kan hjelpe foreldre og barn til å 
få det bedre sammen: https://www.pmto.no/
tips-forside/klikk-paa-foreldreverktoeyene.

Antall følgere per 31.12.2020: 858. 

Tiltakene for å slå ned koronapandemien førte til store  
endringer. Det rammet særlig barn, ungdom og familier 
som står i svært utfordrende situasjoner. 

Terapeuter innenfor de ulike metodene tilpasset arbeidet ut 
fra den gjeldende situasjonen og sørget for at familiene fikk 
den hjelpen de trengte. Mye av arbeidet ble lagt til digitale 
plattformer som var godkjent av arbeidsstedene, med stor 
grad av kreativitet i arbeidsutførelsen. 

Les mer på side 14.

700
deltakere

Leder har ordet

2020 var preget av koronapandemien, og hvordan vi 
best kunne hjelpe utsatte barn, unge og familier i den 
nye situasjonen. Samtidig var det et år fylt med mye 
spennende arbeid og prosjekter.

BARN & UNGE KONGRESSEN 
Les mer på side 19.

https://www.pmto.no/tips-forside/klikk-paa-foreldreverktoeyene
https://www.pmto.no/tips-forside/klikk-paa-foreldreverktoeyene
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Tjenestestøtte  
og implementering

Implementeringsarbeidet omfatter:

• Behandlingsmetoden Parent Management Training – 
Oregon-modellen (PMTO)

• Forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i 
Risiko (TIBIR) 

• Den skoleomfattende tiltaksmodellen Positiv Atferd, 
støttende Læringsmiljø og Samhandling (PALS)

• Multisystemisk Terapi (MST)

• Multisystemisk Terapi – Child Abuse and Neglect 
(MST-CAN)

• Funksjonell Familieterapi (FFT) 

• Treatment Foster Care Oregon – TFCO. 

• I tillegg er senteret involvert i implementerings- 
arbeidet i Bufetats to Læringsbasert rusbehandling 
(LBR)-institusjoner.

«Kvalitetssikringssystemet Amelia er essensielt for å sikre god implementerings- 
kvalitet i kommunale tjenester som implementerer forebyggingsprogrammet TIBIR.» 

Reer, M. (2020). Kvalitetssikring av intervensjoner for barnefamilier. KONTEKSTonline, nr. 5.
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FFT: FFT er et frivillig behandlingstilbud for familier hvor 
en ungdom (11-18 år) viser bekymringsfull atferd som gjør 
samspillet i familien eller nettverket vanskelig. 

Det kan dreie seg om konflikter hjemme, utfordringer på 
skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet. 
Både ungdommen og familien kan ha betydelige psykiske 
tilleggsproblemer. Målet med FFT-behandling er at ung-
dommen skal kunne bli boende hjemme uten alvorlig be- 
kymring for hans/hennes utvikling eller samspillet i famil-
ien.

Det er 5 FFT-team, 2 i Bufetat Region Vest, 1 i Region 
Midt-Norge, 1 i Region Sør (implementert i Familievernet) 
og 1 i Region Øst (implementert i barneverntjenesten i 
Bærum kommune).  Region Midt-Norge har i 2020 utvidet 
sitt FFT-team med en ekstra terapeut.

TFCO: TFCO er et behandlingstilbud for familier og ungdom 
(12-18 år) som har utviklet alvorlige problemer på flere 
arenaer. Familiene opplever ofte store konflikter. Ung- 
dommen kan ha problemer med skolen, rusmisbruk, vold 
og annen kriminalitet.  Både ungdommen og familien kan 
ha betydelige psykiske tilleggsproblemer. Ungdommen 
bor i et behandlingshjem i 9–12 måneder, og målet for 
behandlingen er at ungdommen skal kunne flytte tilbake og 
bo hjemme i egen familie og ha gode relasjoner til familie 
og venner, drive med positive fritidsaktiviteter og trives på 
skolen.

Utbredelsen av TFCO i Norge ble i 2020 fordoblet ved at 
Bufetat Region Øst utvidet fra ett til to team (Sandvika og 
Lillestrøm), Bufetat Region Midt startet sitt første team 
i Trondheim, og Bufetat Region Sør fortsatte driften av 
teamet i Drammen. 

NUBU ÅRSRAPPORT 2020 – TJENESTESTØTTE OG IMPLEMENTERING

Tjenestestøtte  
og implementering

Metoder og tiltak 
PMTO: Målet med PMTO-behandlingen er å stanse eller 
redusere alvorlig problematferd hos barn ved å gjen- 
opprette en positiv relasjon mellom foreldre og barn, slik at 
det negative familiesamspillet brytes og barnets prososiale 
utvikling fremmes og styrkes. 

Tilbud om PMTO-behandling er nå tilgjengelig ved 17 fag- 
kontor i den regionale barneverntjenesten (Bufetat), i 20 
poliklinikker innenfor psykisk helsevern for barn og unge 
(BUP) og i 101 kommuner/bydeler som også implementerer 
TIBIR (Tidlig Innsats for Barn i Risiko).

Til sammen er det nå 302 aktive og sertifiserte PMTO- 
terapeuter, samt 67 PMTO-terapeuter under opplæring, 
som til sammen gir 369 PMTO-terapeuter som gir be- 
handling til familier.

I 17,8% (72) av 404 individuelle PMTO-behandlinger ble 
det kartlagt om barnehage- eller skolepersonell også hadde 
behov for veiledning. Av disse fikk 84,7% (61) PMTO- 
skoleveiledning, TIBIR-konsultasjon eller annen veiledning 
i barnehage eller skole. 9,7% (7) takket nei til veiledning 
og 5,5% (4) fikk ikke et tilbud.

TIBIR: Målsettingen med TIBIR er å forebygge og av- 
hjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt samt bidra 
til å utvikle barns positive og prososiale atferd. Videre å gi 
ansatte og ledere som arbeider og har ansvar for barn en 
felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår og 
kan avhjelpes. 

Totalt er det 1185 aktive TIBIR-utøvere. Fire nye kommun-
er har blitt TIBIR-kommuner i 2020. På grunn av kom-
munesammenslåing i 2020, har antall kommuner blitt noe 
lavere (fra 104 til 101).

PALS: PALS er en norsk tilpasning av de skoleomfattende 
modellene for SW_PBIS (School-Wide Positive Behavioral 
Intervention and Support) som blant annet er utviklet ved 
Universitetet i Oregon. NUBU har videreutviklet og tilpasset 
modellen for norske forhold. PALS sitt mål er å fremme et 
godt psykososialt skolemiljø, forebygge problematferd og 

mobbing, utvikle elevens faglige og sosiale kompetanse, 
samt styrke læreren som klasseleder.  

Gjennom strukturert opplæring og veiledning tilføres  
skolene økt kunnskap, ferdigheter og kompetanse om hva 
som fremmer en positiv skolekultur, inkludering og et godt 
læringsmiljø for alle elever og alle ansatte.

219 grunnskoler i 77 kommuner implementerer PALS 
gjennom opplæring, veiledning og oppfølging fra 76 PALS-
veiledere ansatt i kommunal/interkommunal PP-tjeneste og 
spesialpedagogisk ressurssenter.

MST: MST er et frivillig behandlingstiltak for familier med 
ungdom i alderen 12-18 år som har alvorlige utfordringer 
i relasjoner til familie, skole og nærmiljø i form av fysisk 
eller verbal aggresjon, hærverk, rusproblemer, skolefravær 
og venner som har uheldig innflytelse på dem. Både ung-
dommen og familien kan ha betydelige psykiske tilleggs- 
problemer. Målet for behandlingen er at familien og ung-
dommen skal fungere godt, at de oppnår bedrede relasjon-
er, og at familien og lokalsamfunnet blir et utviklings- 
støttende miljø for ungdommen.

Det er i alt 21 MST-team i Norge fordelt på fem team i Sør, 
seks team i Øst, fire team i Vest og Midt og to team i Nord. 
I 2020 har antallet terapeuter økt fra tre til fire i seks team 
for å møte økt etterspørsel.

MST-CAN: MST-CAN er et evidensbasert behandlingstiltak 
for familier med barn mellom 6 og 18 år, hvor det rapport-
eres om fysisk vold og/eller omsorgssvikt i hjemmet. For- 
eldrene kan også ha betydelige psykiske problemer. Gjen-
nom å arbeide systematisk og målrettet med familiens 
omsorg for hverandre, foreldrenes oppdragelsespraksis, 
samt kontakten med familiens sosiale nettverk, er målet å 
skape et vedvarende trygt og utviklingsstøttende miljø for 
barna i hjemmet.

NUBU har bistått med implementeringsstøtte og 
kvalitetssikring av en utprøvingen av MST-CAN, i samarbeid 
med kommunene Asker og Bærum.
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Resultater og tabelloversikt

NUBU ÅRSRAPPORT 2020 – TJENESTESTØTTE OG IMPLEMENTERING

MST, MST-CAN, FFT og TFCO

Det ses i resultatene for MST, FFT og TFCO at i de fullførte behandlingene er så godt som alle ungdommene boende 
hjemme, ikke i konflikt med loven, ikke rusmisbrukende og ikke truende/voldelige. Dette vitner om positiv utvikling  
gjennom behandlingen da det ved oppstart rapporteres om utfordringer tilknyttet kriminalitet, rus eller vold ved oppstart 
for ca. 50-75% av ungdommene i MST, ca. 20% av ungdommene i FFT, og 80-100% av ungdommene i TFCO. 

Når det gjelder tilknytning til skole og arbeid er måloppnåelsen noe lavere (ca. 90-90%), noe vi også har sett tidligere år 
og i forskningen. 2/3 av ungdommene i MST, 20% av ungdommene i FFT og samtlige ungdommer i TFCO rapporterer om 
utfordringer relatert til skole og/eller arbeid ved behandlingsstart. For å møte utfordringene og få til bedre måloppnåelse 
på dette feltet jobbes det kontinuerlig i alle tre metodene for å øke kompetansen i teamene og få til bedre samarbeid med 
skole og andre relevante instanser.

For MST-CAN ser vi at det siden behandlingsstart kun har kommet inn nye bekymringsmeldinger på 1 av 10 familier. 
Dette vitner om at behandlingen i stor grad klarer å skape trygghet, sikkerhet og forutsigbarhet i familiene som er med på 
å sikre et godt omsorgsgrunnlag for barna i hjemmet. Gjennom behandlingen skapes dermed grunnlaget for at  
omsorgsovertakelse kan unngås i mange av familiene.

NUBU ÅRSRAPPORT 2020 – TJENESTESTØTTE OG IMPLEMENTERING 

RESULTATER VED AVSLUTNING I PROSENT AV FULLFØRTE BEHANDLINGER

FFT

TFCO

MST-CAN

MST
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FORELDRENES FORNØYDHET MED PMTO TERAPEUTENS FORNØYDHET MED PMTO

NUBU ÅRSRAPPORT 2020 – TJENESTESTØTTE OG IMPLEMENTERING

Terapeutens fornøydhet n % N

Ikke fornøyd 0 0 % 198

Lite fornøyd 1 0,5 % 198

Noe fornøyd 12 6,1 % 198

Godt fornøyd 89 45,0 % 198

Veldig godt fornøyd 96 48,4 % 198

Foreldrenes fornøydhet n % N

Noe fornøyd 7 3,8 % 185

Godt fornøyd 58 31,4 % 185

Veldig godt fornøyd 120 64,8 % 185

NUBU ÅRSRAPPORT 2020 – TJENESTESTØTTE OG IMPLEMENTERING 

Tabell  3.

Tabell 2.

PMTO-terapeuter

Det er registrert svar på brukerfornøydhet hos terapeu-
ter i 198 behandlinger. Over 93% er veldig godt eller 
godt fornøyd med resultatet av behandlingen, 6% er noe 
fornøyd, 0,5% lite fornøyd og ingen oppgir å ikke være 
fornøyd.

Foreldre

Det er registrert svar på brukerfornøydhet hos foreldrene i 
185 behandlinger. Over 96% av foreldrene er veldig godt 
eller godt fornøyd med behandlingen, mens under 4% er 
noe fornøyd. Ingen foreldre oppgir å være lite eller ikke 
fornøyd.  

Foreldre og terapeuters fornøydhet med tilbudet og resultatene av PMTO-behandling

Det er utarbeidet brukerfornøydhetsskjema for foreldre som mottar Foreldrerådgivning og PMTO-behandling både  
individuelt og i gruppe. Det er også utviklet tilsvarende brukerfornøydhetsskjemaer for utøvere som gir tilbudet. Skjemaene 
brukes etter avsluttet intervensjon 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 
terapi/rådgivning gir det også en indikasjon på hvordan tilbudet har fungert for det barnet tiltaket gjelder.

PMTO

I 2020 ble det registrert totalt 2020 i kvalitetssikringsdata-
basen Amelia. 

Status saker Antall PMTO Antall TIBIR

Påbegynte/pågående 470 281

Avsluttet uten samtykke til registrering 250 131

Avsluttet med samtykke til registrering 434 454

Totalt antall 1154 866

Tall fra databasen Amelia.
Tabell  1.

Figur 1. Figur 2.

Tjenestestøtte  
og implementering

Foreldrerapporterte mål på atferdsproblemer før og etter 
PMTO-behandling

Problembelastning blir målt med kartleggingsinstrumentet 
Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). Det er et spørre- 
skjema til foreldre for å kartlegge atferdsproblemer hos barn 
mellom tre og tolv år. ECBI er en del av en mer omfattende 
kartlegging for å identifisere familier med barn som har 
eller er i risiko for å utvikle atferdsvansker. Blant familiene 
hvor det ble brukt ECBI skåret 98% (365) i målgruppen 
for behandling. Totalt hadde 49,3% (214) også registrert 
ECBI ved avslutning. 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 ved avslutning av behandlingen. 

Foreldrerapporterte mål på atferdsproblemer før og etter 
TIBIR-foreldrerådgivning

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. 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. Med tanke på at det er vanskelig å oppnå 
gode resultater på forebyggende intervensjoner, er dette 
svært gode resultater. 
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Tjenestestøtte  
og implementering

TIBIR-FORELDRERÅDGIVERENS FORNØYDHET

NUBU ÅRSRAPPORT 2020 – TJENESTESTØTTE OG IMPLEMENTERING

TIBIR-foreldrerådgivere

Det er registrert svar på brukerfornøydhet hos TIBIR-foreldrerådgivere i 202 saker. Nesten 77% er «veldig godt» eller «godt 
fornøyd» med tilbudet og resultatene av behandlingen, over 21% er «noe fornøyd», over 1% «lite fornøyd» og under 1% 
«ikke fornøyd». (Se tabell 5.)

Terapeutens fornøydhet n % N

Ikke fornøyd 0 0 % 159

Lite fornøyd 3 1,9 % 159

Noe fornøyd 25 15,7 % 159

Godt fornøyd 50 31,5 % 159

Veldig godt fornøyd 81 50,9 % 159

NUBU ÅRSRAPPORT 2020 – TJENESTESTØTTE OG IMPLEMENTERING 

Kvalitetssikring av tiltak 
PMTO og TIBIR: Kvalitet i opplæringen, veiledningen 
knyttet til denne og vedlikeholdsveiledning etter  
sertifisering er sentralt for å ivareta metodeintegriteten som 
forutsettes i evidensbaserte metoder som PMTO og TIBIR. 

PMTO-terapeuter går etter sertifisering inn i toårige 
fordypningsveiledningsgrupper over åtte dager i de fem 
helseregionene. Etter endt fordypningsveiledning, får de 
sertifiserte terapeutene vedlikeholdsveiledning minst tre 
dager per år. Det er til sammen 65 veiledningsgrupper for 
kvalitetssikring av PMTO-terapeuter. 

De 302 aktive PMTO-terapeutene i Norge har gjennomført 
det årlige vedlikeholdskravet om å gi terapi til minimum 
to familier, delta på enten fordypnings- eller vedlikeholds-
veiledning, samt seminarer i henhold til kvalitetssikrings- 
kravene. PMTO-terapeuter registrerer kvalitetssikringskrav 
for opprettholdelse av terapeutkompetanse i det nettbaserte 
kvalitetssikrings- og rapporteringssystemet Amelia. Dette 
innebærer årlig registrering av fremmøte på veiledning, 
antall behandlinger og avidentifiserte opplysninger om 
familiene som mottar behandling. Sistnevnte forutsetter 
familiens samtykke. 

Det gjennomføres kvalitetssikringstiltak for utøvere i inter-
vensjonene TIBIR-Foreldrerådgivning, TIBIR-Konsultasjon, 
og TIBIR-Sosial ferdighetstrening, gjennom at de har krav 
på opplærings- og vedlikeholdsveiledning under og etter 
endt opplæring. Det er til sammen 96 veiledningsgrupper 
for kvalitetssikring av TIBIR-utøvere. 

PMTO-gruppeledere er enten PMTO-terapeuter eller 
TIBIR-rådgivere, og gruppelederes vedlikeholdsveiledning 
ivaretas der. Det er ikke en egen veiledningsstruktur knyttet 
til kartleggings-intervensjonen, men kartleggere kan rådføre 
seg med PMTO-terapeutene om aktuelle problemstillinger. 

Arbeidet med å utvikle kvalitetssikrings- og rapport- 
eringssystemet Amelia er videreført i 2020. Målsettingen 
med systemet er todelt: 1) å gi informasjon til befolk- 
ningen, her spesielt foreldre med barn i aldersgruppen 3 
til 12 år, informasjon om PMTO og TIBIR via en nettside 
(www.pmto.no) og 2) å kvalitetssikre utøvelsen av interven- 
sjonene. Systemet ble påbegynt i 2012, og er fortsatt 
under utvikling. Det kan brukes til å laste ned materiell 
til bruk i intervensjonene, administrere opplæringer og 
veiledninger, registrere saker med det foreldrerapporterte 
måleinstrumentet ECBI, samt problembelastning i skole-  
og barnehagekontekst (Sutter-Eyberg Child Behavior Inven-
tory) hvor respondentene er skole/barnehagepersonell. 

I tillegg kan det registreres brukerfornøydhet hos foreldre 
og utøvere, samt ta ut enkle rapporter om implementering-
saktiviteter på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå om 
PMTO og TIBIR. TIBIR-koordinatorene har tilgang til egen 
rolle i systemet, hvor de kan rapportere på og ta ut enkle 
rapporter om implementeringsaktiviteter i sin kommune. 

PALS: PALS-mentorene har gjennomført vedlikeholds-
veiledning i 10 veiledningsgrupper med PALS-veiledere 
(30 veiledningsdager) som en del av vedlikeholdsarbeidet 
med modellen. Det er også gjennomført et fagseminar for 
PALS-veilederne som en del av vedlikeholdsarbeidet med 
modellen, hvorav 17 stykker deltok fysisk og 18 styk-
ker deltok digitalt. Fagseminaret hadde to hovedtemaer:  
«PALS og fagfornyelsen» og «Bruk av data/informasjon som 
en kjernekomponent i PALS-modellen?» 

MST, FFT, TFCO og MST-CAN: I 2020 har det hver fjerde 
måned vært utarbeidet og distribuert Programevaluerings- 
rapporter til ledelsen i vertsorganisasjonene (Bufetats 
regioner og Bærum kommune). NUBU har samarbeidet 
med alle Bufetat-regioner omkring rekruttering av nye MST, 
FFT og TFCO- veiledere/ledere og terapeuter. Dette gjelder 
også Bærum kommune for deres FFT- og MST-CAN-team. 
Det er gjennomført løpende opplæring av nye konsulenter, 
veiledere og merkantile i kvalitetssikring og bruk av NUBUs 
kvalitetssikringsdatabase Primula. 

Primula er en nettbasert kvalitetssikringsdatabase som er 
obligatorisk for alle som arbeider med NUBUs ungdoms- 
programmer. Drift, oppfølging og videreutvikling av primula 
er et viktig kvalitetssikringstiltak i seg selv. Formålet 
med databasen er å kvalitetssikre teamenes arbeid med 
metodene og gi tilbakemelding som benyttes til å styrke 
metodeutøvelsen. 

NUBU og metodekonsulentene følger kontinuerlig opp at 
alle benytter databasen og ajourfører data regelmessig. Alle 
merkantilt ansatte (kvalitetssikrere/intervjuere), veiledere, 
konsulenter og metodeansvarlige innenfor metodene MST, 
FFT, TFCO og MST-CAN er aktive brukere. Terapeuter er 
innregistrert, men har ikke tilgang til databasen. 

Primula er bygd opp slik at det tilrettelegger for gode 
rutiner og høy kvalitet på registrering av kvalitetssikrings-
data, blant annet via påminnelser til brukerne og moni-
toreringsrapporter som benyttes systematisk i oppfølgingen 
av intervjuere og veiledere. Resultatdata for ungdommen 
og familien registreres både ved inntak til behandling, ved 
avslutning, og 6, 12 og 18 måneder etter avsluttet be- 
handling. Tabell 5.

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

Foreldre

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. Ingen oppgir å være lite eller ikke fornøyd.

FORELDRES FORNØYDHET MED TIBIR-FORELDRERÅDGIVNING

Terapeutens fornøydhet n % N

Lite fornøyd 0 0 % 164

Noe fornøyd 8 4,8  % 164

Godt fornøyd 54 32, 9 % 164

Veldig godt fornøyd 102 62,3 % 164

Tabell 4.
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Tjenestestøtte  
og implementering

Arbeid med utsatte barn og unge  
under koronapandemien
Koronapandemien førte til at store deler av samfunnet ble 
«stengt» for i størst mulig grad å hindre kontakt mellom 
folk – og dermed hindre smitte. Skoler ble fysisk stengt, 
undervisningen flyttet over på elektroniske plattformer, 
og mange barn fikk ikke lenger lov til å treffe vennene 
sine.Tiltakene for å slå ned pandemien førte dermed til 
store endringer i livene til mange barn, ungdom og fam-
ilier. For familier som mottok behandling i metoder som 
kvalitetssikres fra NUBUs side, som Multisystemisk Terapi 
(MST), Funksjonell Familieterapi (FFT) og TFCO Be- 
handlingshjem (Treatment Foster Care – Oregon), innebar 
nedstengningen av samfunnet i mange tilfeller at de ikke 
lenger kunne møte terapeuten fysisk. Men denne barrieren 
hindret ikke aktiviteten i teamene. 30 team fordelt over 
hele landet med over 100 terapeuter opprettholdt kontak-
ten med familiene, ungdommene, skolene og nettverkene. 
Det var også inntak av nye familier og ungdommer i  
teamene.

I FFT er terapeutene tilgjengelige hele dagen og etter- 
middagen og i MST, MST-CAN og TFCO er terapeutene 
tilgjengelige for familiene 24/7. Denne tilgjengeligheten var 
viktig for familiene da samfunnet stengte ned. Mye av det 
terapeutiske arbeidet ble lagt til digitale plattformer som 
var godkjent av arbeidsstedene, med stor grad av kreativitet 
i arbeidsutførelsen. I koronasituasjonen strakk terapeutene 
seg så langt det var mulig for å opprettholde tilbudene til 
familiene og ungdommene, innenfor rammene og begren-
sningene av de til enhver tid gjeldende smitteverntiltakene. 

Da arbeidsmåtene ble omlagt var det viktig å samle infor-
masjon både fra behandlingsteamene og familiene. Det var 
viktig å vite på hvilken måte kontakten mellom terapeuter 
og familier ble opprettholdt, og hente inn data som kunne 
kaste lys over hvilken betydning disse endringene hadde 
for familiene. I tillegg var det også viktig å finne ut mer 
om hvordan familiene og ungdommene hadde det i denne 
perioden. Hvilken innvirkning hadde de inngripende tiltak-
ene for sosial distansering på hvordan familiemedlemmene 
hadde det?

Det ble derfor gjennomført to kartleggingsundersøkelser. 
Behandlingsteamene ble bedt om å kartlegge hvordan  
terapeutene holdt kontakten med familiene (via fysiske 
møter, digitale videomøter eller telefon), og hvor hyppig 
de hadde kontakt. Foreldrene og ungdommene ble på sin 
side bedt om å svare på et spørreskjema om opplevelse av 
behandlingen, og endring i problembelastning og hjemme-
forhold.

Resultatene fra undersøkelsen av møtefrekvens og  
kommunikasjonsplattform viste overordnet at terapeutene 
opprettholdt tett kontakt med familiene i ukene etter 13. 
mars. NUBU fulgte også tett opp teamenes arbeid gjennom 
allerede etablerte kvalitetssikringsstrukturer i de enkelte 
metodene. Vi hadde tett kontakt med konsulentene slik 
at alle nivåer i metodenes kvalitetssikringssystem var i 
beredskap for å forhindre kriser.

Da skolene stengte var ansatte på NUBU også tilgjengelige 
for veiledere og team i skolemodellen PALS som har behov 
for veiledning i hvordan de kunne tilrettelegge rundt 
«læringsmiljø». Det ble sendt ut inspirasjonsmateriell på 
Facebook om for eksempel hvordan skape et trygt, godt og 
forutsigbart miljø i hjemmeskolen.

Når det gjelder behandlingsmetoden Parent Management 
- Oregon (PMTO) er det over 300 PMTO-terapeuter i alle 
helseregionene i Norge som følger opp sårbare barn og  
deres familier gjennom det statlige barnevernet, psykisk 
helsevern for barn og unge, og i kommunene gjennom 
barnevernet, PP-tjenesten, helsestasjon og skolehelse- 
tjenesten.

For å holde kontakten med familiene, måtte terapeutene i 
stor grad benytte seg av telefon og videomøter på nett- 
baserte plattformer som var godkjent av arbeidsstedene. 
NUBU bistod terapeutene både ved å gi veiledning i gode 
prinsipper for å ha terapeutisk kontakt gjennom digitale 
plattformer, og finne hvilke temaer i foreldreveiledningen 
familiene kunne ha spesiell nytte av i den pågående situa-
sjonen.

Hvordan opplevde familier korona- 
situasjonen?
«Støtte til mestring» er et prosjekt som utvikles sammen 
mellom NUBU og syv norske kommuner. Prosjektet bygger 
på TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) og målet er å 
utvide målgruppen til forebyggingsprogrammet. I tillegg til 
familier med barn som viser atferdsvansker er målgruppen 
engstelige og triste barn, samt foreldre som trenger støtte i 
omsorgsrollen.

Studien har gjennom hele våren 2020 fulgt familier og 
rådgivere som deltar i prosjektet med ukentlige spørreskje-
ma. Koronasituasjonen fikk ikke overraskende konsekvenser 
for både familiene og rådgiverne. I forskningsprosjektet har 
rådgiverne i kommunene fortsatt utprøvningen av «Støtte til 
mestring» under pandemien. Forskerne har derfor kunnet 
undersøkt hvordan koronasituasjonen har påvirket familiene 
og selve rådgivningen.

Etter at første runde i utprøvningen av tiltaket var ferdig, 
ble alle deltakende familier og rådgivere intervjuet om hvor-
dan koronasituasjonen hadde påvirket familieliv og opplevd 
utbytte av rådgivningen.

I tillegg ble det samlet inn spørreskjemadata fra hver 
familie to ganger under den første nedstengningen for å 
undersøke hvordan situasjonen påvirket familiene. Dette vil 
gi oss informasjon og data knyttet til pandemien på flere 
nivå i tiltakskjeden. 

Pandemien fikk også konsekvenser for en annen forsk-
ningsstudie ved NUBU. Den longitudinelle studien Barns 
sosiale utvikling har pågått siden 2006, og den ordinære 
datainnsamlingen blant de deltakende familiene var akkurat 
i gang da korona slo inn for fullt. Familiene som har vært 
med siden prosjektet startet opp har barn som gikk i 6.- 8. 
klasse våren 2020.

En slik omfattende nedstenging av samfunnet som vi da 
opplevde vil sannsynligvis ha stor betydning for hvordan 
barnefamilier fungerer og har det. Fordi dette aldri har sk-
jedd i nyere tid, har vi imidlertid liten eller ingen kunnskap 
om hvordan en slik stor og plutselig omveltning kan påvirke 
barn og foreldres trivsel og fungering. 

Det ble derfor bestemt at man skulle gjennomføre en ekstra 
datainnsamling blant de familiene som har bidratt i den 
ordinære datainnsamlingen som finner sted i Barns sosiale 
utvikling.

Hensikten var å få kunnskap om hvordan barnefamilier 
i Norge fikk den nye hverdagen til å fungere; hvordan 
sjonglerte familiene alle små og store utfordringer, og hvor-
dan taklet de å stå i den krevende situasjonen?

Forskerne ville også gjerne finne mer ut av hva familiene 
gjorde for å mestre situasjonen, og om det kanskje til og 
med ga noen positive muligheter. Du kan se noen av første 
resultatene fra undersøkelsen på side 28 under Forskning 
og utvikling.
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«Mange fosterforeldre som har deltatt på «PMTO-kurs for fosterforeldre» sier 
at dette er et kurs alle fosterforeldre burde ha: De har blitt tryggere i rollen 
som fosterforelder og har større tro på at ‘dette vil gå bra’.» 

Wathne, V. C. og Grønlie, A. A. (2020) PMTO-kurs for fosterforeldre i Bufetat – implementering og 15 års erfaring. Fosterhjemskontakt nr. 1/2020.

Formidling og informasjonsarbeid

NUBU publiserer flere artikler og bokkapitler i norske  
tidsskrifter og bøker rettet mot ulike faggrupper — lærere,  
barnevernansatte, ansatte i kommuneadministrasjon, og  
klinikere i BUP. 

Vi fortsetter å publisere vårt digitale populærvitenskapelige  
tidsskrift KONTEKSTonline. KONTEKSTonline er rettet mot  
ansatte i praksisfeltet, slik som barnevernsansatte, pedagoger 
og psykologer, og kommer ut to ganger i året.

NUBU bidrar også aktivt med presentasjoner og forelesninger 
på ulike seminarer og konferanser for praktikere, klinikere og 
andre fagfolk som arbeider med barn, unge og familier.
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Formidling til praksisfeltet
NUBU har publisert flere artikler og bokkapitler i norske 
tidsskrifter og bøker rettet mot ulike faggrupper — lærere, 
barnevernansatte, ansatte i kommune administrasjon,  
klinikere i BUP m.m. I 2020 var det totalt 37 publika- 
sjoner. Det var blant annet 19 artikler i fagfellevurderte 
tidsskrifter, og 14 artikler i ikke fagfellevurderte tidsskrift-
er, inkludert norske tidsskrift rettet mot ulike fagfelt (for 
eksempel Tidsskrift for Norges barnevern, Forebygging.no, 
Ungsinn.no, PsyktestBarn.no, Fosterhjemskontakt, forsk-
ning.no, KONTEKSTonline). 25 av de totalt 37 er publisert 
åpent på nett. 

Fagpersoner fra NUBU bidro også inn i rapporten «Barn, 
unge og kriminalitet» utgitt av Folkehelseinstituttet (FHI). 
Rapporten avdekker blant annet at mange av de forebyg-
gende tiltakene som benyttes i dag ikke er evaluert, noe 
som innebærer at man ikke vet sikkert om de har effekt, 
eller om de til og med kan ha negative effekter. Det kom-
mer også fram at det finnes godt dokumenterte tiltak til 
denne målgruppa. Tiltakene med best dokumentert effekt i 
å forebygge at barn med store atferdsproblemer begynner 

med kriminalitet er PMTO, TIBIR, De utrolige årene (DUÅ), 
samt MST og FFT. I 2020 var det totalt 47 seminar- og 
konferansebidrag, hvorav 25 nasjonale konferanser, 10  
internasjonale konferanser og 12 seminarbidrag. Vi gjen-
nomførte også et stort antall undervisningsoppdrag,  
inkludert kurs og opplæring av ansatte i barnevernet og 
andre barn- og unge tjenester, samt studenter ved univer- 
siteter og høgskoler. Totalt hadde NUBU 62 undervisning-
soppdrag i 2020.

NUBU bistod også Bufetat Region Øst i utarbeidelsen av en 
ny informasjonsfilm om MST, rettet mot både fagpersoner 
og ungdomsfamilier, se bufdir.no/MST. 

2020 ble et annerledes år på grunn av koronapandemien. NUBU bidro likevel med  
presentasjoner og forelesninger for fagfolk som arbeider med barn, unge og familier, 
og annet formidlingsarbeid i form av artikler, videosnutter og medieoppslag.
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Vi ser også på nye måter å formidle kunnskap på og infor-
masjon om NUBUs arbeid og metoder, og hva vi kan bidra 
med for fagfolk i feltet. I 2020 lagde vi to korte informa- 
sjonsvideoer. Den ene om hvordan den skoleomfattende 
modellen PALS kan bidra til et positivt og støttende læring-
smiljø for barn og unge, og den andre om hvordan god 
kartlegging kan bidra til å gi skreddersydd læring i skolen. 

Barn&unge-kongressen
NUBU var medarrangør på Barn og unge kongressen 2020. 
Kongressens tittel var «Ung 2020: Prikk lik og unik», og 
hadde ungdom i fokus. 

Kongressen tok for seg hvilke forståelsesmodeller  
tjenesteytere, behandlere og forskere har, hvilke de  
mangler og hva de vet om virksomme behandlingstilbud for 
ungdom? Spørsmål tilknyttet forutsetninger for ungdoms 
psykiske helse, og deres trivsel og fungering generelt, stod 
også sentralt: 

Hva vet vi om psykisk helse og dagens unge? Hva strever 
ungdom med? Hva gir mestring? Hvordan ser utfordrings- 
bildet ut? Hvordan påvirker ny digital teknologi psykisk 
helse hos ungdom? Hva skjer med hjernen under puber-
teten? Hva er de unge spesielt gode til, og hva trenger de 
eldre hjerners hjelp med? I hvilken grad kan og skal de 
unges strev løses individuelt, og i hvilken grad må vi se på 
vilkårene for deres oppvekst og utvikling?

Kongressen hadde et variert og solid program. Helse- 
minister Bent Høie stod for åpningen, og på programmet 
var det flere anerkjente fagpersoner fra både inn- og utland. 
Blant hovedforeleserne var blant andre Tomas Paus fra 
Universitetet i Toronto som snakket om hvordan hjernen ut-

vikles og modnes gjennom barne-og ungdomsår. En annen 
var Sonia Livingstone fra London School of Economics, som 
presenterte de ferskeste forskningsfunnene om ungdom og 
deres online-aktiviteter. 

Det ble i tillegg arrangert et åpent møte og paneldebatt om 
ungdom, gaming og psykisk helse. Arrangementet var rettet 
mot foreldre og personer som jobber med ungdom, og andre 
som er interessert i temaet, og ble strømmet gratis fra  
Litteraturhuset i Trondheim

Fra NUBU bidro NUBUs daværende forskningsdirektør  
Thormod Idsøe sammen med Trygve Børve, som fortalte om 
erfaringer med intervensjoner rettet mot depresjon hos ung-
dom. Blant seminarene var det også to sesjoner fra NUBU. 
Nina Tollefsen og Kyrre Lønnum snakket om familie- 
baserte behandlingsmetoder for ungdom med bekymrings-
full atferd, mens Rebecca Ervik-Jeannin delte erfaringer 
med behandlingsmodellen TFCO sammen med behandling-
sleder Kharim Lekhal fra Bufetat. 

Grunnet koronapandemien ble kongressen avholdt digitalt 
1.–3. desember, og hadde 700 deltakere. 

Foruten NUBU, var Barn og Unge kongressen organisert av 
NORCE, RBUP Øst og Sør, NTNU, UiT RKBU Nord, Folke-
helseinstituttet, Helsedirektoratet og NBUP.

NUBU ÅRSRAPPORT 2020 – FORMIDLING OG INFORMASJONSARBEID 

«PALS er en modell for å støtte skolene i arbeidet med å skape et trygt og 
godt skolemiljø. Modellen er forskningsbasert, men er samtidig i utvikling 
ettersom ny forskning og teori kommer til, og erfaringer gjøres i skolen.»  
Frode Heiestad, spesialrådgiver ved NUBU.

https://www.fhi.no/nyheter/2020/de-beste-tiltakene-mot-barne--og-ungdomskriminalitet-brukes-for-lite/
https://www.fhi.no/nyheter/2020/de-beste-tiltakene-mot-barne--og-ungdomskriminalitet-brukes-for-lite/
https://www.bufdir.no/Barnevern/Tiltak_i_barnevernet/Metoder/Multisystemisk_terapi_MST_Behandlingstilbud_for_familier_med_ungdom_med_alvorlige_atferdsvansker___et_alternativ_til_plassering_utenfor_hjemmet_12_18_ar/film_om_mst/
https://video.nubu.no/hva-er-pals-2
https://video.nubu.no/hvorfor-bruke-kartlegging-i-skolen
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Forskningsartikler
Under har vi trukket frem et par korte populariserte utgaver 
fra forskningen på NUBU i 2020. En fullstendig oversikt 
over publikasjonslisten 2020 er vedlagt bak i årsrapporten.
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Slik kan du hjelpe smårollingen din med å utvikle matte- 
ferdigheter

Nye resultater fra NUBUs studie Barns sosiale utvikling 
tyder på at når foreldre hjelper to-åringer med å legge 
puslespill kan barnet samtidig få hjelp til å mestre matte- 
matikkoppgaver i skolen fem år senere. Studien undersøkte 
om mødres oppmuntring av romfølelse hos toåringer hadde 
sammenheng med resultater fra barnas  kartleggingsprøver 
i mattematikk i andre klasse. Mødrene ble observert sam-
men med to-åringene sine under to lekeoppgaver med ulike 
konstruksjonsleker. Romfølelsen er viktig for matte- 
matikkforståelsen, siden rom har å gjøre med bredde,  
dybde, lengde, avstander og størrelser. 

Fem år senere gikk de samme barna i 2. klasse, og de  
gjennomførte da kartleggingsprøver i matematikk.  
Hovedfunnene var at 2-åringer som fikk hjelp av mor med 
puslespill på en måte som støttet barnets egen utprøving 
og løsning, hadde færre matematikkvansker i andre klasse 
på kartleggingsprøven.

Luisa A. Ribeiro, Beth Casey, Eric Dearing, Kristin Berg Nordahl, Cecilia Aguiar & Henrik 

Zachrisson (2020): Early Maternal Spatial Support for Toddlers and Math Skills in 

Second Grade. I: Journal of Cognition and Development, Online first. (Artikkelen ble også 

publisert på forskning.no i samarbeid med Universitet i Oslo, og på www.nubu.no.)

De andre i klassen betyr mer for sosial utvikling enn forhol-
det til læreren

Forskere ved NUBU har undersøkt utvikling av sosiale  
ferdigheter hos drøyt 2000 barn fra 4. til 7. klasse, det vil 
si i alderen 9–12 år. Forskerne var interessert i barnas  
utvikling i denne perioden og hvilke faktorer i skolen som 
kan påvirke utviklingen av sosiale ferdigheter over tid. 

Resultatene viser at norske barns sosiale ferdigheter i  
gjennomsnitt øker noe over tid, men ikke for alle. Samlet 
fant forskerne at for de fleste elever vil gode muligheter 
for positivt samspill med medelever, sammen med et godt 
læringsmiljø i klasserommet, bety mer for deres sosiale 
utvikling enn en-til-en-relasjoner med lærerne. For en liten 
gruppe kan et for nært forhold til læreren til og med slå 
negativt ut. Overdreven avhengighet eller tilknytning til  
voksne kan slå tilbake på barna senere og gjøre dem  
hjelpeløse og uerfarne i omgang med jevnaldrende. 

Resultatene peker på at det framstår som særlig viktig å 
styrke relasjonene mellom elevene, og at lærere bør være 
spesielt oppmerksomme på elever som er for nær eller 
avhengige av dem.  
 

Sørlie, M.-A., Hagen, K. A. og Nordahl, K. B. (2020). Development of social skills during 

middle childhood: Growth trajectories and school-related predictors. International Journal 

of School & Educational Psychology. https://doi.org/10.1080/21683603.2020.1744492 

(Artikkelen er også publisert på www.forskning.no og www.nubu.no.)

KONTEKSTonline
Første utgave av vårt populærvitenskapelige tidsskrift  
KONTEKSTonline ble utgitt i februar 2018. I 2020 kom 
nummer fem i mars og nummer seks i oktober.

Vi vil fortsette med to utgaver per år i kommende år.  
Tidsskriftet formidler kunnskap om ny forskning, nye 
former for praksis, om politiske tiltak og strategier, og om 
samspillet mellom disse. Hver utgave inneholder artikler, 
refleksjoner, intervjuer med fagfolk eller forskere og  
lettfattelige kortversjoner av forskningsartikler.

Her er her et utvalg av artiklene fra utgavene i 2020. 

NUBU ÅRSRAPPORT 2020 – FORMIDLING OG INFORMASJONSARBEID 

«Funnene tyder på at utbyttet av PALS for elevene med størst atferdsproblemer er svært 
lovende. Det innebærer jo at en hvilken som helst skole kan evne å hjelpe og støtte 
disse elevene på en mer treffsikker måte enn tidligere – uten dyre og  
segregerende innsatser.» Mari-Anne Sørlie, forsker ved NUBU om PALS-studien.



23 22 

NUBU ÅRSRAPPORT 2020 – MEDIEOPPSLAG

NUBU i mediene

Barn som biter
Hvorfor er det noen barn som biter og slår? Hvordan kan vi få dem til å slutte? 
Og hva er det egentlig de prøver å fortelle oss? Psykologspesialist Sissel Torsvik 
var gjest i podcasten Foreldrerådet, og snakket om hvordan man kan møte og 
forstå barn som slår og biter.

Hvordan mestrer familier koronakrisen?
I forbindelse med NUBUs studie Barns sosiale utvikling satte forskere ved 
NUBU i gang en ekstra spørrerunde for å undersøke hvordan familier og barn 
trives og fungerer under koronapandemien. Studien har pågått siden 2006 og 
inkluderer rundt 1100 familier i Skien, Porsgrunn, Bamble, Tinn og Drammen. 
Spørsmålene til vårens datainnsamling var akkurat sendt ut da koronapande-
mien traff Norge. Lokalavisa Varden skrev om studien.

Sosiale medier
NUBU deler jevnlig saker i sosiale medier fra sine egne nettsider, KONTEKSTonline, metoder, arrangementer og foredrag, 
og aktuelle saker fra fagfeltet. Saken som fikk best treff i 2020 var om foreldreverktøy i PMTO; nyttige verktøy som kan 
hjelpe foreldre og barn til å få det bedre sammen. Saken nådde 14 950 personer via Facebook.

NUBU sin Facebook-side har 2 506 følgere og 858 følgere på Twitter. Vi har også bedriftskonto på LinkedIn, og i 2020 
opprettet vi en bedriftskonto på Instagram. 

NUBU ÅRSRAPPORT 2020 – MEDIEOPPSLAG

Vær romslige med  
både voksne og barn

PMTO-kurs hjelper fosterforeldre 

Medieoppslag 2020

Mange familier hadde hjemmeundervisning og hjemme- 
kontor på grunn av smittefaren med korona-viruset.  
I Dagsavisen kom Anett Apeland, psykologspesialist og fag-
direktør ved NUBU, med råd å til familier som måtte legge 
om på hverdagen.

– Foreldrene skal tilrettelegge så godt de kan, men de skal 
ikke pålegge seg selv å være lærere, sa Apeland.

– Både barn og voksne befinner seg i en uvanlig situasjon 
der det er viktig at vi ikke skaper et ekstraordinært stress. 
Jeg mener vi må senke ambisjonene og være litt romslige 
med oss selv. Det gagner også barna. 

P4 fulgte opp med et radiointervju.

Mange fosterforeldre som har deltatt på «PMTO-kurs for 
fosterforeldre» sier at dette er et kurs alle fosterforeldre 
burde ha: De har blitt tryggere i rollen som fosterforelder og 
har større tro på at «dette vil gå bra».

Vibeke Wathne, regionkonsulent i vest, og Anette Arnesen 
Grønlie, spesialkonsulent utviklingsavdeling barn ved 
NUBU, skrev om PMTO-kurs for fosterforeldere. Artikkelen 
ble publisert i Fosterhjemskontakt, tidsskriftet til Norsk 
Fosterhjemsforening.

NUBU 50

FFT 9

MST 49

PALS 22

PMTO 19

TIBIR 14

Totalt 163

Unge lovbrytere burde få hjelp

I mai 2020 var det stor oppmerksomhet og mediedekning 
om ungdomskriminalitet i Oslo, og manglende tiltak for den 
aktuelle målgruppen. Psykologspesialister ved NUBU skrev 
debattinnlegg om tematikken i Dagbladet 19.05, og inn- 
legget ble fulgt opp med debatt på Dagsnyttatten samme 
dag.

Bernadette Christensen, daværende fagdirektør ved avdeling 
ungdom NUBU, fortalte om de ulike metodene som hjelper 
barn til å bli boende hjemme og komme ut av kriminelle 
miljøer. Det er i dag over 30 team med disse behandlingene 
i alle barnevernsregioner, med unntak av Oslo.

NUBU og våre forskningsbaserte tiltak og programmer er 
jevnlig omtalt i mediene. Her er noen av årets saker i aviser, 
radio og tidsskrifter.

https://play.acast.com/s/foreldreradet/barnsombitermedpsykologspesialistsisseltorsvik
https://www.pmto.no/tips-forside/klikk-paa-foreldreverktoeyene
https://www.dagsavisen.no/oslo/hjemmeskole-og-korona-foreldrene-skal-ikke-lere-barna-sine-noe-hele-dagen-1.1682532?utm_source=Nyhetsbrev+fra+Dagsavisen&utm_campaign=c8612db0fe-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d68682790c-c8612db0fe-163804813
https://www.p4.no/nyheter/advarer-mot-for-amisiose-foreldre/artikkel/795692/?fbclid=IwAR0wjRWG51oDHi39k-7COj0cRXS8cmtq3JXQvxMx-X6Kw7wmNGvEh8_2vJc
https://www.nubu.no/getfile.php/1319186-1582712949/Filer/PMTO%20for%20fosterforeldre%2C%20Fosterhjemskontakt.pdf
https://www.dagbladet.no/kultur/brodrene-hamza-og-ahmed-skulle-fatt-hjelp/72474742?fbclid=IwAR3fbW38qOZxw2757rQUCSn-kV-MRUL26wcDEC59IE78B-KV5Ig4_hpKsBw
https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202005/NNFA56051920/avspiller#t=31m31s
https://www.aftenposten.no/norge/i/wPq1wd/fagfolk-kritiserer-oslo-kommune-unge-lovbrytere-burde-faa-bedre-hjel
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«Målet med å utvikle en grunnmodell for hjelpetiltak er å sikre at barn og 
ungdom får kunnskapsbasert, tilpasset og riktig hjelp til rett tid, uansett hvor i 
landet de bor, og uansett om de bor i en stor eller liten kommune.»
Kristin Berg Nordahl, forsker ved NUBU og prosjektleder fra senteret til Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet.

Forskning og utvikling

Forskningen ved NUBU foregår i intervensjons- eller 
tiltaksprosjekter, og i utviklingsprosjekter.  

Hensikten er å beskrive og analysere barns læring og 
utvikling, samt å styrke forbindelsen mellom forskning 
og praksis.
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Forskning og utvikling

Forskningsoppgaver
Evaluering av Funksjonell Familieterapi (FFT): 
Arbeidet med analyser av effekten av FFT pågår og for-
ventes innsendt til tidsskrift i løpet av 2021. Data- 
innsamling fra familiene ble avsluttet i januar 2019, men i 
2021 skal det arbeides med å få koblet data fra offentlige 
registre for å undersøke eventuelle effekter på kriminalitet 
og plassering utenfor hjemmet. Data fra FFT-studien inngår 
i to PhD-prosjekter. I løpet av 2020 har en av PhD- 
kandidatene fullført sitt PhD-prosjekt, og så langt er en 
artikkel basert på data fra FFT-studien publisert i et inter-
nasjonal fagfellevurdert tidsskrift. 

Kunnskapsoverføring og bedre skoleprestasjoner for barn i 
risiko (KOBA): Prosjektet utføres i samarbeid med RBUP 
Øst og Sør og er finansiert av Norges forskningsråd. KOBA 
har som mål å utvikle, ta i bruk og evaluere skolestøttetil- 
tak for barn og familier i kommunale barnevernstjenester. 
Skolestøtten gis i hjemmet av ansatte i barnevernet 
som har mottatt opplæring i intervensjonen Forsterket 
skolestøtte og er en randomisert, kontrollert studie.  
Prosjektet bygger på en systematisk kunnskapsoppsum-
mering av kjerneelementer og er utviklet i samarbeid med 
barnevernsansatte, skolepersonell og brukerrepresentanter. 
Prosjektet avsluttes med de siste datainnsamlingene fra 
oppfølgingen i januar 2021. Flere artikler har blitt publisert 
i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift, og en i et norsk 
tidsskrift.

MATCH-studien: Evalueringen av MATCH (Modular  
Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression, 
Trauma and Conduct Problems) pågår i samarbeid med 
barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, program- 
utvikleren John Weisz og amerikanske MATCH-konsulenter. 
MATCH henter inn data fra tre ulike kilder: deltakere,  
behandlere og observasjonsdata (film av terapitimer). 
Rekruttering av nye familier ble avsluttet i september 
2019. Siste behandlingsslutt i studien var i oktober 2020. 
De siste dataene i studien, fra 12-månedersoppfølg- 
ningen forventes å komme inn i september 2021. I løpet 
av 2020 har data fra første datainnsamlingsrunde blitt 
kvalitetssikret. Arbeidet med å kvalitetssikre data fram 
til behandlingsslutt, med å få oversikt over antall svar 
ved hvert tidspunkt, og med å sammenstille data fra alle 
datainnsamlingspunkt, er godt i gang. I tillegg har vi kodet 
observasjonsdata ved hjelp av innleide studenter. I 2021 vil 
arbeidet med analyser og publikasjoner fortsette.

Skolemodellen PALS: I 2020 har det ved NUBU blitt arbei-
det med tre studier og en doktorgrad basert på data fra den 
avsluttede longitudinelle effektstudien av PALS-modellen. 
To av studiene vektlegger validering av måleinstrumenter 
(«Kollektiv mestringsopplevelse i skolen» og «Læreres 
atferdsstøttende og atferdskorrigerende praksis») som både 
har forskningsmessig verdi og praktisk nytteverdi for skolen. 
Den tredje studien, «Predicting long-term implementation 
quality in SWPBS schools in Norway», har sin bakgrunn i at 
mange skoler har problemer med opprettholde intervensjon-
sprogrammer med tilstrekkelig høy implementeringskvalitet 
over tid, inkludert PALS-modellen. En ansatt ved NUBU 
søkte primo juni om fremstilling for doktorgrad ved  
Universitetet i Oslo med avhandlingen «Testing the effec-
tiveness of the N-PALS model – a school-wide framework to 
prevent externalizing student problem behavior». For øvrig 
er en artikkel basert på PALS-studie-data blitt publisert i et  
internasjonalt fagfellevurdert tidsskrift i løpet av 2020.

Langtidseffekter av skoleomfattende tiltak: Et omfattende 
forskningsprosjekt om langtidseffekter av skolemodellen 
PALS og Olweus-programmet, basert på nasjonale  
registerdata og implementeringsdata, startet i 2014 og ble 
avsluttet ved årsskiftet 2020-2021. Dette er et samarbeid-
sprosjekt mellom NUBU, Frischsenteret, Universitet i Oslo, 
Statistisk Sentralbyrå, RKBU Vest og NUBU (midler fra 
Norges forskningsråd). 
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I 2020 har vi gjennomført første testsyklus i «Støtte til mestring» med 14  
familier i våre samarbeidskommuner. I forskningsdesignet benytter vi  
innovative forskningsdesign hvor vi følger rådgiverne og familiene svært tett 
med ukentlige datainnsamlinger.

I løpet av 2020 har den andre artikkelen relatert til 
PALS-modellen blitt akseptert for publisering i et inter- 
nasjonalt fagfellevurdert tidsskrift, mens den tredje og siste 
resultatartikkelen er i siste fase før publisering.

Evaluering av måleinstrumenter: NUBU arbeider 
fortløpende med evaluering av de mest brukte kartleggings- 
og måleinstrumentene som brukes i senterets forskning. 
Dette er et viktig ledd i arbeidet for å sikre at forskning-
sprosjektene disponerer kartleggingsinstrumenter som er 
grundig validert i norsk sammenheng. Arbeidet har som 
mål å undersøke hvordan måleinstrumentene fungerer i en 
norsk kontekst og er relevante mål til bruk i våre program-
mer og forskningsfokus.

Mestringskurs for ungdom (DU): Prosjektet var finansiert 
av FINNUT-programmet i Norges forskningsråd, og er nå 
avsluttet. Registerdata blir fortsatt analysert og publisert.

Barns sosiale utvikling (BONDS): Barns sosiale utvikling er 
et longitudinelt forskningsprosjekt som startet opp i 2006 
og som følger ca. 1100 barn og deres familier fra sped-
barnsalder til ungdomsskolealder. Prosjektet samarbeider 
med nasjonale og internasjonale forskere. I 2020 ble 5 
artikler som bruker data fra prosjektet publisert i internas-
jonale fagfellevurderte tidsskrift, og flere publikasjoner er 
under utgivelse. I 2020 hadde Barns sosiale utvikling ett 
NFR-finansiert sub-prosjekt som omhandler sosioøkonomisk 
status, læring og utvikling fra tidlig barnealder og inn i 
ungdomsalderen (BONDS-SLEDE, se under).

BONDS-SLEDE: Forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling 
fikk i 2018 en 5-årig bevilgning fra FINNUT-programmet til 
NFR til prosjektet «Socioeconomic risk, learning and  
development from infancy through early adolescence» 
(SLEDE). Det overordnede målet med SLEDE er å frem- 
skaffe kunnskap som kan benyttes til å forebygge sosiale, 
atferdsmessige og skolefaglige vansker blant barn og unge 
knyttet til sosial bakgrunn. Prosjektet utnytter det om- 
fattende datamaterialet som allerede foreligger, og sam-
ler i tillegg inn nye data. I løpet av 2021 vil det dermed 
foreligge longitudinelle data fra barna var 6 måneder gamle 
og fram til de er 14 år. Fokuset i SLEDE-prosjektet er å 
studere hvordan sosioøkonomisk status, i samspill med 
forhold knyttet til barns familiesituasjon og erfaringer med 
barnehage og tidlig skolegang, har sammenheng med deres 
sosiale og skolefaglige trivsel og fungering i tidlige ung-
domsår. 

I forbindelse med koronapandemien ble det i tillegg 
gjenomført en ekstra datainnsamling blant deltakende for- 
eldre våren 2020, om hvordan den nye hverdagen fungerte 
for familiene. Det pågående samarbeidet med nasjonale 
og internasjonale forskere har vært betydelig også i 2020. 
I 2020 har en artikkel fra prosjektet blitt publisert, og en 
akseptert for publisering, i internasjonale fagfellevurderte 
tidsskrifter, og flere ytterligere publikasjoner er i ulike faser 
av publikasjonsprosessen. I november startet prosjektets 
nye doktorgradsstipendiat, finansiert av NFR-bevilgningen, i 
sin 3-årige stilling. 

Støtte til Mestring (Utvidet TIBIR: tidlig innsats for barn i 
risiko): Det arbeides med et stort utviklings- og forskning-
sarbeid i TIBIR. Formålet er å inkludere nye brukergrupper 
i et nytt foreldreveiledningstiltak kalt Støtte til mestring. 
I første omgang gjelder dette barn som viser begynnende 
psykiske vansker i form av symptomer på engstelse og  
tristhet (angst og depresjon), og familier som viser ut-
fordringer i omsorgssituasjonen. Dette forsknings- og 
utviklingsarbeidet er et samutviklingsprosjekt mellom syv 
kommuner og forsknings- og utviklingsavdeling barn på 
NUBU. Hensikten er å drive forskningsbasert utvikling av 
et nytt effektivt tiltak som kan å nå en bred målgruppe i 
norske kommuner og samtidig sikre at tiltaket harmonerer 
med brukernes og kommunenes behov for hjelpetiltak. 

I 2020 har vi gjennomført første testsyklus med 14 familier 
i våre samarbeidskommuner. I forskningsdesignet benytter 
vi innovative forskningsdesign hvor vi følger rådgiverne 
og familiene svært tett med ukentlige datainnsamlinger. 
Vi samler inn kvantitative data, kvalitative data og bio-
markører. Familier, rådgivere i kommunen og deres ledere 
er respondenter. Hensikten er å finne ut hva som virker eller 
ikke virker for familiene og hva ansatte/ledere i kommunen 
anser som mest relevant i det forebyggende endrings- 
arbeidet. Neste steg er så å justere innholdet i tiltaket 
basert på respondentenes tilbakemelding. Etter data- 
innsamling vår 2020 har vi brukt høsten til å justere 
innholdet i Støtte til mestring og å lære opp rådgiverne 
i kommunen i i endringene. Neste testsyklus i Støtte til 
mestring starter i januar 2021. Resultatene fra testsyklus 
2 vil være avgjørende for veien videre i Støtte til mestring, 
men vi håper å starte arbeidet med å forberede en større 
implementering og utprøvning at Støtte til mestring i flere 
norske TIBIR-kommuner i mot slutten av 2021.

Doktorgrad om FFT: Dagfinn Mørkrid Thøgersen disputerte 22. desember. Doktorgraden hans tok for seg om  

behandlingsresultatene i Funksjonell familieterapi (FFT) påvirkes av om ungdommer viser begrensede pro- 

sosiale følelser, også kalt callous-unemotional (CU) trekk. Thøgersen er fagdirektør i utviklingsavdeling ungdom 

ved NUBU, og er psykologspesialist i klinisk familiepsykologi.
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Forskning og utvikling

Hva svarte foreldre foreldrene i Barns sosiale utvikling på korona- 
undersøkelsen?

Forskerne arbeider nå med å skrive ut resultatene fra den ekstra undersøkelsen. Vi presenterer her noen første smakebiter. 

FAMILIENE 

Vi har flere gode familiestunder nå enn ellers  

Vi krangler mer enn ellers  

Jeg tror vi som familie kan komme styrket ut av denne situasjonen  

BARNA 

Barnet mitt savner å gå på skolen  Barnet mitt savner å treffe vennene sine  

FORELDRENE 

Det er vanskelig å kombinere hjemmekontor med å 
ha skole/barnehage hjemme  

Jeg har gjort positive ting hjemme som jeg ellers 
ikke ville ha gjort
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Nye prosjekter
SPARE: I 2020 ble det i forbindelse med prosjektet 
Strengthening Parenting Among Refugees in Europe 
(SPARE) igangsatt en evaluering av feasibility-studien og 
utprøvingen av intervensjonen. Det europeiske PMTO- 
nettverket (Island, Danmark, Nederland og Norge) har i 
2020 arbeidet med å utvikle en forebyggende gruppe- 
intervensjon for flyktninger i Europa – Strengthening  
Parenting Among Refugees in Europe (SPARE). Hoved- 
ansvaret for studien er knyttet til University of Iceland, 
men NUBU har deltatt i utviklingen av håndbok og forel-
dremateriell, tilretteleggelse og igangsettelse av en feasi-
bility studie, samt startet utprøving av intervensjonen i en 
foreldregruppe for flyktninger fra Nordre Follo kommune 
høsten 2020. Arbeidet ble i 2020 finansiert med forsk-
nings- og utviklingsmidler fra Nordplus. Nettverket har 
mottatt nye forsknings- og utviklingsmidler fra Erasmus 
for 2021 for å videreføre arbeidet. Målsettingen med det 
europeiske nettverket er å samarbeide om utviklingsarbeid, 
opprettholdelse av metodeintegritet og utveksle implement-
eringserfaringer.

Forsknings- og utviklingssamarbeid – 
nasjonalt og internasjonalt
NUBU har omfattende kontakt og samarbeid med praksis-
feltet, tjenester for barn og unge og andre forskningsmiljøer 
i forbindelse med flere av forskningsprosjektene. NUBU 
inntar en aktiv rolle i internasjonale nettverk av fagfolk 
og organisasjoner i Norden, Europa og USA som arbeider 
med atferdsproblemer og sammensatte vansker blant barn 
og unge. Våre medarbeidere blir hyppig invitert til å bidra 
ved internasjonale fagkonferanser som er sentrale på vårt 
felt, og vi inviterer anerkjente fagfolk utenfra til våre egne 
konferanser. 

Her er et lite utvalg av våre samarbeider med tjenester og 
andre forskningsmiljøer i 2020:

• 22 norske kommuner i forbindelse med utvikling og 

gjennomføring av forsknings- og utviklingsprosjekt 
(TIBIR, FFT, MATCH, Utvikling og pilotering av en 
grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet).

• Ni forskere i Norge i forbindelse med utvikling, 
gjennomføring og publisering på forskningsprosjekter 
utgående fra senteret (FFT, BONDS, BONDS-SLEDE) 
og to forskningsprosjekter hos de samarbeidende 
forskerne.

• 23 forskere i utlandet (USA, Storbritannia, Portugal, 
Tyskland, Spania, Israel) i forbindelse med utvikling, 
gjennomføring, metodesamarbeid og publisering på 
forskningsprosjekt (MATCH, TIBIR, BONDS, BONDS-
SLEDE og andre).

• Samarbeid med Oregon Social Learning Center (OSLC) 
og ISII (Implementing Science International Inc) om 
reliabilitet og videre fagutvikling.

• Aktivt samarbeid med MST Services relatert til  
implementering og utvikling av MST og MST-CAN. 

• Samarbeid med barnevernstjenesten i Bærum  
kommune omkring implementeringen av MST-CAN.

• Samarbeid med Bufetat Region Vest og Region Øst 
omkring implementeringen av læringsbasert rusbe- 
handling på institusjoner.

• Samarbeid med Bufdir/Bufetat Region Midt og 
metodeutviklerne av MST-PSB (MST Problem Sexual 
Behavior) om grunnlaget for implementering av MST-
PSB i Norge.

• NUBU er aktivt involvert i MST European Research 
Network.

• NUBU i styret for European Implementation Collabora-
tive (EIC) og Nasjonalt Nettverk for Implementerings-
forskning (NIMP).

«Koronapandemien er en spesiell og ekstrem situasjon, som uten tvil påvirker 
hvordan familier og barn trives og fungerer. Det er viktig for oss både å fokus-
ere på noen av de utfordringene familiene opplever, men også på hva de gjør 
for å mestre situasjonen.» Ane Nærde, forsker ved NUBU og prosjektleder 
for studien Barns sosiale utvikling.

NUBU ÅRSRAPPORT 2020 – FORSKNING OG UTVIKLING
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Grunnmodell for hjelpetiltak i barne- 
vernet
Rundt 45 000 barn og unge mottar hjelpetiltak fra barne- 
vernet hvert år. Det er mye god praksis rundt om i  
kommunene, men det er også stor variasjon i hjelpen som 
gis. 

– Målet med å utvikle en grunnmodell for hjelpetiltak er 
å sikre at barn og ungdom får kunnskapsbasert, tilpasset 
og riktig hjelp til rett tid, uansett hvor i landet de bor, og 
uansett om de bor i en stor eller liten kommune, sier Kristin 
Berg Nordahl, prosjektleder og forsker ved NUBU.

Grunnmodellen skal bidra til dette gjennom å styrke 
kvalitet, forutsigbarhet og likeverdighet i barnevernets 
hjelpetiltaksarbeid. I første omgang er de to prioriterte mål-
gruppene familier med barn fra 4 til 12 år og unge voksne 
som trenger bistand fra barnevernet etter fylte 18 år.

Bufdir har, på vegne av Barne- og familiedepartementet, 
gitt oppdraget med å utvikle og prøve ut en grunnmodell 
for hjelpetiltak sammen med utvalgte barneverntjenester til 
NUBU, RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og 
unge – NORCE) og RBUP Øst og Sør (Regionsenter for barn 
og unges psykiske helse).

Kristin Berg Nordahl (NUBU) leder prosjektarbeidet i nært 
samarbeid med Andreas Høstmælingen (fagpolitisk direktør 
ved RBUP Øst og sør) og Øivin Christiansen (forsker ved 
RKBU Vest).

Bakgrunnen for oppdraget er en rekke tilsyns- og  
forskningsrapporter som peker på at det ofte er vanskelig å 
se sammenhengen mellom de problemer som er identifisert 
i undersøkelsesfasen og de hjelpetiltak som settes inn. Det 
finnes dessuten liten forskningsbasert kunnskap om virk- 
ningen av de fleste hjelpetiltakene som blir gitt.

For å sikre at hjelpetiltakene treffer de som trenger hjelp 
fra barnevernet, vil kompetansesentrene både innhente 
kunnskap fra og samarbeide med relevante bruker- 
organisasjoner. Blant mer enn 30 søknader har Bufdir, med 
innspill fra kompetansesentrene, plukket ut 10 tjenester 
som får være med å utvikle og prøve ut grunnmodellen. 

– Det er gledelig at så mange barneverntjenester er  
interesserte i å være med. Tjenestene som har søkt har ulik 
motivasjon for interessen, men felles for alle er at de ønsker 
å bidra til bedre kvalitet og mer treffsikkerhet i barne- 
vernets hjelpetiltaksarbeid. Vi ser fram til å samarbeide 
med tjenestene, og til å prøve ut grunnmodellen i det 
ordinære tjenesteapparatet, forteller Nordahl.

Grunnmodellen skal bygge på beste tilgjengelige kunnskap 
fra forskning og praksis, tydeliggjøre hvordan barn, unge 
voksne og foreldre systematisk skal høres og medvirke, 
kunne tilpasses barn og familier med minoritetsbakgrunn 
og ulike kulturelle kontekster, og kunne tilpasses  
kommuner av ulik størrelse og med varierende ressurser. 
NUBU har hovedansvaret for å utvikle familieveilednings-
modulen for barn fra 4-12 år.
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Forskning og utvikling

Hva gjør NUBU for å sikre at barn og 
unge blir hørt i forskning og tiltaks- 
utvikling?
Det er utviklet et etterutdanningsseminar for PMTO- 
terapeutene i 2020 som er en videreføring av et tidligere 
tema «Involvering av barnet». Det nye kurset er særlig rettet 
mot hvordan terapeutene kan arbeide med foreldre og barn 
sammen, samt sikre barnets brukermedvirkning. På grunn 
av koronapandemien ble etterutdanningsseminaret utsatt til 
våren 2021. 

I tillegg er det utarbeidet rutiner for å informere barnet 
om familiens deltakelse i PMTO-behandling, filmopptak 
underveis i behandlingen og registrering av avidentifiserte 
personopplysninger som omhandler behandlingen. Det er 
utarbeidet et eget informasjonsskriv til barn over 7 år om 
dette. 

PMTO-terapeutene rapporterer også på hvor mye de 
involverer barnet i PMTO-behandlingen. Data fra data-
basen Amelia viser at i 404 (93,1%) av 434 individuelle 
PMTO-behandlingene var barnet med i timen som en del 
av kartleggingen ved oppstart av behandling (strukturert 
samspillsoppgave). I 6,7% av tilfellene gjennomførte man 
også den strukturerte observasjonsoppgaven for å evaluere 
resultatet ved avslutning av behandling.  

I 139 (34,4%) av behandlingene var barnet også involvert i 
behandlingen utover dette. Fra november 2019 ble det  
laget nye retningslinjer for å sikre barnets bruker- 
medvirkning og at barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset 
informasjon om behandlingen. 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. 

I 2020 ble det levert en masteroppgave ved OsloMet hvor 
kandidaten har gjort en kvalitativ studie med å intervjue 
seks ungdommer som har gått i FFT-behandling. NUBU og 
FFT Bærum har i denne forbindelse bistått med rekruttering 
av ungdommer til studien, samt hatt innspill til inter- 
vjuguide, litteratur og metodebeskrivelse. Resultatene fra 
masteroppgaven er blitt presentert for alle FFT-team med 
fokus på økt forståelse for hva FFT behandling kan bety for 
ungdommer. NUBU har bistått i utformingen av intervju- 
guiden for Rambølls evaluering av FFT i Familievernet. Her 
er det vektlagt at ungdommenes opplevelse av be- 
handlingen kommer frem. 

MST har i de siste årene hatt sterkt fokus på å få ung-
dommens stemme og deltakelse inn i behandlingen og 
familiens endringsprosess. I hvilken grad ungdommen 
deltar, dokumenteres i de ukentlige behandlingsplanene 
som er utgangspunkt for veiledning og konsultasjon. Der 
dette er en utfordring, blir det gjenstand for diskusjon og 
problemløsning i teamet og med konsulenten. Som en del 
av sluttrapporten etter endt behandling, skal ungdommens 
erfaringer og synspunkter dokumenteres.

I 2020 oversendte NUBU beskrivelser av ungdommers 
medvirkning i MST, FFT og TFCO til Bufdir. Her fremgår det 
hvordan behandlingsprogrammene fokuserer på å etablere 
samarbeidsallianse med ungdommer i behandlingen, sikre 
at de er informert og aktivt deltagende i behandlingen og 
dokumenter ungdommens opplevelse av behandlingen. 

I 2020 innførte NUBU spørreskjemaet SDQ i 
kvalitetssikringsdatabasen Primula for metodene MST, FFT 
og TFCO. SDQ inneholder spørsmål om hvordan ung-
dommen har det med hensyn til psykisk helse og venner 
m.m. Alle nye henviste ungdommer (og foreldre) vil derfor 
besvare SDQ ved oppstart og avslutning av behandling, 
noe som vil kunne være en indikator på opplevd bedring av 
behandlingen. 

Ved innføringen av SDQ ble det også besluttet å utvikle 
tilleggsspørsmål som kunne fange opp mer av ungdommens 
opplevelse av behandlingen. I den forbindelse tok NUBU 
kontakt med både Bufdirs brukergruppe, Foreningen for 
Barnevernsbarn og Forandringsfabrikken for å få innspill til 
spørsmålsformulering. Dette resulterte i tilleggsspørsmål 
knyttet til informasjon om behandlingen, deltagelse i be-
handlingen, fokus for behandlingen, opplevelse av trygghet, 
endringer i familien og om behandlingsformen anbefales av 
ungdommen. 

Fra 2021 vil disse tilbakemeldingene fra ungdommene (og 
foreldrene) bli aktivt brukt i forhold til den enkelte familie, 
og til å forstå ungdommers opplevelse på team-, regions- og 
nasjonalt nivå.

I så å si alle våre forskningsprosjekter gjør vi systematisk 
innhenting av synspunkter fra barn og unge om hvordan 
de har det, hvordan de ser på sin situasjon og hvordan de 
kommer overens med sine foreldre, venner, lærere og/eller 
hjelpere (tjenesteutøvere). 

I MATCH-studien ber vi barn og unge (og foreldre) om å 
svare på spørsmål om hvorvidt behandlingen de mottar 
hjelper dem under hele behandlingsforløpet.

I prosjektet Støtte til mestring har vi i utviklingen av tiltaket 
foretatt kvalitative intervjuer av familier med mål om å gjøre 
tiltaket enda mer tilpasset og brukernyttig.

I KOBA-studien har unge brukerrepresentanter (fra Lands-
foreningen for barnevernsbarn og Forandringsfabrikken) 
deltatt i planleggingen av studien, gitt tilbakemeldinger på 
innholdet i intervensjonen og håndboken. Barna som deltar 
i studien blir bedt om svare på spørsmål om hvordan de har 
det og hvordan de opplever hjelpen de får fra barnevernet.

I forbindelse med etterlevelse av GDPR-forordningen har 
vi oppdatert og tilrettelagt samtykkeskjemaer for barn og 
unge.

– Hun var veldig sånn hyggelig på en åpen måte. Jeg følte meg veldig trygg. 
«Maria» om det første møte med terapeuten, intervjuet i Ungdomsperspek- 
tiver på FFT. Den unges opplevelse med Funksjonell familieterapi.  
OsloMet 2020.

– Når jeg kommer hjem så føler jeg meg på en måte litt mer trygg. Ja, litt 
sånn sikker da. Jeg er liksom glad for å se mamma da. 
«Line» intervjuet i masteroppgaven Ungdomsperspektiver på FFT.
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«De seneste tiårene er det blitt stadig tydeligere at det er nødvendig med et 
aktivt og vedvarende implementeringsarbeid for at virksomme behandlinger 
skal tas i bruk i praksis. Med opprettelsen av NIMP blir det mulig å samle 
og videreutvikle implementeringskunnskapen i Norge slik at forskningsbasert 
kunnskap kan få større utbredelse.» 

Dagfinn Mørkrid Thøgersen, fagdirektør ved avdeling ungdom NUBU, om opprettelsen av Nettverk for implementeringsforskning (NIMP) for fagpersoner 
og organisasjoner som enten forsker på eller er særlig interessert i forskningsbasert implementeringskunnskap. Thøgersen er valgt inn i styret.

Årsregnskapet 
2020

Styrets årsberetning og årsregnskap 
med noter kan lastes ned som PDF 
på nubu.no

Her framkommer:

• Leders kommentar til  
årsregnskapet

• Resultat

• Balanse eiendeler

• Balanse egenkapital og gjeld
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Tilskuddene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
og Helsedirektoratet var i 2020 samlet på 56,6 millioner 
kroner. Det gis òg tilskudd til implementering av PALS-pro-
grammet fra Utdanningsdirektoratet. Bevilgningen til dette 
prosjektet var i 2020 på 1,33 millioner kroner.

Hovedfinansieringen av det longitudinelle forsknings- 
prosjektet Barns sosiale utvikling (BONDS) kommer fra 
Norges forskningsråd. I 2020 utgjorde finansieringen 2,17 
millioner kroner fra Norges Forskningsråd i SLEDE  
prosjektet; Socioeconomic risk, learning and develop-
ment from infancy through early adolescence». SLEDE tar 
BONDS studien videre i overgangen fra barn til ungdomsår.

Samlet var NUBUs inntekter i 2020 på 63,9 millioner kro-
ner; som er 1,3 millioner kroner høyere enn i 2019.  Dette 
skyldtes i hovedsak etableringen av nytt samarbeidsprosjekt 
med Bufdir; Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet.

Pensjonspremiekostnadene i 2020 var på 4,2 millioner 
kroner; som er 2 millioner lavere enn i 2019. Dette for- 
klares med endring av solvenspremie i 6. termin 2020 på 
1,4 millioner kroner, samt at lønnsoppgjøret ble lavere enn 
estimert i 2020.  Det er forventet at pensjonskostnadene vil 
ligge på et høyt nivå de nærmeste årene ut i fra alders- 
fordelingen blant de ansatte. Pensjonspremien er uforutsig-
bar med hendelsesbasert premiemodell og belaster NUBU 
sitt driftsregnskap betydelig.

Aktivitetsnivået i 2021 vil bli noe høyere enn i 2020 på 
grunn av vår deltagelse i prosjektet grunnmodell for  
hjelpetiltak i barnevernet.

Årets driftsresultat på kr 36 465, som med sum finans-
poster gir et samlet årsresultat på kr 1 045 059. Den 
balanseførte pensjonsforpliktelsen er kr 14 652 603. 
Fondsforvaltningen har gitt god avkastning i 2020, men 
lavere avkastningen enn i 2019. Netto finans gir et resultat 
på kr 1 008 595 mot 1 518 147 i 2019. 

NUBU har plassert midler i aksje og obligasjonsfond grun-
net lav innskuddsrente i bank og for bedre kapitalforvalt-
ning over tid. Formålene med fondene er til dels å dekke de 
avsatte fremtidige pensjonsforpliktelsene, dernest å forvalte 
likvide midler best mulig. Av de totalt kr 33 844 105 
gjelder kr 14 652 603 korridor/ balanseført pensjons- 
forpliktelse og kr 19 191 502 er kortsiktig plassering i 
stedet for bank. 

NUBU har stabile inntekter gjennom offentlige tilskudd. 
Virksomheten har en egenkapitalgrad på 32,3 % som er 
tilfredsstillende og avsetningene til pensjon og pensjons-
forpliktelser er solide, men NUBU vil ha likviditetsmessige 
utfordringer knyttet til eventuelle sene utbetalinger av til-
skudd fra bevilgende myndigheter. NUBU er lite eksponert 
for markedsrisiko eller kredittrisiko, men vurderer løpende 
risiko knyttet til økte pensjonskostnader og valutaforskjeller.

Leders kommentar til regnskapet

Samlet var NUBUs inntekter i 2020 på 63,9 millioner kroner. 
Senteret har stabile inntekter gjennom offentlige tilskudd, men søker også 
støtte til forskningsprosjekter gjennom Norges forskningsråd.

BEVILGERE OG TILSKUDD BEVILGNINGER OG FORDELING
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Resultat 2020 2019

Driftstilskudd fra departement og statlige etater 63 214 394 59 929 549

Salgsinntekter 60 000 189 536

Annen driftsinntekt 595 460 1 119 714

Sum driftsinntekt 63 869 854 62 574 867

Lønnskostnad - 40 820 260 - 40 047 854

Andre driftskostnader - 23 013 130 - 22 789 181

Avskrivning på varige driftmidler og immaterielle eiendeler – –

Nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler – –

Sum driftskostnad - 63 833 389 - 62 837 035

Driftsresultat 36 465 - 262 168

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 395 072 375 062

Annen finansinntekt 545 030 1 045 124

Verdiøkning av finansielle instrumenter 235 268 231 916

Annen rentekostnad - 117 - 1 203

Annen finanskostnader - 166 657 - 132 753

Resultat av finansposter 1 008 595 1 518 147

Resultat før skattekostnad 1 045 059 1 255 979

Årsresultat 1 045 059 1 255 979

Overføringer annen egenkapital 1 045 059 1 140 897

Sum overføringer 1 045 059 1 255 979

Beløp i NOK



39 38 

NUBU ÅRSRAPPORT 2020 – REGNSKAP

Balanse 2020 2019

EIENDELER

Omløpsmidler

FORDRINGER

Kundefordringer 62 292 341 378

Andre fordringer 2 313 677 956 939

Sum fordringer 2 375 968 1 298 317

Investeringer

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 33 844 105 30 175 707

Bankinnskudd, kontanter og liknende 10 096 459 7 220 400

Sum omløpsmidler 46 316 533 38 694 424

SUM EIENDELER 46 316 533 38 694 424

Beløp i NOK
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Balanse 2020 2019

EGENKAPITAL OG GJELD

C.  Egenkapital

I.   Innskutt egenkapital

     Aksjekapital 100 000 100 000

     Overkursfond – –

     Annen innskutt egenkapital – –

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

II.  Opptjent egenkapital  

     Årets resultat overført annen egenkapital – –

     Annen opptjent egenkapital – –

Sum opptjent egenkapital 14 846 793 13 801 733

Sum innskutt og opptjent egenkapital 14 946 793 13 901 733

D.  Gjeld

I.   Avsetning for forpliktelser

     Pensjonsforpliktelser 14 652 603 13 896 329

II.  Annen langsiktig gjeld

     Gjeld til kredittinstitusjoner -

III. Kortsiktig gjeld

     Leverandørgjeld 1 395 716 1 970 712

     Skyldige offentlige avgifter 2 531 882 3 092 636

     Annen kortsiktig gjeld 12 789 541 5 833 013

Sum kortsiktig gjeld 16 717 138 10 896 362

Sum gjeld 31 369 740 24 792 691

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 46 316 533 38 694 424

Godkjent under styremøte Oslo, 23.03.2021 
Styret i Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – NUBU AS

Beløp i NOK
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Områder med behov for styrking og satsningsområder innenfor praksisfeltet utsatte barn og unge:

• Styrking av behandlingstilbudet for familier med ungdom med uønsket seksuell atferd.

• Styrking av implementeringsforskning: Siden det finnes langt mer kunnskap om virksomme 
tiltak enn det praksisfeltet har tatt i bruk, snakker en ofte om gapet mellom forskning og 
praksis. Implementering handler om å redusere dette gapet. Implementeringsforskning 
identifiserer hva som hemmer og fremmer at ny praksis tas i bruk på en forpliktende måte, 
blant annet endringsledelse, tjenestens kapasitet og fleksibilitet til å ta til seg ny kunnskap, 
samt de ansattes kompetanse og holdninger til endring.

• Evaluering av tiltak i førstelinjetjenesten og skolen for barn, unge og familier med sammen-
satte problemer eller i risiko for omsorgssvikt.

• Kunnskap om følgene av mobbing, viktimisering og traumer som kan bidra til tiltaks- 
utvikling.

• Effekter av koronapandemien og tiltakene mot den for barn og familier i senterets mål- 
gruppe.

• Kunnskapsutvikling om transdiagnostiske tiltak samt identifisering og utprøving av kjerne-
elementer (tiltakskomponenter som har vist seg effektive på tvers av intervensjoner).
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