Oslo, 6.3.2013
Patentstyret
P.b. 8160 dep
0033 Oslo

Saksnr. 201002057
Vedrørende varemerkesøknad – TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) - Endring
Det vises til vårt brev i saken datert 6.4.2011 og brev fra Patentstyret 12.5 2011.
Atferdssenteret har foretatt noen mindre presiseringer knyttet til opplæringen og veiledningen knyttet til
intervensjonene i TIBIR programmet. Endringene oppfattes som minimale og innenfor det som er
godkjent som varemerket.
De opprinnelige formuleringene var som følger:
Intervensjonene:
TIBIR rådgiveren har gjennomgått 9 dager opplæring og hatt veiledning på egne saker i 6 måneder før
godkjenning. Etter godkjenning skal rådgiveren ha minst 2 saker pr år og motta veiledning minimum 6
ganger pr år for å opprettholde godkjenningen. TIBIR – rådgivning, er en korttids poliklinisk
intervensjon der foreldre møter en rådgiver 3 til 6 ganger.
TIBIR – konsulenten har i tillegg til rådgiveropplæringen (9 kursdager) gjennomgått 4 dager opplæring i
konsultasjon hatt veiledning en gang i måneden, 4 ganger. Etter godkjenning skal konsulenten ha minst
2 saker pr år og motta veiledning minimum 6 ganger pr år for å opprettholde godkjenningen. TIBIR –
konsulent, er en konsultasjon til ansatte i barnehage og skole der konsulenten møter den/de ansatte 6 -9
ganger og tilrettelegger for en enkelt elev eller et barn. Tiltaket skjer i samarbeid med foreldrene.
TIBIR – sosial ferdighetstrener har gjennomgått 6 dager opplæring over et halvt år kombinert med
praktisk opplæring i ferdighetstrening. Etter godkjenning skal ferdighetstreneren ha minst to saker hvert
å og motta veiledning minst 6 ganger. TIBIR – sosial ferdighetstrening gis direkte til barnet i 6 til 8
møter. Tiltaket skjer i samarbeid med foreldrene. De får som hovedregel TIBIR – rådgivning.
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Punktene har fått følgende presiseringer:

«TIBIR-rådgiveren har gjennomgått 9 dager opplæring og hatt veiledning en gang i måneden på
egne saker i 6 måneder, (minimum 12 timer), før godkjenning. For å opprettholde
godkjenningen skal rådgiveren ha minst 2 saker pr år og motta veiledning minimum 10 timer pr
år. TIBIR-rådgivning er en korttids poliklinisk intervensjon der foreldre møter en rådgiver 3 til
6 ganger.
TIBIR-konsulenten har i tillegg til rådgiveropplæringen (9 kursdager) gjennomgått 4 dager
opplæring i konsultasjon og hatt veiledning en gang i måneden i 6 måneder, (minimum 12
timer) før godkjenning. For å opprettholde godkjenningen skal konsulenten ha minst 2 saker
pr år og motta veiledning minimum 10 timer pr år. TIBIR-konsultasjon er en konsultasjon til
ansatte i barnehage og skole der konsulenten møter den/de ansatte 6-9 ganger og tilrettelegger
for det aktuelle barnet/barna. Tiltaket skjer i samarbeid med foreldrene.
Når TIBIR-konsulenten i tillegg utøver TIBIR-rådgivning stilles det krav til minst 2
rådgivningssaker pr år og minst 2 konsulentsaker pr år og minimum 10 timer veiledning pr år
for å opprettholde godkjenningen.
TIBIR-sosial ferdighetstrener har gjennomgått 6 dager opplæring og hatt veiledning 2 ganger i
måneden i 6 måneder, (minimum 24 timer) før godkjenning. For å opprettholde godkjenningen
skal ferdighetstreneren ha minst to saker hvert år og motta veiledning minimum 10 timer pr år.
TIBIR-sosial ferdighetstrening gis direkte til barnet i 6-8 møter. Tiltaket skjer i samarbeid med
foreldrene. De får som hovedregel PMTO-terapi eller TIBIR-rådgivning.»
Den øvrige teksten er slik som i vår redegjørelse fra 6.4.2011.
Vi betrakter ikke endringene som vesentlige og vil informere nåværende brukere av TIBIR om de
foretatte justeringene. Presiseringene også være tilgjengelige på Atferdssenterets hjemmesider;
http://www.atferdssenteret.no/bestemmelser-om-bruk/category1144.html.
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