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Forord 

Psykisk helse hos sped- og småbarn har til nå ikke fått den 

oppmerksomheten temaet fortjener. Kunnskapen om spedbarns medfødte 

sosiale interesse og betydningen av tidlig utvikling, gir grunnlag for en ny 

ressursorientert tilnærming. Tidlig innsats handler her om å legge til rette for 

forhold som kan fremme god psykisk helse hos små barn og deres foreldre. 

For å kunne forebygge skjevutvikling og styrke spedbarnets medfødte 

kapasitet for utvikling av god selvregulering og gode kognitive funksjoner, er 

det nødvendig å sikre alt fra et tidlig positivt samspill til et godt sosialt 

nettverk.  

Gjennom systematisk kartlegging, hjelpetiltak og behandling allerede i 

svangerskapet og i barnets første leveår, kan flere familier få hjelp tidligere. 

Sped- og småbarn i risiko for utviklingsvansker befinner seg på mange ulike 

nivåer i hjelpeapparatet. Det er derfor helt sentralt å styrke fagfolks felles 

forståelse, kunnskap og handlingskompetanse om sped- og småbarns 

psykiske helse. Dette gjelder blant andre jordmødre og fastleger, ansatte ved 

helsestasjonene, barnevernet, barnehagene, pedagogisk psykologisk 

tjeneste, familievern, psykisk helsevern for barn og unge, samt innenfor 

pediatri, barnehabilitering, psykisk helsevern for voksne, rusmiddelfeltet og i 

det statlige barnevernet.  

Den foreliggende rapporten er et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i 

forbindelse med Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse 

fra 2003 (Tiltak 42). Oppdraget omfatter å gi oversikt over systematisk 

arbeid mot definerte risikofamilier med sped- og småbarns psykiske helse i 

fokus. Dette er et ledd i etableringen av et bredt kunnskapsgrunnlag for 

beslutninger om det videre arbeidet rettet mot sped- og småbarn i 

risikofamilier. Rapporten inneholder oppdatert kunnskap og inneholder en 
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oversikt over sentrale kartleggings- og utredningsverktøy, hjelpetiltak og 

behandlingsmetoder.  

 

Vi takker Sosial- og helsedirektoratet for oppdraget og for et godt samarbeid 

underveis. En stor takk også til en aktiv og sjenerøs referansegruppe som 

har muliggjort bredden i de temaer som belyses. Lars Smith, Vibeke Moe, 

Turid-Suzanne Berg-Nielsen, Rigmor Grette Moe, Kari Slinning og våre øvrige 

kollegaer i det nystartede nasjonale kompetansenettverket for sped- og 

småbarns psykiske helse, fortjener en særlig takk for mange bidrag i arbeidet 

med å kvalitetssikre rapporten.   

 

Marit Bergum Hansen    Heidi Jacobsen 
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Sammendrag  
 

Den foreliggende rapporten bygger på systematiske erfaringer fra arbeidet 

med utsatte sped- og småbarn og på resultatene av nyere 

spedbarnsforskning. Forskning begrunner hvorfor og hvordan de første 

leveårene påvirker barnets senere utvikling. Synet på spedbarn generelt har 

endret seg radikalt de siste årene. Nye metoder og bedre teknologi har gjort 

det mulig å studere spedbarnet som selektiv og interagerende overfor 

omgivelsene, og støtter opp om forståelsen av spedbarnet som et individ 

med et medfødt sosialt engasjement.  

 

Tidlig innsats overfor små barn i risikofamilier handler om et bredt utvalg av 

tilnærminger og metoder. Disse har som mål å fremme barns utvikling 

gjennom å styrke omsorgspersonens sensitivitet overfor barnet og forståelse 

av barnets behov. I de aller fleste tilfeller utvikler barn seg tilfredsstillende 

gjennom samspill med sine omsorgspersoner og andre nære personer uten at 

det er behov for spesiell hjelp. For sårbare barn vil selv små mangler i 

responderende atferd og bekreftelse, eller andre forstyrrelser i samspillet 

som varer over tid, kunne føre til mer eller mindre alvorlige psykiske og 

utviklingsmessige forstyrrelser dersom de ikke får andre korrigerende 

relasjonserfaringer. Der hvor både omsorgsperson og barn er sårbare, er 

risikoen størst for en uheldig utvikling.  

 

Risikofaktorer som finnes hos individet eller i miljøet, kan resultere i økt 

sannsynlighet for senere utviklingsforstyrrelse eller psykopatologi. Barn med 

biologisk betinget sårbarhet kan hjelpes til en god utvikling hvis de lever i et 

omsorgsmiljø preget av gode utviklingsfremmende samspill med de 

nærmeste. Noen barn har imidlertid så spesielle behov at omsorgen blir 

særdeles utfordrende. De yngste barna er særdeles utsatt for skjevutvikling 

ved vanskjøtsel og omsorgssvikt på grunn av nevropsykologiske faktorer. 

Noen perioder er spesielt sensitive, for eksempel svangerskapet, 

nyfødtperioden og de første levemånedene. 
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Utvikling er et resultat av et kontinuerlig samvirke mellom gener og miljø. 

Hjernens utvikling er både et resultat av erfaringsforventet og 

erfaringsavhengig utvikling, til en stor del avhengig av barnets erfaringer 

spesielt de første to til tre leveår. 

Det er kjent at fosterets utvikling blir påvirket av ”omsorgsmiljøet” i mors liv, 

som mødres ernæringsstatus, stress, tobakk, rus- og alkoholbruk. Det er 

ingen enkelt faktor, men antallet risikofaktorer ved individet eller i miljøet 

som gir økt sannsynlighet for senere skjevutvikling og psykopatologi. På 

tilsvarende måte er det forhold ved individet og i miljøet som virker 

beskyttende og kan redusere sannsynligheten for et negativt utfall. Det totale 

antall risikofaktorer og beskyttende faktorer må derfor alltid tas i betraktning 

ved vurdering av barnets risiko for skjevutvikling og psykopatologi både tidlig 

og senere i livet.  

 

Tidlig innsats overfor de yngste aldersgruppene er et relativt nytt fagfelt som 

omfatter både forebygging og behandling. Forebyggende innsats defineres 

her som programmer beregnet på barn i risiko for skjevutvikling. 

Behandlende intervensjon er programmer beregnet på barn som allerede har 

utviklet bestemte vansker.  

 

Hovedmålsettingen i arbeid med sped- og småbarn i risiko er at flere sped- 

og småbarn i alderen 0–3 år blir identifisert og hjulpet lokalt av 

førstelinjetjenesten, og at barn med sammensatte vansker blir henvist til 

spesialisthelsetjenesten. Flere kartleggingsverktøy bør vurderes og prøves ut 

for å identifisere vansker som oppstår hos spedbarn og i samspillet med 

omsorgspersonene. Intervensjon bør følges opp gjennom støttesamtaler 

mellom den som identifiserer og omsorgspersonene.  Videre bør utprøving av 

kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder følges av en forsknings- og en 

implementeringsinnsats.  
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Sosial- og helsedirektoratet har i samarbeid med Barne- og 

likestillingsdepartementet opprettet et Nasjonalt kompetansenettverk for 

sped- og småbarns psykiske helse, tilknyttet RBUP Øst og Sør. Målsettingen 

for kompetansenettverket er å bidra til kunnskapsutvikling, 

kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer sped- og småbarns 

psykiske helse. Resultatmålet er at flere sped- og småbarn og deres familier 

får effektiv hjelp på et tidligst mulig tidspunkt. Kompetansenettverket skal 

utvikle, kvalitetssikre og forvalte vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap 

og kompetanse innen sped- og småbarnsfeltet slik at kompetanse er 

tilgjengelig gjennom undervisning, forskning, fagutvikling og 

informasjonsvirksomhet.  
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1. Innledning 
 

Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør, har i 

forbindelse med Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse 

fra 2003 (Tiltak 42) fått i oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet å foreta en 

kartlegging av systematiske tiltak for sped- og småbarn i risikofamilier. 

 

Sosial- og helsedirektoratet ber om en rapport som:  

• definerer begrepet risikofamilie  

• redegjør for hva som kan være risiko i utviklingen av barn og unges 

psykiske helse  

• gir en oversikt over systematisk arbeid mot definerte risikofamilier, 

fortrinnsvis i regi av barnevernet eller helsetjenesten på kommunalt og 

statlig nivå i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

• kartlegger evaluerte og anbefalte internasjonale tiltak rettet mot små 

barn i risikofamilier som ledd i etablering av et bredt 

kunnskapsgrunnlag for beslutninger om det videre arbeidet rettet mot 

barn i risikofamilier   

• vurderer erfaringene fra systematisk arbeid rettet mot risikofamilier 

med små barn i Norge og eventuelt i andre land, med sikte på at det 

blir utarbeidet anbefalinger for iverksetting på nasjonal basis. 

 

I møter mellom oppdragsgiver og RBUP er oppdraget om å gi anbefalinger for 

iverksetting av nasjonal utprøving av kartleggings- og utredningsverktøy 

samt behandlingsmetoder, presisert. 

 

1.1 Bakgrunn for tiltak 42 
 

I løpet av de siste 10 årene har sped- og småbarnsfeltet i Norge blitt bedre 

belyst. Dette har vært resultat av både nyere forskning og nybrottsarbeid fra 
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enkeltstående institusjoner og kommuner. De har vist at det nytter å nå 

både gravide, barn og deres familier i løpet av de første leveårene.  

 
Det kan for eksempel vises til prosjektet Tidlig innsats i sped- og 

småbarnsfamilier, et samarbeidsprosjekt mellom Nic Waals Institutt (NWI) og 

Aline poliklinikk, som førte til en betydelig økning i antallet barn under to år 

som ble henvist til spesialisthelsetjenesten. I 2004 var mer enn hver femte 

registrerte pasient i aldersgruppen 0–4 år på landsbasis, registrert ved NWI. 

Samarbeidet førte også til at det ble tatt initiativ til en egen videreutdanning 

om sped- og småbarns psykiske helse, samt flere faglige samarbeids-

prosjekter, blant annet tilbud til gravide og implementering av et nytt 

diagnosesystem for de minste i psykisk helsevern (Diagnostic Classification, 

DC: 0-3 R). 

  

1.2 Definering og gjennomføring av oppdraget 
 

Oppdraget blir i den foreliggende rapporten omtalt under følgende punkter: 

1. drøfting av risiko 

2. gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for tidlig innsats 

3. oversikt over eksisterende systematiske tiltak  

4. oversikt over kartleggings- og utredningsverktøy og behandlingsmetoder 

samt anbefalinger av hvilke som bør prøves ut  

 

I prosjektperioden på 10 måneder har det vært to ansatte: en prosjektleder i 

50 % stilling og en prosjektmedarbeider i 30 % stilling. En ekstern 

referansegruppe har blitt brukt for å kvalitetssikre vurderingene av behovet 

for tidlig innsats, samle kliniske erfaringer og diskutere disse opp mot nyere 

spedbarnsforskning. De har bidratt både muntlig og skriftlig gjennom hele 

prosessen (for oversikt over deltagere, se vedlegg). 
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Som ledd i utarbeidelsen av denne rapporten ble det på oppdrag av 

rapportens forfattere: 

1. foretatt en spørreskjemaundersøkelse av lederne for 

helsestasjoner, poliklinikker innen psykisk helsevern for barn og 

unge (BUP) og barnevernsledere 

2. intervjuet sentrale fagpersoner innen barnevern, helsestasjon og 

BUP  

3. foretatt en kartleggingsundersøkelse av internasjonale effektstudier 

av tidlig innsats overfor sped- og småbarns psykiske helse i 

risikofamilier i regi av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

4. arrangert en internasjonal konferanse med 120 deltagere om tidlig 

innsats for sped- og småbarn i risikofamilier, 27. – 28. april 2006 

5. sendt utkast av rapporten på gjentatte høringer til medlemmene av 

referansegruppen 

6. arrangert tre seminarer med referansegruppen i løpet av vår/høst 

2006 hvor temaer fra rapportens innhold ble drøftet 

7. arrangert et erfaringsseminar for førstelinjetjenesten og BUP hvor 

lokale tiltak og forskning ble presentert 
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2. Risiko hos sped- og småbarn og deres 
familier   
 

Når barn er helt små, er de totalt avhengige av sine primære 

omsorgspersoner. Barn trenger omsorgspersoner som er ”gode nok” 

(Winnicott, 1965). Alle barn og omsorgspersoner vil oppleve enkelte episoder 

eller perioder der kommunikasjon og samspill settes på prøve. Det er når 

vanskene blir til et vedvarende mønster at de kan representere en risiko for 

barnets psykiske helse.  

 
Tidlig innsats overfor sped- og småbarn i risikofamilier handler om å komme 

inn før en forstyrrelse har blitt manifest. Samtidig er det i tillegg viktig å 

identifisere barn som har utviklet psykiske vansker og forstyrrelser. Psykiske 

vansker hos barn og unge er et begrep som omhandler symptombelastning 

innenfor ett eller flere domener. Det kan for eksempel handle om 

reguleringsvansker, angst, depresjon, uro, atferdsforstyrrelser. 

Symptombelastningen er ikke så stor at det kan stilles en diagnose. 

Begrepene psykiske forstyrrelser og psykiske lidelser anvendes når 

belastningen vedvarer over tid og danner et mønster slik at det kan stilles en 

diagnose. Eksempler er ADHD, autisme, tilknytningsforstyrrelse m.m. 

Risikofamilier kan kort defineres som familier der flere risikofaktorer er til 

stede samtidig og over en viss tid, som oftest både hos foreldre og barn.  

 

Det er få epidemiologiske studier på forekomst, fordeling og forløp av 

utviklingsforstyrrelser og psykopatologi hos barn i alderen 0–5 år.  De fleste 

av de undersøkelsene som finnes har omhandlet emosjonelle problemer og 

utagerende atferdsvansker (Briggs-Gown et al., 2001; Sourander, 2001). 

Dersom en tar utgangspunkt i Sosial- og helsedirektoratets målsetting for 

hvor mange barn som skal få et tilbud fra BUP, er dette 5 % av 

barnebefolkningen. En undersøkelse fra Universitetet i Bergen av barn i 

alderen 7 til 9 år viste at 1 av 15 barn, dvs. 8 %, har psykiske vansker som 
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krever behandling (Heiervang, Stormark, Lundervold, Heimann, Goodman, 

Posserud, Ullebø, Plessen, Bjelland, Lie, & Gillberg, 2007). En nyere dansk 

epidemiologisk undersøkelse, the Copenhagen Child Cohort 2000, har 

rapportert om forekomsten av psykiske helseproblemer hos barn i 18-

månedersalderen (Skovgaard et al., 2007). De fant at 16–18 % av barnet 

hadde psykiske vansker ut fra diagnosekriteriene i ICD-10 og DC: 0-3R. Mest 

vanlig var emosjonelle, atferds- og spiseforstyrrelser og DC 0-3R-diagnosen 

reguleringsforstyrrelser. Forstyrrelser i foreldre- barn- relasjonen ble funnet 

hos 8 %. Det finnes ingen tilsvarende norsk studie av forekomsten av 

vansker hos barn i alderen 1–3 år. 

 

En norsk studie (Schjelderup Mathiesen & Prior, 2006) viser at 

atferdsproblemer og sosial kompetanse i 8 års alder til en viss grad kan 

identifiseres allerede ved 18 måneders alder. Undersøkelsen til Schjelderup 

Mathiesen & Prior (2006) er i seg selv interessant fordi de påpeker at 

problematferd kan identifiseres svært tidlig. Barna ble ikke fulgt fra fødsel, 

dermed kunne man ikke se om problematferden var til stede enda tidligere.  

 

Studiene over viser en relativt lik forekomst av psykiske vansker hos små 

barn som hos større barn. Det er viktig å avgjøre hvorvidt disse vanskene 

varer over tid og hva som er nødvendig for å bedre barns psykiske helse over 

tid. I en oversiktsartikkel problematiserer Rutter, Kim-Cohen & Maughan 

(2006) spørsmålet om det er kontinuitet i psykopatologi fra barndom til 

voksen alder. Kontinuitet er sannsynligvis avhengig av type lidelse. Det er 

enighet om at kontinuiteten er størst for enkelte nevrobiologiske 

forstyrrelser, som autismespekterforstyrrelse og dysleksi.  

 

Det finnes noen, men ikke samlede tall, for hvor mange sped- og småbarn 

med psykiske forstyrrelser som blir fanget opp. Antall henviste barn til BUP i 

alderen 0–3 år utgjør 0,7 % av barnebefolkningen. Dersom 4-åringene blir 

inkludert, øker andelen til 1,6 % (SAMDATA). Antall barn i alderen 0–1 år 
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registrert i BUP-data i 2004 var kun 59 (Haaland, 2005). Det er først ved 4 

års alder det var en markant stigning til 97 barn (Haaland, 2005).  

 

Barnevernstatistikken (Statistisk sentralbyrå, 2006) viste at 444 barn i 

aldersgruppen 0–1 år får barnevernstiltak. Barnevernstatistikken viste videre 

at 1072 barn i aldersgruppen 1–2 år, 1589 barn i aldersgruppen 2–3 år og 

2106 barn i aldersgruppen 3–4 år fikk tiltak i regi av barnevernet.  

 

Både BUP-data og barnevernstatistikken viser at antallet sped- og småbarn 

som fanges opp av hjelpeapparatet, er svært lavt, selv om nærmere 98 % av 

barna er i kontakt med helsestasjon og alle barn har en fastlege. Videre er 

det etter hvert et stort antall barn som fra ettårs alder har plass i barnehage 

eller frekventerer åpen barnehage sammen med omsorgsperson. Alle tallene 

sett under ett gir grunnlag for å hevde at antall barn som fanges opp av 

barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge, er svært lavt. Denne 

slutningen gjøres med bakgrunn i kunnskap om stabiliteten av tidlig 

identifiserbare vansker og utviklingsforstyrrelser. Samtidig er det en erfaring 

at omsorgsperson har mange spørsmål og bekymringer i møtet med sitt 

nyfødte barn og derfor er svært mottagelige for hjelp i denne fasen av livet. 

Dette gjelder også familier som tradisjonelt hører hjemme i barnevernet.  

 

Ettersom så få barn i alderen 0–2 år fanges opp av hjelpeapparatet, bør det 

være et mål å kartlegge forekomsten av psykiske vansker og 

forstyrrelser/lidelser også hos de minste barna. Diagnosesystemene DSM IV 

og ICD 10 er lite egnet for svært små barn (Angold & Egger, 2004). En 

videre utprøving av Diagnostic Classification 0–3R er derfor svært nødvendig 

både for å vurdere nytten av et diagnosesystem for denne aldersgruppen, og 

for tidlig å kunne identifisere barn og familier som har behov for hjelp.  
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2.1 Risikobegrepet   
 

Risikofaktorer er forhold som kjennetegner individer og/eller miljøer, og som 

kan resultere i økt sannsynlighet for barns senere skjevutvikling eller 

forstyrrelse. Beskyttende faktorer kan defineres som egenskaper ved 

individer, miljøer, situasjoner og hendelser som gitt et individs totale 

risikostatus reduserer sannsynligheten for psykopatologi. Risikofaktorer kan 

kategoriseres som (1) etablert risiko, for eksempel en kjent 

kromosomforstyrrelse (f.eks. fragilt X syndrom, Downs syndrom), (2) 

biomedisinsk risiko, for eksempel eksponering for alkohol eller narkotiske 

stoffer, prematuritet, lav fødselsvekt, og (3) miljømessig risiko, for eksempel 

at omsorgspersonene er lite responsive overfor sine barn, inadekvat 

språkstimulering eller fattigdom. Det finnes forskjellige beskyttende faktorer 

innenfor alle tre kategoriene. 

 

I denne rapporten defineres risiko som karakteristika, erfaringer eller 

hendelser som, hvis de er til stede, er forbundet med økt sannsynlighet for et 

uheldig utfall ved barnets utvikling. Eksponering for risiko tidlig i livet vil 

kunne påvirke senere fungering og livskvalitet. Risikofaktorer kan ha sitt 

utspring i biologiske mekanismer (genetiske faktorer og prosesser relatert til 

nevroreguleringsmekanismer), psykologiske faktorer (kognitive og 

emosjonelle forhold) eller sosiologiske variabler (for eksempel 

omsorgspersonenes sosioøkonomiske status), og vil kunne operere på ulike 

nivåer innenfor hvert av disse områdene (fritt etter Kazdin et al., 1997). 

 

Psykiske og sosiale belastninger i omsorgsmiljøet kan være til hinder for 

barnets utvikling. Miljøet kan både fremme og hindre utvikling og tilpasning 

hos barnet. Til tross for vanskelige oppvekstvilkår vil det alltid være barn 

som klarer seg relativt bra. Risikofaktorer og beskyttende faktorer må derfor 

sees i en sammenheng. Sårbare barn, det vil si barn med biologisk betinget 

sårbarhet (såkalt etablert eller biomedisinsk risiko), kan hjelpes til en god 

utvikling hvis de får delta i gode utviklingsfremmende samspill med de 
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nærmeste. På den annen side vil mangel på slike anledninger kunne føre til 

utviklingsvansker hos sårbare barn. Beskyttende faktorer kan på den annen 

side motvirke enkelte risikofaktorer. På denne måten kan barn komme inn på 

forskjellige utviklingsveier som leder mot mer eller mindre optimale 

utviklingsmessige utfall. Som regel vil likevel en utviklingsvei kunne ta en 

annen retning dersom individet utsettes for en betydelig miljømessig 

forandring på et senere tidspunkt. Endringer i utfall er imidlertid lettere jo 

tidligere de finner sted.  

 
 

2.1.1 Eksponering for risikofaktorer 
 

Risikofaktorer kan defineres som:  

de karakteristika eller farer som øker sannsynligheten for  

senere psykiske vansker/lidelser, og som også innvirker på 

alvorlighetsgrad og varighet, eller frekvens av slike forstyrrelser (egen 

oversettelse av Coie et al., 1993). 

 

Denne definisjonen viser til at tilstedeværelsen av risikofaktorer øker 

sannsynligheten for senere psykiske vansker og lidelser. Ettersom 

tilstedeværelsen av en eller flere risikofaktorer ikke nødvendigvis fører til 

psykopatologi, må begrepet sannsynlighet understrekes. Sett i et videre 

perspektiv må det også påpekes at risikofaktorer kan øke muligheten også 

for fysiske forstyrrelser. For eksempel er hjernens utvikling sårbar spesielt i 

barnets første par leveår, og fysiske skader i hjernen kan blant annet være et 

resultat av mishandling (Grøgaard, Ullevål sykehus). 

 

 

 

 



 18 

Risikofaktorer kan forekomme både hos barnet selv og i dets miljø. Følgende 

områder kan være en illustrasjon på hva risikofaktorer er: 

• atypiske egenskaper hos barnet (genetiske, nevrologiske, 

reguleringsrelaterte) 

• vansker hos omsorgspersonen (psykiske og psykososiale problemer 

som rusmisbruk og psykisk sykdom, traumatiske opplevelser)  

• uheldige forhold i det omliggende miljøet (lav sosioøkonomisk status, 

svakt sosialt nettverk, belastet nabolag etc.) 

 

Risikofaktorer er kumulative. Det vil si at man ikke kan addere flere 

risikofaktorer for å finne en effekt, men at den totale virkningen blir større 

enn summen av de enkelte risikofaktorene. Det oppstår en synergieffekt.  En 

risikofaktor alene utgjør som oftest ingen risiko for utviklingsforstyrrelser 

eller psykopatologi. Begrepet dobbel eller multippel risiko er mye brukt i den 

kliniske hverdagen. Dobbel risiko vil også være kumulativ. Når det både er 

problemer hos barnet og hos omsorgspersonene, vil omsorgspersonenes 

mulighet til å møte barnets spesielle behov være mindre. Selv om ikke alle 

risikofaktorer lar seg fjerne, så vil eliminering av noen kunne være 

avgjørende for om barnets muligheter til en mer positiv utvikling bedres. 

  

Det er viktig å påpeke at det ikke er en lineær, men kumulativ sammenheng 

mellom antall risikofaktorer og utfall hos barnet. Det finnes ikke en tydelig og 

enkel årsaksmodell. For eksempel viser en studie at kronisk eksponering for 

atypisk omsorgspraksis er verre enn eksponering for et enkeltstående traume 

(Terr, 1995). Varigheten av eksponering, så vel som antall risikofaktorer, er 

avgjørende. 

 

Figur 1 illustrerer hvordan økning i antall risikofaktorer påvirker utvikling. 

Sameroff og medarbeidere (1987) så på sammenhengen mellom barnets 

verbale IQ ved 4-års alder og tilstedeværelsen av risikofaktorer. Disse var 

blant annet fattigdom, fravær av far, omsorgsperson med lav utdannelse, 

rigide og straffende oppdragerstiler, minoritetsstatus, omsorgspersons 
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stoffmisbruk, psykisk lidelse hos mødre og familiestørrelse. Først ved 

tilstedeværelsen av tre eller flere risikofaktorer var effekten betydelig negativ 

på barnets intelligens. 

 

 

Figur 1 

 

 

Der det er mange risikofaktorer og hvor det skjer liten grad av endring 

i disse over tid, er sannsynligheten størst for at barnet blir 

skadelidende. 

 
 
2.1.2 Beskyttende faktorer 
 

Beskyttende faktorer kan defineres som: 

de faktorer som muliggjør heldig tilpasning på tross av ufordelaktige 

forhold, og som øker motstand mot senere vansker (egen oversettelse av 

Masten & Coatsworth, 1998).  
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Nedenfor presenteres noen eksempler på beskyttende faktorer. 

 

Forhold ved spedbarnet: 

• god intelligens 

• trygg tilknytning  

• lett håndterbart temperament 

 

Forhold ved omsorgsgiverne: 

• omsorgsgivernes sensitivitet overfor barnets behov 

• god omsorgskompetanse og omsorgsutøvelse 

• trygg tilknytning med hensyn til egne barndomsopplevelser 

• flere gode sosiale relasjoner 

 

Forhold ved oppvekstmiljøet: 

• utvidet familienettverk  

• Flere trygge tilknytningspersoner i lokalmiljøet, barnehage og skole  

• stabile boforhold, det vil si få flyttinger 

• økonomisk trygghet 

• tilgjengelige, gode lokale nærmiljøtiltak 

 

Dersom stressende livshendelser overgår beskyttende faktorer, kan selv et 

svært robust barn stå i fare for skjevutvikling (Werner, 2000). På den annen 

side viser forskning at barn kan vokse opp i et svært belastet miljø og likevel 

ha et positivt utviklingsmessig utfall dersom omsorgsgiverne utøver sin 

omsorgsfunksjon på en positiv måte (Patterson, 1993). For å kunne forklare 

hvordan risiko fører til et visst utfall er det nødvendig å ha hensyn til 

medierende og modererende faktorer (Baron & Kenny, 1986). Hva som 

påvirker utviklingsutfallet hos barn, kan illustreres i følgende modell:  
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X

Risikofaktorer

Medierende 
faktorer

•Sensitivitet
•Nevrologisk regulering
•Samspillsmønster

Modererende
faktorer

•Temperament
•Barnets alder, kjønn 
•Sosialt nettverk

Y

Utviklings-
utfall

 

Modell 1  

 

Modell 1 illustrerer hvordan utfall hos barnet kan påvirkes via medierende og 

modererende faktorer, hvordan X fører til Y. Medierende modeller bidrar med 

å besvare spørsmålene ”hvordan” og ”hvorfor” risiko fører til et negativt utfall 

hos barnet. Medierende faktorer er generative mekanismer som formidler 

effekten av en uavhengig variabel (X) på utfallet (Y). Et eksempel kan være 

depresjon hos mor (uavhengig variabel) som gjennom lite sensitiv omsorg 

fra mor fører til en utrygg tilknytning hos barnet (Y). Dette er en direkte vei 

fra X til Y, men gjennom en medierende faktor. Modererende modeller tar for 

seg spørsmålene ”hvem er i risiko” og når er ”risiko mest potent”. 

Modererende faktorer påvirker virkningen av medierende faktorer 

(modererer). En videreføring av eksempelet med depresjon hos mor kan 

være at barnets ”lette” temperament modererer effekten av manglende 

sensitiv omsorg fra mor. Det kan være lettere for en depressiv mor å være 

sensitiv overfor et barn som ikke utfordrer mor med et ”vanskelig” 

temperament. Med en modererende effekt av temperament har barnet større 
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muligheter for å utvikle en trygg tilknytning til mor. Det totale utfallet blir slik 

mer gunstig for barnet.  

 
2.1.3 Risikofamilien 
 

Med bakgrunn i det foregående defineres risikofamilier her som: 

 

familier hvor flere risikofaktorer er til stede, som oftest både hos 

foreldre og barn, og hvor disse faktorene er av tilstrekkelig varighet, 

og av en slik art, at det sannsynlige utviklingsmessige utfallet hos 

barnet overstiger baseraten av psykiske vansker/forstyrrelser i 

barnebefolkningen. Risikofamilier kjennetegnes ved at antallet 

risikofaktorer overgår antall beskyttende faktorer og hvor det er lite 

som tyder på at risikofaktorene vil reduseres dersom tiltak ikke settes 

inn. 

 

Det er de sosiale og personlige belastningene hos omsorgsperson og hvordan 

disse påvirker omsorgsfunksjonen, i kombinasjon med sårbarhet hos barnet, 

som utgjør den største risikoen i en familie. Omsorgspersonenes sosiale og 

personlige belastninger kan bidra til utvikling av utrygg tilknytning hos 

barnet og kvaliteten på samspillet.  Omsorgspersonen kan stå i fare for ikke 

å mestre oppgaven som buffer mellom barnet og det ytre miljøet. I tillegg 

kan barnet ha så spesielle behov at omsorgen er særdeles utfordrende. De 

yngste barna er av nevropsykologiske årsaker særlig utsatt for skjevutvikling 

ved vanskjøtsel og omsorgssvikt (Cicchetti, 2006). Noen perioder er spesielt 

sensitive, for eksempel nyfødtperioden og de første levemånedene. 

 

De to mest vanlige former for risikofamilier som er kjent av hjelpeapparatet, 

er (1) familier hvor omsorgspersonene har hatt langvarige psykiske vansker 

og lidelser fra ung/voksen alder og (2) familier der omsorgspersonene har 

rusproblemer (Moe, 2003; Slinning, 2004). Psykiske lidelser kan være ulike 

former for angst- og depresjonslidelser, spiseforstyrrelser, schizofreni, 
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posttraumatiske stressforstyrrelser (PTSD) og personlighetsforstyrrelser. 

Graden og omfanget av omsorgspersonenes psykiske problemer er imidlertid 

ikke alltid kjent av hjelpeapparatet. Det er også viktig å understreke at 

omsorgspersoner med rusmiddelproblemer svært ofte også har psykiske 

lidelser. 

 

Barn født av mødre med rusproblemer og/eller psykiske lidelser vil ofte ha en 

medfødt sårbarhet på grunn av prenatal ruseksponering og andre lite 

optimale forhold under svangerskap og fødsel, som mødres røyking, dårlig 

ernæring og stress.  Psykiske vansker hos omsorgspersonene, stress i 

forbindelse med rus og personlighetsforandringer er ofte ugunstige for 

samspillet i de første leveår. 

 

2.2 Risikomodell 
 

I det følgende fremstilles en modell som illustrerer ulike utviklingsveier til 

småbarns dysfunksjon (Modell 2). Modellen er spesielt laget for å forstå 

følger av mødres depresjon for spedbarnets fungering på ulike områder, men 

kan benyttes som en illustrasjon på hvordan ulike risikofaktorer opererer 

sammen. De grå områdene (mors depresjon, dysfunksjonelle affekt og 

atferdsregulering hos barnet, problemer med gjensidig regulering og 

dysfunksjonell regulering av foreldreatferd) illustrerer sentrale dysfunksjoner 

hos omsorgspersonen og barnet. Modellen tar utgangspunkt i risikofaktoren 

lav sosioøkonomisk status, ofte målt som lav utdanning og lav inntekt. Lav 

sosioøkonomisk status kan direkte påvirke mors depresjon, eller 

påvirkningen går via dårlige helsevaner. Videre kan mors depresjon påvirke 

forelderatferd. Går vi videre i modellen, ser vi at dysfunksjonell affekt og 

atferdsregulering hos barnet både påvirkes av og kan føre til problemer med 

gjensidig regulering. Dysfunksjonell regulering av forelderatferd kan direkte 

føre til problemer med gjensidig regulering, og vedvarende problemer både 

hos barnet og omsorgspersonen kan være resultatet.  
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Veier til småbarns dysfunksjon
Lav 
sosioøkonomisk
status

Dårlige helse
-vaner

Fysiologiske 
endringer i 
svangerskapet

Perinatale
komplikasjoner

Dysfunksjonell 
affekt og atferds-
regulering hos 

barnet

Vedvarende problemer med:

Barnets affekt og
atferd

”Parenting”

• Ekteskapskonflikt
• Manglende sosial støtte

Problemer med gjensidig
regulering

• Mødres
oppfattelse av
inkompetanse
• Dårlig selv-
følelse

Dysfunsjonell regulering
forelderatferd:
• insensitivitet
• manglende kontingens
• dårlig affektiv 
regulering

Mors depresjon

Genetisk 
predisposisjon

Vanskelig   
temperament
hos barnet

 
Modell 2 Weinberg & Tronick (1997) 
 
 

Det er imidlertid ikke slik at høy sosioøkonomisk status innebærer fravær av 

risiko. Kliniske erfaringer fra BUP viser at i flere familier der begge 

omsorgspersonene har høy utdannelse, kan problemer i samspill med barnet 

være knyttet til rus og depresjon hos foreldrene. Erfaringer fra 

Atferdssenteret (Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis 

AS) viser at barn med alvorlige atferdsvansker også kan komme fra familier 

der begge omsorgspersonene har høy utdannelse og ingen åpenbare sosiale 

problemer. En erfaring er at gjensidig negative samspillsmønstre er til stede 

også i disse familiene.  
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2.3. Viktige risikogrupper 
 
2.3.1 Barn eksponert for rusmidler i svangerskapet 
 

Det er evidens for at barn som eksponeres for rusmidler i svangerskapet, er 

utsatt for massiv påvirkning av sentralnervesystemet, noe som kan gi 

livsvarige skader (Streissguth, 1997). Beregninger viser at 200 000 barn i 

Norge har foreldre som ruser seg på en måte som gjør at barna reagerer (tall 

fra tale av statsråd Sylvia Brustad, 2007). Alkohol er per i dag det mest 

kjente rusmiddelet som er definert som et teratogen, det vil si at det kan gi 

fosterskader i form av misdannelser. Omfanget avhenger av en rekke 

faktorer som mengde, frekvens og varighet av alkoholinntak, morens alder, 

barnets biologiske konstitusjon og når i svangerskapet eksponering finner 

sted. Misdannelser av ansiktskraniet skjer kun som følge av eksponering av 

alkohol i løpet av svangerskapets første tre måneder. Følgetilstander 

assosiert med alkoholbruk i svangerskapet blir i dag betegnet som Fetal 

Alcohol Spectrum Disorder (FASD). FASD inneholder et spektrum av ulike 

forstyrrelser som følge av mors alkoholkonsum i svangerskapet, tidligere 

kjent som FAS og FAE. FASD omfatter føtalt alkoholsyndrom (FAS), Partial 

Fetal Alcohol Syndrom (PFAS) eller delvis føtalt alkoholsyndrom, Alcohol-

Related Neurodevelopmental Disorder (ARND) eller alkoholrelatert 

nevroutviklingsforstyrrelse og Alcohol-Related Birth Defects (ARBD) eller 

alkoholrelatert fødselsdefekt. Følgene av FASD er velkjente og innebærer 

blant annet pre- og postnatal vekstreduksjon, karakteristiske ansiktstrekk, 

effekter på sentralnervesystemet og redusert intelligens (Chiriboga, 2003). 

Chiriboga (2003) refererer til FAS og FAE. I tillegg kan symptomer på FASD 

være uro, konsentrasjonsvansker og omfattende sosiale vansker. Disse kan 

lett forveksles med symptomer på ADHD.  

 

Langtidseffekter på barnets utvikling ved prenatal eksponering for illegale 

rusmidler (opiater, kokain, amfetamin og cannabis) er i mindre grad 

dokumentert enn tilfellet er for alkohol. Bildet av en gravid som bruker 
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illegale rusmidler, er komplisert. Blandet misbruk er blitt mer vanlig. 

Neonatalt abstinenssyndrom (NAS) er betegnelsen for det nyfødte barnets 

reaksjon ved fødsel når det har vært eksponert for narkotiske stoffer i 

fosterlivet. Spedbarnet reagerer med uro, sitringer og gråt. Disse 

symptomene kan defineres som reguleringsvansker. Spedbarnet har i denne 

fasen behov for spesiell tilpasset omsorg. 

 

Det er få langtidsstudier av barn eksponert for metadon og subutex i 

fosterlivet.  Metadon, som er et opiatsubstitutt, kan sammen med annen 

behandling og psykososial oppfølging kanskje bidra til å redusere antallet 

risikofaktorer fosteret utsettes for og et mer forutsigbart svangerskap for 

rusmisbrukere. Mødrene kan i større grad ivareta egne behov, som for 

eksempel ernæring. En slik behandling kan dessuten føre til reduksjon av 

stress knyttet til en utrygg livssituasjon forbundet med prostitusjon og 

kriminalitet. Erfaring viser at barn eksponert for metadon i svangerskapet, i 

likhet med barn eksponert for andre opiater, får abstinenser etter fødsel. Det 

pågår for tiden to studier i Norge, henholdsvis ved Senter for rus og 

avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt 

kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og 

Sør, som gir mulighet for å sammenligne effekten av legemiddelassistert 

rehabilitering (Metadon og Subutex) med andre ikke-medikamentbaserte 

tiltak, på barns utvikling i de første leveår. 

  

I en oppfølgingsstudie ved Aline barnevernsenter (Moe, 2003; Slinning, 

2004) ble 78 barn som hadde vært eksponert for rusmidler i fosterlivet, og 

som i spedbarnsalder var innskrevet ved senteret, fulgt opp og sammenlignet 

med en kontrollgruppe på 58 barn (Moe og Slinning, 2002). Fødselsdata viste 

lavere fødselsvekt, mindre hodeomkrets og lavere gestasjonsalder (dvs. for 

tidlig født) enn kontrollgruppen. Fødselsvekten var lavere også når det ble 

kontrollert for barnets gestasjonsalder. Barnet hadde en svakere motorisk 

utvikling, målt med Bayley-II, frem til 3-årsalder, enn kontrollgruppen. Når 

det gjaldt kognitive/intellektuelle ferdigheter, var en av tre i risikosonen ved 
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ettårs alder (det vil si hadde skårer under et standardavvik fra 

gjennomsnittet), mens tilsvarende tall for 3-åringene var en av fem. 66 (84,6 

%) av de ruseksponerte barna ble tatt under omsorg og plassert i fosterhjem 

eller adoptivhjem, de langt fleste i løpet av første leveår. Det viste seg også 

at halvparten av 4-åringene trengte spesialpedagogisk hjelp for å greie å 

fungere i barnehagen, gjerne i form av en assistent som tilrettela dagen etter 

barnets behov og varierende dagsform.  

 

Barn som eksponeres for rusmidler i svangerskapet, er en sårbar gruppe. 

Barnas nevrologiske sårbarhet kan influere på omsorgspersonens evne til å gi 

god nok utviklingsstøtte. I tillegg kommer at omsorgspersonene selv sliter 

med egne rusproblemer, ofte også psykiske vansker og lidelser i tillegg til 

sosiale problemer. Barn av foreldre som er rusmiddelmisbrukere, er derfor en 

gruppe som må følges systematisk opp gjennom svangerskap, fødsel og de 

første leveår. Det må være fokus på barnets utvikling og omsorgskvaliteten. 

Det er behov for en grundig utredning fulgt av iverksetting av tiltak overfor 

barnet, samspillsveiledning og hjelp til den voksne. Den samme oppfølgingen 

bør gis til gravide og barnefaren som får legemiddelassistert rehabilitering. 

Oppfølgingen omfatter i dag i hovedsak bare den voksne og kun sporadisk 

barnet eller relasjonen mellom dem. Barn, som pårørende, må få egne 

pasientrettigheter slik at også de blir fulgt opp. 

 
2.3.2 Barn av psykisk syke   
 
Anslagsvis lever 15 000 barn og unge i Norge i familier der en av foreldrene 

er innlagt i sykehus på grunn av psykisk lidelse. Beregninger tyder på at 

130 000 familier er berørt av rusproblemer og psykisk sykdom (tall hentet fra 

tale av statsråd S. Brustad, 2007). Betydningen av psykiske vansker og 

lidelser for barns psykiske helse er undersøkt i en rekke internasjonale 

studier knyttet til psykiske vansker og lidelser i forbindelse med svangerskap, 

fødsel og barns første leveår (Dawson et al., 1992; Alpern & Lyon-Ruth, 

1993; Murray & Cooper, 1997 og Brockington, 2004). En studie av Campbell 
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og medarbeidere (2004) bekrefter at depresjon hos mor kan ha negativ 

innvirkning på små barns psykiske helse. Et viktig funn var at utfallet hos 

barnet ikke hadde sammenheng med mors depresjon, men heller i hvilken 

grad depresjonen påvirket mors evne til å være sensitiv overfor barnet. Det 

finnes to norske studier på forekomst av fødselsdepresjoner; Eberhardt-Gran 

(2002) og Berle (2005).  

 

I Danmark er det utarbeidet en egen rapport for Socialministeriet (Lier, Buhl-

Nielsen & Knudsen, 2001). Det er videre mye kunnskap å hente i 

prospektive, longitudinelle studier av barn, særlig til mødre med schizofreni 

(Skerfing, 1996), hvor fokus har vært rettet mot arvelighet og tidlige tegn på 

psykisk sykdom. Det er videre dokumentert at barn som lever med en 

psykisk syk omsorgsperson har en større risiko for utvikling av ulike 

psykososiale problemer enn andre barn (Johnson, Cohen, Kasen, Smailes & 

Brook, 2001; Murdoch & Hall, 2002). I en ny folkehelseundersøkelse fra 

Sverige kom det frem at denne gruppen barn og unge har en tredoblet risiko 

for å få en psykisk lidelse som voksen (Skerfing, 2001).  

 

 

2.3.3 Barn som utsettes for vold og vanskjøtsel   
 

Små barn har behov for et trygt og forutsigbart oppvekstmiljø. Vold og 

vanskjøtsel i hjemmet skaper utrygghet hos barnet. Dersom 

omsorgspersonen både er den barnet skal henvende seg til når det trenger 

hjelp og trøst og samtidig skremmer barnet, står barnet i fare for å få 

vansker blant annet i form av utrygg eller desorganisert tilknytning. Barnet 

kan oppleve frykt uten å finne måter å kunne utvikle gode 

mestringsstrategier. 

 

Vold i hjemmet kan påvirke omsorgspersonens emosjonelle tilgjengelighet, 

sensitivitet og respondering (Osofsky, 2004). Forskningen har inntil nylig 

vært fokusert på effekten av mishandlede og vanskjøttede barns traumer i 
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sped- og småbarnsalder. Empirisk dokumentasjon av effekten ved å ha vært 

vitne til vold i hjemmet og i samfunnet har i langt mindre grad vært 

gjenstand for utforsking (Kaufman & Henrich, 2000). Sammen med 

betydningen av tidlige traumer for psykisk helse, har det i den senere tid blitt 

viet større oppmerksomhet til påvirkningene på hjernens utvikling (Perry, 

Pollard, Blakley & Vigilante, 1995) 

 

Det finnes ingen enhetlig definisjon av barnemishandling (Emery & Laumann-

Billings, 2002). Mishandling deles inn i følgende undergrupper: 

• fysisk mishandling 

• psykisk mishandling, som kan inkludere observasjon av vold. Psykisk 

mishandling omfatter også barn som stadig blir utsatt for at 

tilknytningspersonen oppfører seg på en skremmende måte, eller blir 

skremt av barnets atferd i tilknytningsrelaterte situasjoner.  

• seksuelle overgrep 

 

Vanskjøtsel blir ikke alltid delt inn i undergrupper. Imidlertid kan følgende 

inndeling være illustrativ: 

• fysisk vanskjøtsel 

• emosjonell vanskjøtsel 

• medisinsk vanskjøtsel 

 

Amerikanske data rapporterer et betydelig omfang av ulike former for 

mishandling og vanskjøtsel (Kaufman & Henrich, 2000). Det finnes gode 

norske data gjennom barnevernstatistikken, men dette er tall som bør 

kvalitetssikres og utvikles. Det er videre grunn til å fremsette en hypotese 

om sterk underrapportering, særlig når det gjelder mishandling av små barn.   
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2.3.4 Barn i fosterhjem  
 

Statlig regional barnevernsmyndighet skal iverksette de tiltak som er 

nødvendige for å sikre at det innenfor de respektive regioner finnes et 

tilstrekkelig antall fosterhjem. I dette ligger at statlig regional 

barnevernsmyndighet må sørge for å rekruttere fosterhjem som dekker ulike 

plasseringsbehov, herunder fosterhjem som etter vedtak om hjelpetiltak og 

vedtak om omsorgsovertakelse kan benyttes ved akuttplassering 

(beredskapshjem).  

 

Per 31.12 2006 bodde 7292 barn i ulike former for fosterhjem i Norge 

(Statistisk sentralbyrå, 2007). Dette er et relativt stort antall barn, som 

møter utfordringer de ikke mestrer uten systematisk hjelp. De fleste barn 

som flytter i fosterhjem i Norge, har først blitt plassert i et beredskapshjem. 

Ordningen med beredskapshjem er innført som et alternativ til plassering av 

barn alene i institusjon, og er ment som et kortvarig, midlertidig tiltak. Til 

tross for at plassering i utgangspunktet er ment å være kortvarig, blir den i 

realiteten ofte relativt langvarig og kan vare opp mot ett år. Ordningen med 

beredskapshjem, som svært ofte er en nødvendighet, innebærer at barnet 

opplever to brudd i nære relasjoner før det flytter i et permanent fosterhjem. 

De aller fleste barn som flytter i fosterhjem, har tidligere erfaringer i form av 

omsorgssvikt eller mishandling (Stovall-McClough & Dozier, 2004) og kan i 

tillegg ha vært eksponert for rusmidler i fosterlivet. En slik kompleks og 

utfordrende omsorgshistorie vil nødvendigvis skape store utfordringer for 

fosterforeldrene. Barnet står i fare for å videreføre lite hensiktsmessige 

relasjonelle signaler til sine nye omsorgspersoner. For eksempel vil barnet 

kunne opprettholde et lite gunstig tilknytningsmønster eller annen atferd 

dersom fosterforeldrene ikke får hjelp til å identifisere og bearbeide egne og 

barnets bidrag i relasjonen.  
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Studier bekrefter de utfordringene barnevernsbarn generelt og 

fosterhjemsbarn spesielt står overfor (Kristoffersen, 2005; Lawrence, Carlson 

& Egeland, 2006; Triseliotis, 1980; Veland, 1993). Mange klarer seg bra, 

men dårlig utdannelse, arbeidsledighet, kriminalitet (Veland, 1993) og økt 

selvmordsfrekvens (Kristoffersen, 2005) er dessverre utfallet for flere av 

barnevernsbarna. En ny studie av Lawrence et al. (2006) bekrefter 

utfordringene fosterbarn står overfor. I denne studien klarte ikke fosterbarn 

seg bedre enn barn som ble boende hos sine dårlig fungerende biologiske 

omsorgspersoner.  

 

To fosterhjemsstudier av Stovall & Dozier (2000) og Stovall-McClough & 

Dozier (2004) viser at barnets tidlige erfaringer påvirker etablering av 

tilknytningsmønsteret til fostermor. Selv en svært kompetent og trygg 

fostermor kan ha problemer med å vise en sensitiv og responderende atferd 

overfor fosterbarnet, spesielt dersom barnet ble plassert etter ett års alder. 

Lignende resultater er vist i en hovedoppgave av Jacobsen (2005). Her ble 

tilknytningskvalitet vurdert hos fem barn da de bodde i beredskapshjem og 

fosterhjem. En gjensidig påvirkning i form av transaksjon tenkes å påvirke 

barnets muligheter for etablering av trygg tilknytning.  

 

2.3.5 Barn med etnisk minoritetsbakgrunn   
 
Det er en utfordring for hjelpeapparatet å gi tilbud som er godt nok tilpasset 

til barn og deres omsorgsperson med etnisk minoritetsbakgrunn. I flere år 

har for eksempel rundt 50 % av familiene ved foreldre- barn- tiltakene i Oslo 

hatt etnisk minoritetsbakgrunn (Barne- og familieetaten, årsmeldinger 1990–

1997). Flyktningefamilier er en særlig utsatt gruppe fordi de ofte har opplevd 

tidligere traumer og vold (Montomery, & Foldsprang, 2005). I en pilotstudie 

ved Atferdssenteret i Grorud bydel i Oslo kommune ble behovet for 

hjelpetiltak i familier av pakistansk, tamilsk og somalisk opprinnelse med 

barnehagebarn, studert. Erfaringen viser at det kreves helt spesielle 
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rekrutteringstilnærminger for at familiene skal kunne ta i bruk et gruppe-

basert hjelpetilbud.  

 
2.3.6 Barn med spesifikke vansker  

Erfaringer fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er at språk- og 

talevansker hos små barn kan være et symptom på svært forskjelligartede 

vansker. PPT får henvist barn der omsorgsperson, barnehage og/eller 

helsestasjon er bekymret. I 2005 fikk PPT i Bærum henvist 122 barn mellom 

0 og 5 år. Språk- og talevansker var årsaken til henvisningen i 61 av disse 

sakene. Vansker med språk kan også være et symptom på mental 

retardasjon, nevrologiske vansker eller traumatiske opplevelser. 

PPT i Bærum eksemplifiserer dette ved hjelp av fire kasusbeskrivelser om 2-

åringer hvor omsorgsperson og barnehage bad om hjelp for nøyaktig det 

samme – nemlig forsinket språkutvikling. I dag, tre år senere, har det ene 

barnet fått diagnostisert et syndrom som omfatter puste- og munnmotoriske 

problemer, det andre har fått diagnosen autisme, det tredje har en spesifikk 

språk- vanske som omfatter vansker med språkforståelse og tale, mens det 

fjerde har emosjonelle problemer på grunn av omsorgssvikt. 

 
2.3.7 Risikobarn i barnehager  

Det er vel kjent at barn i risiko representerer en særskilt utfordring for 

barnehagene (Belsky, 2006). Dette er naturlig da både barn som trekker seg 

tilbake og barn som er urolige, lett kan bli oversett og/eller forsterket i sitt 

atferdsmønster. Begge typene representerer hindre for utvikling og sosial 

interaksjon.  

Det er flere andre grupper av barn som har særlig behov for utviklingsstøtte 

for å legge best mulig til rette for en god utvikling og en god psykisk helse 

både i småbarnsalder og senere i livet. En av disse er barn som har medfødte 

somatiske sykdommer eller misdannelser. Her er forebygging av 
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sosioemosjonelle problemer viktig og betydningen av det tidlige samspillet en 

sentral faktor. Dette gjelder for barnets og omsorgspersonenes utvikling, 

både sammen og hver for seg.   

 

2.3.8 Atferdsforstyrrelser hos barnet uten annen påviselig risiko  
 

Atferdsproblemer hos barn kan utvikle negative samspillsmønstre uten at 

annen påviselig risiko som for eksempel rusmisbruk eller depressive lidelser 

er til stede. En spesifikk form for samspillsproblemer er ”family coercive 

processes”. Dette kan oversettes med et eskalerende negativt 

samspillsmønster i familien. "Coercion" eller "coercive events" er en 

beskrivelse av et samspillsmønster preget av press eller tvang både innen 

familiesystemet og mellom barnet og dets øvrige nære omgivelser (søsken, 

jevnaldrende, barnehageansatte og senere lærere) (Patterson, 1982). 

”Coercion/coercive” er oversatt som press, tvang/tvingende eller 

automatiserte handlinger og karakteriseres ved at en person i en dyade tar i 

bruk en negativ måte å opptre på (for eksempel at mors beskjeder ledsages 

av mye sinne og/eller forakt) pga. en uønsket oppførsel fra barnet, for 

eksempel når det lille barnet ikke vil kle på seg. Et eksempel for et større 

barn kan være at det ikke har holdt avtalen om å rydde opp lekene etter seg. 

I familier med atferdsvansker vil som oftest en slik start medføre at konflikt-

nivået øker og opptrappes inntil en av partene gir seg. 

 

Dersom dette samspillsmønsteret blir dominerende og vedvarende og 

generaliseres til de fleste samspillssituasjoner, står barnet i fare for å utvikle 

alvorlige atferdsvansker. Det er mulig å identifisere denne samværsformen 

på et tidlig stadium i barnets liv og utvikling, men det finnes ikke enkle tiltak 

som kan gjelde for alle. Det sentrale er at riktig tiltak iverksettes før 

problemene fester seg.  

 



 34 

3. Kunnskapsbasert grunnlag for tidlig innsats  
 

Tidlig innsats for små barn i risikofamilier handler om et bredt utvalg av 

tilnærminger og programmer som er designet for å fremme barns utvikling 

og omsorgspersonenes sensitivitet, responsivitet og utviklingsstøttende 

atferd overfor barnet.  

 

Med bakgrunn i nyere utviklingspsykologisk kunnskap, kan tidlig innsats sies 

å bygge på følgende tre grunnpilarer:  

 

1. kunnskap om tidlig samspill  

2. kunnskap om spedbarnets kognitive og nevrobiologiske utvikling 

3. kunnskap om tilknytning 

 

Disse tverrvitenskapelige kunnskapsområdene er alle sentrale for å forstå 

viktigheten av det tidlige mønster som utvikles mellom barnet og 

omsorgspersonene og hvordan de påvirker hverandre over tid.  

 

3.1 Tidlig samspill 
 

Tidlig samspill kan beskrives som en form for ”toveistrafikk”. Omsorgsperson 

og barn påvirker hverandre gjensidig over tid. Som en følge av denne 

erfaringen kan både barnets og omsorgspersonenes atferd og forventninger 

endres og dermed bli noe annet enn det ville blitt uten denne erfaringen. 

Barnet og dets omsorgspersoner kan derfor vanskelig forstås uavhengig av 

hverandre. Det foregår ikke bare en interaksjon mellom barnet og 

omsorgsperson, men også en transaksjon.  
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Transaksjonsmodellen ble opprinnelig utviklet av Sameroff og Chandler 

(1975). Denne modellen legger vekt på at barnet og omsorgspersonen 

påvirker hverandre gjensidig over tid. Det betyr at den voksnes handlinger 

overfor barnet innvirker på barnets responsrepertoar og disposisjoner, slik at 

omsorgspersonen begynner å oppføre seg annerledes enn hvis barnet ikke 

hadde fått denne erfaringen. Denne virkningen går selvsagt begge veier. 

Dette innebærer en forståelse av hvordan en mors handlinger overfor barnet 

bidrar til å endre barnet, og motsatt; hvordan barnets aktivitet og responser 

bidrar til å endre mors omsorgsutøvelse. Modell 3 illustrerer hvordan 

transaksjonsmodellen kan anvendes klinisk. Et eksempel er et nyfødt barn 

som er plaget med kroppslig uro og gråt. Den nybakte moren har i perioder 

av livet sitt slitt med uro og angst. Når barnet gråter, blir mor svært urolig og 

får angstreaksjoner. Når barnet er rolig, er mor redd for å ta kontakt med 

barnet eller svare på barnets signaler fordi hun er engstelig for at barnet skal 

begynne å gråte igjen. Det nyfødte barnet er helt avhengig av raske, 

kontingente reaksjoner for å få til reguleringen mellom ro og uro, og mellom 

søvn og våken tilstand. Dersom mor ikke reagerer raskt nok på barnets 

signaler, kan det påvirke regulering av søvn, ernæring, oppmerksomhet og 

temperament. For å unngå en slik negativ utvikling og sikre at barnets behov 

blir ivaretatt, er det avgjørende med tidlig innsats som er rettet både direkte 

i forhold til moren og hennes evne til å takle egen angst og styrke hennes 

kapasitet til å lese og takle barnets signaler og responser raskt og presist.    
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Eksempel på en 
transaksjonsprosess

Kroppslig uro
Vanskelig å
regulere

Utviklings-
forsinkelse 

eller utviklings-
forstyrrelse

Tid

Mor 

T1 T2 T3 T4 T5

Barn

Engstelig for 
å håndtere 
barnet

Opplever seg 
som lite 

betydningsfull

 
 
Modell 3 etter Sameroff og Chandler (1975) 
 
 
I de aller fleste tilfeller utvikler barn seg tilfredsstillende i et samspill med 

omsorgsperson og andre nære personer uten at det er behov for spesiell 

hjelp. Imidlertid bør man ha større fokus på sammenhengen mellom barnets 

nevropsykologiske utvikling, tilknytningen og det tidlige samspillet i 

risikofamilier. Nyere spedbarnsforskning har dokumentert at spedbarn har 

medfødte forutsetninger for kontakt og samspill som viser seg fra første dag 

(Bråten, 1998; Trevarthen, 1998). Spedbarnet er fullstendig avhengig av 

sensitive og responderende omsorgspersoner for at utviklingen skal forløpe 

normalt (jf. Biringen et al., 2005). Dersom de nære omsorgspersonene ikke 

evner å møte barnets grunnleggende behov, vil selv små mangler i 

responderende atferd og bekreftelse kunne føre til mer eller mindre alvorlige 

psykiske og utviklingsmessige forstyrrelser for sårbare barn. Kvaliteten på 

det tidlige samspillet mellom barn og deres nærmeste omsorgspersoner er 

derfor av stor betydning for den psykososiale og kognitive utviklingen 

(Gopnik, Meltzoff, & Kuhl, 1999).  
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Der hvor både omsorgsperson og barn er sårbare, er risikoen størst for en 

uheldig utvikling. Et sårbart barn gjør at omsorgspersonene lett får en 

omsorgspraksis som er annerledes enn om barnet ikke var sårbart. Og 

omvendt, en sårbar omsorgsperson gjør at et barn reagerer annerledes enn 

om den voksne hadde vært mer trygg i omsorgsutøvelsen. Det er derfor 

svært viktig å se barnets utvikling i lys av en transaksjonsmodell.  

 

3.2 Gener og miljø 
 

Barnets utvikling i lys av et transaksjonsperspektiv omfatter også barnets 

genetiske grunnlag. Ettersom miljøet vil kunne påvirke det genetiske 

uttrykket både i positiv og negativ retning, er ikke utvikling et spørsmål om 

enten arv eller miljø. Det er snarere samspillet mellom arv og miljø som er 

avgjørende for barnets utvikling. I en studie som tok for seg utvikling av 

antisosial atferd hos barn, ble et adopsjonsdesign benyttet for å undersøke 

om den biologiske omsorgspersonens stoffmisbruk og antisosiale atferd 

påvirket barnet etter adopsjonen. Resultatene bekreftet at disse barna, i 

større grad enn adoptivbarn som hadde biologiske omsorgspersoner uten 

slike problemer, ble fiendtlige og antisosiale. Barnets genetiske disposisjoner 

kan tidlig ha kommet til uttrykk som vanskelig temperament, problemer med 

selvregulering, impulsivitet eller andre vansker. Barnets tendens til antisosial 

atferd var assosiert med en mer problematisk og mindre sensitiv omsorg fra 

deres adoptivforeldre (Ge, Conger, Cadoret, Neiderhiser, Yate, Throughton & 

Stewart, 1996). Funnene viser hvordan barnets genetiske disposisjoner 

bidrar til at omsorgen blir mer utfordrende for omsorgspersonene og krever 

mer spesifikke tiltak for å kunne snu mulige negative utviklingsveier. 

Tvillingstudier og adopsjonsstudier står sentralt innenfor dette 

forskningsfeltet (Shonkoff & Phillips, 2004). Slike studier har også sine 

begrensninger. Adopterte barn kan ha en forhistorie med eksponering for 

rusmidler i svangerskapet som, ofte i kombinasjon med det genetiske 

grunnlaget, kan føre til et uheldig utfall. Det er også en diskusjon om 
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hvorvidt eneggede tvillinger deler et mer identisk miljø enn toeggede 

tvillinger. Avanserte statistiske metoder blir anvendt for å beregne det 

genetiske bidraget til utvikling og patologi (Shonkoff & Phillips, 2004).  

 

 

3.3 Barnets kognitive og nevrobiologiske utvikling 
 

Hjernens utvikling er et resultat av en gjensidig påvirkning mellom et 

genetisk bestemt program og kvaliteten av det pre- og postnatale miljøet. 

Den strukturelle utviklingen av hjernen er for en stor del fullført før barnet 

blir født. Nevronale grupper av hjerneceller aktiveres og kobles sammen i 

synapsenettverk, delvis gjennom innvirkning av tidlige samspillserfaringer 

med omsorgsgiver. Allerede i de første levemåneder starter også en 

synapsetynning der de synaptiske forbindelsene som er lite aktivert, blir 

utsatt for en eliminasjonsprosess (Greenough, Black & Wallace, 1987). I 

denne perioden er både synapsetynning og celleeliminasjon i hjernen delvis 

bestemt av miljøinnvirkninger. Oppkoblingen og avstemmingen av nettverket 

av hjerneceller er nært knyttet til de konkrete omsorgserfaringene som et 

barn spesielt gjør seg i det første leveåret. Gjennom miljøets stimulering av 

kortikale nettverk kan vanskjøtsel eller fysisk mishandling føre til avvikende 

oppkobling i hjernen (Schore, 1994).    

 

Det er også kjent at fosterutviklingen blir påvirket av ”omsorgsmiljøet” i 

mors mage, både gjennom mødres ernæringsinnhold, rusmiddel- og 

alkoholbruk og stress (Nelson & Bosquet, 2000). Selv om fosterets hjerne 

påvirkes av prenatale miljøforhold, betyr det ikke at de prenatale effektene 

nødvendigvis forblir permanente. Hjernens plastisitet er stor gjennom hele 

livet. Skader kan ofte heles, men massive hjerneskader som følge av et 

betydelig alkoholbruk i svangerskapet, er mer permanente enn andre. Barn 

som fødes med prenatale alkoholrelaterte hjerneskader, Fetal Alcohol 
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Spectrum Disorders (FASD), har skader som gjør dem mer sårbare overfor 

uheldige miljøpåvirkninger.  

 

Betydningen av andre miljøpåvirkninger på barnets utvikling, blant annet 

stress, har også kommet frem i nyere spedbarnsforskning. Stressrelaterte 

erfaringer er en viktig miljøfaktor som påvirker utviklingen tidlig i livet 

(Bremner & Vermetten, 2001). Repeterte stress- eksponeringer kan påvirke 

nevrobiologiske mekanismer og kan ofte ha langvarige virkninger. De stress-

responderende systemene inkluderer blant annet hypotalamus- hypofysen-

binyrebark-aksen (HPA-aksen). Her representerer kortisol, et steroid 

hormon, det primære sluttproduktet (Smyth et al., 1998). Utskillelse av 

kortisol over basalnivå, også kalt adrenokortikal reaktivitet (Gunnar, Porter, 

Wolf, Rigatuso & Larson, 1995), er en fysiologisk refleksjon av stress hos 

mennesker.  

 

Effekten av forhøyet kortisolnivå på små barns utvikling og reguleringen av 

stressrelaterte hormoner, har blitt studert av blant andre Gunnar og hennes 

kolleger (Gunnar, 1998; 1997; Gunnar et al., 1993, alle i Nelson & Bosquet, 

2000; Gunnar & Vazquez, 2006). Man antar at kortisolutskillelsen hos 

spedbarnet reflekterer både egenskaper ved individets fysiologi og forhold 

ved det primære omsorgsmiljøet (Gunnar & Prudhomme White, 2001). 

Transaksjonen mellom barnet og en sensitiv omsorgsperson synes å kunne 

organisere stressystemet på en positiv måte mellom to og seks måneders 

alder. Det er vist at barn som ga tydelig uttrykk for uro ved to måneders 

alder og som hadde en responderende og sensitiv mor, regulerte stress på en 

effektiv måte ved seks måneders alder. Mors evne til å hjelpe barnet til å 

regulere sine tilstander vil slik kunne påvirke barnets stressnivå. Et barn med 

et hyperreaktivt stressresponssystem har en sannsynlighet for å videreføre 

denne måten å mestre stress på gjennom livet. Et funksjonelt nevralt system 

for stressregulering hos spedbarnet har konsekvenser for evnen til både å 

mestre følelser og å kommunisere adekvat.  
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Kunnskap om frontallappenes betydning for regulering av emosjoner og 

affekt har lenge vært kjent. Sentralt for frontallappenes funksjon er en 

inndeling i et tilnærmings- og et tilbaketrekkingssystem. 

Tilnærmingssystemet er lokalisert i den venstre frontallappen og 

tilbaketrekking i den høyre. Venstre frontal aktivering blir satt i sammenheng 

med aktiv tilnærming, sinne, positiv affekt, utforskning og sosiabilitet. Høyre 

frontal aktivering blir satt i sammenheng med uro, tilbaketrekking, fysisk 

spenning, gråt og lite positiv affekt (Dawson, 1994). Nedsatt venstre frontal 

aktivering fører til manglende positiv affekt og nedstemthet, og nedsettelse 

av høyre frontal aktivering fører til aktiv tilbaketrekking, negativ affekt og 

frykt/angst. Studier av barns utvikling tyder på at både barnets 

temperament, erfaringer og tilknytning kan medvirke til å forme disse 

mønstrene for frontal aktivering (Dawson, 1994). 

 

Det har blitt foretatt flere studier med EEG-registreringer av barn i første og 

annet leveår (Dawson, Grofer Klinger, Panagiotides, Hill & Spieker, 1992). 

Således er forholdet mellom aktiveringsmønsteret i barnehjernen og mødres 

depresjon blitt undersøkt. Resultatene tyder på at barn  fra 6 til 18 måneders 

alder er spesielt sensitive for mødres depresjon fra 6 til 18 måneder. Å ha levd i 

et depressivt miljø i denne tiden disponerer for emosjonelle og kognitive 

vansker i førskole- og skolealder, uavhengig av om mødrene fortsatt var 

deprimerte på et senere stadium (Alpern & Lyon-Ruth, 1993). Barnets alder 

med hensyn til sårbarhet for mødres depresjon har imidlertid variert noe 

mellom ulike studier. I noen studier er det påvist at erfaringer med en 

depressiv mor i perioden fra 15 måneder til 3 års alder kan ha større 

betydning for barns psykiske helse enn tilsvarende erfaringer før 15 

måneders alder. Det er viktig å påpeke at det ikke er diagnosen i seg selv, 

men mors evne til å være sensitiv til tross for depresjonen, som er sentralt 

for barnets prognose (Campbell, Brownell, Hungerford, Spieker, Mohan & 

Blessing, 2004). Fedre og andre personer i det nære sosiale nettverket kan 

ved å støtte mor og barn, ha betydning for utfallet hos barnet. 
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Vår hukommelse er kompleks og påvirkes av ulike faktorer. I 

forskningslitteraturen er det beskrevet ulike former for hukommelse, blant 

annet eksplisitt og implisitt hukommelse. Eksplisitt hukommelse er 

gjenkallelse av erfaringer som primært er knyttet til språket. Implisitt 

hukommelse er erfaringer som knyttes til nonverbale erfaringer og 

atferdsimpulser. Frem til nå har kun tidlige tegn på eksplisitt hukommelse 

blitt diskutert. Disse er forløperne for et selvbiografisk og bevisst minne om 

konkrete hendelser eller handlinger. Barn danner imidlertid også minner på 

grunnlag av gjentatte erfaringer eller hva de forventer å erfare, dvs. implisitt 

hukommelse. I tillegg kommer en annen form for hukommelse, såkalt 

gjenkjenningshukommelse. I en studie fra 2005 viste to amerikanske 

forskere at tre måneder gamle barn kan beholde spesifikke erfaringer i 

hukommelsen kun ved å observere hva som skjer i en bestemt situasjon 

(Campanella & Rovee-Collier, 2005). Dette betyr at latent læring forekommer 

allerede fra starten av livet. Det lille barnet bygger med andre ord opp et 

kunnskapsgrunnlag lenge før det selv har muligheten til å undersøke eller 

uttrykke sine erfaringer verbalt. Spedbarn ser ut til å ha en evne til å danne 

langtidsminner av spesifikke atferdssekvenser, til tross for at de selv ikke 

motorisk er i stand til å utføre slik atferd.  

 

De hukommelsessystemene som tidligere ble antatt å være utviklet rundt 18 

til 24 måneders alder, de spesifikke episodiske minnene, er nå beskrevet 

som delvis funksjonelle allerede ved 3 til 6 måneder. Gjenkjennings- og 

prosedyrehukommelse kan observeres enda tidligere. Ved 6 ukers alder er 

barnet i stand til å gjenkjenne en person selv etter 24 timer. Den nyfødte 

babyen kjenner straks igjen sin mors stemme. Eksakt hvordan de ulike 

hukommelsessystemene skiller seg fra hverandre i løpet av det første 

leveåret, er fremdeles uklart. Tidlige negative erfaringer lagres i 

minnesystemet hos spedbarnet selv om de ikke senere er bevisst tilgjengelig. 

Forskningsstudier av hva som foregår av opplevelser i et spedbarns sinn, er 

naturlig nok vanskelig å gjennomføre. De fleste forskere i dag velger derfor 
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arbeidshypotesen om at et lite barns tidlige negative erfaringer kan prege 

dets oppfatninger og reguleringer på måter som vi ennå ikke helt forstår.  

 

3.4 Tilknytning 
 

Nyere teori og spedbarnsforskning inkluderer tidlig samspill, tilknytning og 

hjernens utvikling og undersøker sammenhengen mellom disse tre viktige 

grunnpilarene (Siegel, 1999). 

 
Tilknytning kan defineres som:  

Et emosjonelt bånd som dannes mellom barnet og en spesifikk annen 

person. Dette båndet binder dem sammen og varer over tid, og 

kommer til uttrykk i forskjellige former for tilknytningsatferd 

(Ainsworth, Bell & Stayton, 1991).  

 

Dersom den primære omsorgspersonen på en konsistent måte over tid er 

sensitiv og responderende i forhold til barnets signaler, kan hun eller han 

fungere som en ”trygg base” for barnet. Det vil si at barnet kan utforske 

omverdenen og skape en forventning, eller ”indre arbeidsmodell”, som viser 

at dets omgivelser er trygge, og at den/de viktige andre vil det vel (Bowlby, 

1988). Barnet vil være trygg på å bli sett og få ivaretatt sine behov for trøst 

og nærhet og veksler mellom å utforske og søke tilbake til omsorgspersonen. 

Etter hvert vil barnet utvikle et positivt syn på egen verdi og se seg selv som 

en person som har en positiv betydning i relasjoner til andre.  

 

Fire former for tilknytningsmønstre benyttes innen klinisk praksis og 

forskning. Tilknytningens kvalitet klassifiseres i form av organiserte og 

desorganiserte strategier. Trygge, unnvikende og ambivalente strategier er 

alle organiserte atferdsmønstre som barnet har tilpasset omsorgspersonens 

grad av tilgjengelighet (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). Trygge 

barn opplever at omsorgspersonen er tilgjengelig, og forventer at hun/han 
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også vil være det i fremtiden. De søker trøst ved behov og vil ha en trygg 

forventning om å bli trøstet når det er nødvendig. Unnvikende barn opplever 

ikke omsorgspersonen som sensitive/responderende og utvikler ikke en trygg 

forventning om omsorgspersonens emosjonelle eller fysiske tilgjengelighet. 

Barna vil i stedet anvende alternative strategier for samhandling når de er 

oppbrakte, for eksempel ved at de vender seg bort fra omsorgspersonene 

ved behov for trøst. Ambivalente barn opplever omsorgspersonen som 

inkonsistent, lite forutsigbar og invaderende (Siegel & Hartzell, 2003). Barna 

viser både en søken etter trøst, men samtidig også en motstand mot nærhet 

og kontakt på grunn av sinne eller skuffelse over en opplevd uberegnelig 

eller ufølsom omsorg. De desorganiserte barna viser et sammenbrudd i 

tilknytningsatferden når de blir oppbrakte (Main & Solomon, 1990). De 

forsøker å bruke ulike strategier for å beskytte seg mot skuffelse og psykisk 

smerte i kontakt med omsorgsgiver, men lykkes ikke med noen av dem.  

 

Desorganisert tilknytning er som regel et resultat av alvorlig omsorgssvikt 

eller mishandling og er det tilknytningsmønsteret som predikerer 

psykopatologi senere i livet (Carlson, 1998). Barn med denne formen for 

tilknytning er en spesielt utsatt gruppe og mestrer stressende situasjoner 

svært dårlig. De har med bakgrunn i tidlige erfaringer ikke utviklet gode nok 

mestringsstrategier. Selv om desorganisert tilknytning også eksisterer i 

normalutvalg, utvikler langt flere barn i risiko denne lite hensiktsmessige 

formen for tilknytning. Studier viser at ca. 15 % av barn i normalfamilier 

(van IJzendoorn, 1999) og opp til 80 % av barn i risikofamilier (Lyon-Ruth & 

Jacobvitz, 1999) utviklet desorganisert tilknytning.  

 

Sammenhengen mellom risiko, desorganisert tilknytning og utvikling av 

psykopatologi understreker behovet for tidlig innsats. Trygg tilknytning anses 

å være en beskyttende faktor som kan minske negative effekter av 

risikofaktorer. 
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4. Forebygging og tidlig innsats 
 
Små barn er totalt avhengige av sine omsorgsgivere for sin psykiske og 

fysiske utvikling. Hjelp til barnet må i det alt vesentlige skje gjennom og i 

samarbeid med de primære omsorgsgivere. Tidlig innsats er et relativt nytt 

fagfelt som omfatter både forebygging og behandling. Forebyggende innsats 

defineres her som programmer beregnet på barn i risiko for skjevutvikling. 

Behandlende intervensjon er programmer beregnet på barn som har utviklet 

bestemte vansker. Direkte intervensjon i forhold til små barn skjer først og 

fremst der omsorgen ikke er god nok eller der det foreligger medisinske 

årsaker til at direkte tiltak overfor barnet er nødvendig. 

 
Sped- og småbarn kan eksponeres for risiko på grunn av atypiske tilstander 

hos barnet selv, eller på grunn av mangler i omsorgsmiljøet og/eller det 

omkringliggende miljø. Det kan være behov for mer eller mindre omfattende 

hjelp. Noen risikofaktorer kan endres ved å tilføre økonomiske ressurser 

(f.eks. familiens bosituasjon), mens andre krever mange og langvarige 

psykologiske eller psykoedukative tiltak (f.eks. følger av uttalt eksponering 

for rusmidler i fosterlivet). Før modeller for forebygging, intervensjon og 

tidlig innsats beskrives, er det nødvendig med en begrepsavklaring. 

 

4.1. Forebyggende tiltak 

Forebyggende tiltak deles i dag inn i universelle, selekterte og indikerte. I 

tillegg kommer behandling og rehabilitering. Her benyttes begrepene for å 

beskrive nivået på de ulike typer av tiltak til sped- og småbarn i risiko og 

deres familier. Spesifikke eksempler på målgrupper beskrives nedenfor.  

Modell 4 gir en illustrasjon av nivåene på de ulike forebyggingstiltakene. 

Pyramiden illustrerer antall barn og familier som omfattes av de ulike 

formene for tiltak. 
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Modell 4  

Målgrupper og tiltak for universell forebygging: Gruppen består av hele 

barnepopulasjonen, og tiltak er i hovedsak helsefremmende og forebyggende 

programmer eller screening/kartlegging. Dette kan være tilbud på 

helsestasjonen eller tilbud om barnehageplass eller TV-programmer om 

barneoppdragelse. 

Målgrupper og tiltak for selektert forebygging: Det selekterte 

forebyggingsbegrepet omhandler barn som utgjør en risikogruppe, for 

eksempel alle barn med deprimerte mødre. Gruppen består av en mindre 

gruppe barn som viser risikotegn eller som vokser opp i en risikofamilie.  

Reha-

bilitering

 

Behandling 

Indirekte tiltak 

Selekterte forebyggende tiltak 

Universelle forebyggende tiltak 
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Målgrupper og tiltak for indikert forebygging: Det indikerte 

forebyggingsbegrepet anvendes om selekterte barn, for eksempel barn av 

deprimerte mødre som har utviklet identifiserte vansker. Gruppen består av 

barn som tilhører en definert høyrisikogruppe med hensyn på å få en mental 

lidelse med debut av alvorlige symptomer.  

Målgrupper og tiltak for behandling: Behandlingsbegrepet er knyttet til 

barn med diagnostiserbare vansker, det vil si sped- og småbarn og familier 

som har behov for behandling.  

Målgrupper og tiltak for rehabilitering: Rehabiliteringsbegrepet omfatter 

tiltak til barn og omsorgsperson som har behov for støtte utover en 

behandlingsperiode. Dette vil ofte omfatte barn med kroniske lidelser. 

Rehabilitering handler om å gi tilstrekkelig hjelp til at barnet kan fungere 

med sine vansker og om mulig å kunne redusere funksjonsforstyrrelsene. Det 

bør være et mål å komme tidligere inn, slik at effekten av selekterte, 

indikerte forebyggende tiltak og behandling delvis kan erstatte dette arbeidet 

for en stor gruppe barn.  

 

4.2 Transaksjonsmodell for intervensjon  
 

En transaksjonsmodell for intervensjon kan brukes for å konkretisere ulike 

tiltak som kan settes i verk (Sameroff, 1987). Modellen illustrerer forskjellige 

innfallsporter til intervensjon: via egenskaper hos barnet, omsorgspersonens 

omsorgspraksis eller omsorgspersonens konseptualisering av barnet og 

vansken. Korreksjon, redefinisjon og veiledning er tre former for 

intervensjoner som kan endre samspill mellom omsorgsperson(er) og barn. 
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Modell 5 etter Sameroffs (1987) “tre r’er”. Remediate = Korreksjon; Redefine = 
Redefinere; Reeducate = Veiledning eller opplæring. T1 = et tidligere tidspunkt, T2 = 
et senere tidspunkt  
 
Korreksjon er en klasse intervensjonsteknikker som retter seg mot å forandre 

barnet. Målet er å endre en identifiserbar tilstand hos barnet ved ulike former 

for behandling og/eller medisinering. Barnets endrede væremåte vil så 

påvirke hvordan omsorgspersonene forholder seg.  

 

Redefinisjon benyttes for å forbedre forelderinteraksjonen ved å endre 

omsorgspersonenes oppfatninger. Strategien blir anbefalt når omsorgsperson 

har definert et barn som atypisk og er ute av stand til å sørge for adekvat 

omsorg. Det finnes to typer redefinisjon: 1) når omsorgspersonene ikke 

klarer å tilpasse seg barnets fysiske eller atferdsmessige særpreg, og 2) når 

voksne ikke klarer å skille mellom egne emosjonelle reaksjoner på barnet og 

barnets faktiske atferd. Et eksempel kan være en mor eller far som reagerer 

med sinne når barnet uttrykker smerte når det slår seg.  

 

Veiledning/opplæring benyttes når omsorgspersonene ikke har tilstrekkelig 

kunnskap om og ferdigheter til å kunne gi god nok omsorg for sine barn og 

heller ikke regulere barnets atferd på en hensiktsmessig måte. De fleste slike 

tiltak settes inn overfor familien eller den enkelte omsorgsperson. 

Korreksjon, redefinisjon og veiledning kan hver for seg være tilstrekkelige. 

Av og til er alle tre strategier nødvendige for å endre utfallet hos barnet eller 

uheldige samspillsmønstre i familien.  

 
 

 

Forelder 
T1 

Forelder 
T2 

Barn T1 Barn 
T2 

Redefinisjon 

Korreksjon Veiledning 
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Modell 6 (nedenfor), ”Småbarns utviklingsveier” av Beckwith (2000), setter 

modell 3 (transaksjonsmodellen, side 36) og modell 5 (transaksjonsmodellen 

for intervensjon, side 47) i system.  

Preventive 
intervensjoner

Familiestruktur,
fungering, og økologi
(f.eks. enslige, skilsmisse,
ekteskapskonflikt, fattigdom,
arbeidsledighet)

Forelderen
(f.eks. lav utdannelse, 
psykologisk stress, utrygg

tilknytning til sine egne
Foreldre/familie, indre 
forestillinger om barnet

Barnet
(f.eks. fysiologisk 
sårbarhet, vanskelig 
temperament)

Forelder - barn
relasjonen
(f.eks. sensitivitet,
ikke-straffende
disiplin)

Utfall hos barnet
(f.eks. trygg tilknytning,
normal IQ, skole-
resultater, fravær av 

atferdsproblemer)

 

Modell 6: Småbarns utviklingsveier (Beckwith, 2000) 

 

Hvilke forebyggende veier som velges, er avhengig av problemområdet. Ofte 

er symptombildet komplekst, og alle de forebyggende veiene må tas i bruk. 

Omsorgsperson- barn- relasjonen er den helt sentrale faktoren for å sikre et 

godt utfall hos barnet, for eksempel trygg tilknytning. Elementer som vil 

kunne påvirke omsorgsperson- barn- relasjonen og hvilke preventive 

intervensjoner som velges, er barnets sårbarhet eller vanskelige 

temperament, omsorgspersonenes egen sårbarhet, familiestruktur og 

økologi. Modellen (i sin helhet) kan anbefales som et grunnlag for diskusjon 

om forebyggende strategier. 
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5. Systematisk arbeid i sped- og småbarnsalder 
 

Ett av hovedmålene med denne rapporten er å gi en oversikt over 

systematiske tiltak til sped- og småbarn i risikofamilier i Norge. Dette skulle i 

utgangspunktet være en enkel oppgave da det er relativt få slike tiltak i 

Norge. Ett av problemene er at de fleste av disse tiltakene er nyetablerte og 

lite beskrevet. Det er også lite dokumentert at det arbeides systematisk. 

Antall sped- og småbarn i risikofamilier som det faktisk arbeides med, er 

også lite beskrevet. Viktige unntak er Nic Waals institutt, Aline 

spedbarnssenter (Moe & Hansen, 1995), Sykehuset i Buskerud (Moss, 2206; 

Opsand & Haug, 2006) og Nordfjord og Førde BUP (Voss & Larsson, 2006). 

Det finnes videre flere kommunale eksempler, men med unntak av 

familiesentrene (Haugland, Rønning & Lenschow, 2006) er disse lite 

beskrevet. Det vil i tiden som kommer derfor være viktig å samle alle tiltak 

som arbeider med sped- og småbarn i risikofamilier til regionale 

erfaringsseminarer slik at tiltakene beskrives og får tilgang på systematiske 

arbeidsmetoder. 

 

I det følgende er det redegjort for flere undersøkelser der synspunkter på 

hva som trengs for å identifisere og bistå risikofamilier med sped- og 

småbarn er kartlagt. Til slutt følger en summarisk oversikt over systematiske 

tiltak til denne aldersgruppen.   

5.1 Spørreskjemaundersøkelse 
 

Det finnes få, men gode kompetansemiljøer i Norge som tilbyr systematiske 

tilbud til sped- og småbarn. En spørreskjemaundersøkelse til samtlige 

kommuner og poliklinikker for barn og unges psykiske helse i juni 2006 

hadde som formål å kartlegge tiltak, planer om tiltak og kompetansebehov. 

Undersøkelsen ble utført av RBUP Øst og Sør i samarbeid med Sentio. 

Svarprosenten var lav (totalt 163 av 1200 utsendte skjemaer ble returnert) 

til tross for to purringer i august 2006. Med en svarprosent på 13,5 % er 
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disse tallene ikke generaliserbare. Svarene refereres likevel som ytringer, da 

synspunkter på hva som kan gjøres for å styrke sped- og småbarnsfeltet er 

lite kartlagt. Når det gjelder kartlegging av tiltak, er funnene fra 

spørreskjemaundersøkelsen supplert med intervjuer og et erfaringsseminar.  

 

Av de som svarte på spørreskjemaet, utgjorde 12 % ledere ved poliklinikker 

for barn og unges psykiske helse (BUP), 32 % barnevernsledere og 56 % 

helsestasjonsledere. 

 

41 % (n=67) svarte at arbeidsstedet hadde tiltak eller prosjekter rettet mot 

utsatte sped- og småbarn og gravide, mens 59 % (n=96) svarte at de ikke 

hadde slike tiltak eller prosjekter. 

 

Tabell 1 viser fordelingen av tiltak som er iverksatt. Det vanligste tilbudet er 

til omsorgsperson med psykiske problemer. 

 

33 %

21 %

33 %

31 %

46 %

30 %

19 %

39 %

21 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Rus

Vold

Multiproblemfamilier

Fødselsdepresjoner

Psykiske vansker

Omsorgssvikt

Vanskjøtsel

Forhold ved barnet

Annet

 

Tabell 1 

 

 

Tabell 2 viser grad av samarbeid med andre instanser. Hyppigste samarbeid 

er mellom helsestasjon og barnevernstjenesten, deretter andre 

samarbeidskonstellasjoner, for eksempel samarbeid med fødeavdelinger, 

pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnehager. I mange kommuner er 
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det etablert samarbeidsavtaler mellom barnevernet og helsestasjoner. Det er 

videre inngått avtaler på regionalt nivå mellom det statlige barnevernet, 

spesialisthelsetjenesten rus og spesialisthelsetjenesten for barn og unge 

inkludert habiliteringstjenesten. 

 

52 %

35 %

23 %

36 %

6 %

44 %

0 % 25 % 50 % 75 %

Helsestasjon og barnevern 

Helsestasjon og bup 

Barnevern og bup 

Barnevern, helsestasjon og bup 

Somatisk barneavdeling og helsestasjonen 

Andre konstellasjoner: 

 

Tabell 2 

 

Tabell 3 viser vurderingene til utvalget av de ansatte i barnevernet, ved 

helsestasjonene og i spesialisthelsetjenesten for barn og unge av hva som 

skal til for at flere sped- og småbarn skal få hjelp. Informantene vektlegger 

her bruk av kartleggings- og utredningsverktøy. Også flere tilbud til 

målgruppen innen BUP vurderes som viktige for at flere sped- og småbarn 

skal få tidlig hjelp. 38 % peker også på behovet for etablering av nye 

kommunale tiltak.  
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20 %
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screening/kartlegging 

Lettere tilgang til

utredning 
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Annet (spesifiser): 

 

Tabell 3 
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Tabell 4 viser hvilken kompetanse informantene mener bør utvikles. Alle 

typer kompetanse er ønskelig og spesielt utredning av barn og 

omsorgsperson/barn samspill, tverrsektorielt samarbeid og kartlegging. Dette 

er viktige vurderinger som bør få konsekvenser for anbefalingene. 

 

 

 
Tabell 4 

 

Blant de informantene som har svart på spørreundersøkelsen, er psykisk 

syke omsorgspersoner en prioritert gruppe. Behovet for flere tilbud blir 

poengtert og likeså økt kompetanse i arbeid med sped-/småbarn og familier. 

Behovet for kartleggings- og utredningsverktøy understrekes, samt behov for 

flere tiltak både i barnevernet og i BUP. Et samarbeid på tvers av sektorer 

blir poengtert som en type kompetanse som bør utvikles. Dette er en viktig 

påpekning, da et slikt samarbeid er avgjørende for en helhetlig oppfølging av 

risikofamilier som har behov for flere hjelpetiltak til samme tid.  

 

5.2. Undersøkelse av TNS Gallup 2003 
 

I en ikke-publisert undersøkelse foretatt i 2003 av TNS Gallup for Norsk 

Sykepleierforbund blant forbundets registrerte helsesøstere, ble det spurt om 

de i løpet av de to siste arbeidsukene hadde avdekket symptomer eller 

58 %

68 %

40 %

53 %

42 %

63 %

0 % 25 % 50 % 75 %

Kartlegging 

Utredning av 
barn/samspill 

                   Behandlingsmetoder 

               Samtaler med barn 

                      Samtaler med voksne  

Tverrsektorielt 
samarbeid 
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problemer hos barn i aldersgruppen 0–5 år i forhold til enkelte oppgitte 

områder. 1200 av 2600 helsesøstere svarte. 65 % svarte ”meget” eller 

”ganske vanlig” på om de hadde avdekket symptomer eller problemer knyttet 

til barns psykiske utvikling. Videre vurderte helsesøstrene at ernæring/ 

amming, fysisk og motorisk utvikling, helse/trivsel og atferd, som er sentrale 

områder innenfor et utviklingspsykologisk perspektiv, er vanlige områder 

hvor det blir avdekket problemer i helsesøstrenes kontakt med barn/familier. 

 

Videre avdekket 68 % av helsesøstrene søvnvansker. 12 % svarte ”meget 

vanlig” når de ble spurt om problemer knyttet til omsorgspersons 

livssituasjon. En relativ høy andel av helsesøstrene, 62 %, svarte at det er et 

stort behov for kunnskap om hvordan man tidlig identifiserer psykiske 

vansker hos barn. Resultatene av undersøkelsen viser at helsesøstre 

identifiserer familier med ulike typer vansker. Samtidig avdekker den et stort 

behov for økt kompetanse hos fagpersoner på helsestasjoner. Spesielt 

handler det om å sikre kvaliteten på de funn som gjøres og å trygge 

helsesøstre på egen handlingskompetanse. I tillegg viser svarene fra 

helsesøstrene et behov for å vite at det nytter å henvise risikofamilier videre 

til andre hjelpeinstanser.  

 

5.3 Kartlegging av kompetanse på forebygging, tidlig 
identifisering og iverksetting av tiltak i førstelinjen i 
forhold til barn i alderen 1–6 år 
 
En kartleggingsundersøkelse fra Helse Bergen HF (Braarud, 2007, Braarud et 

al, 2008) omfatter helsestasjonsansatte, pedagoger og ledere i barnehager. 

Spørsmålene ble utformet i forhold til arbeid med barn fra 0 til 2 år 

(helsestasjonene) og barn i aldersgruppen 3–6 år (barnehagene).  
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Helsestasjoner  

Denne studien har kartlagt kjennskap til og bruk av metoder og 

kartleggingsverktøy, nåværende kompetanse og behov for kompetanse hos 

ulike faggrupper på utvalgte helsestasjoner i Helseregion Vest. Det er lav 

svarprosent (39 av 138).  

 

De to største gruppene var helsesøstre (21) og leger (10). 92 % rapporterte 

at fokus på foreldre- barn- samspill var en del av konsultasjonen ved 

helsestasjonen. Det ble videre rapportert at det var lett å tematisere 

samspillsproblemer når det var et ønske fra omsorgspersonene eller 

omsorgspersonene rapporterte bekymring. Det var imidlertid ofte vanskelig 

når det var fagpersonen selv som observerte tydelige tegn på dårlig samspill. 

Flere kjenner til metoder for samspillsveiledning som for eksempel Marte 

Meo. Et mindretall av fagpersonellet benytter slike metoder.  

 

Det er liten bruk av kartleggingsverktøy og screeningsverktøy ved de aktuelle 

helsestasjonene. 

 

Når det gjelder å innhente informasjon fra omsorgspersonene, rapporterer 

langt de fleste at de noen ganger spør om psykisk helse. Oftest blir det spurt 

om mors psykiske helse generelt (15 av 39) og fødselsdepresjon (14 av 39). 

15 av 39 rapporterer at de kjenner til Edinburgh Postnatal Depression Scale 

(EPDS), mens kun 2 av 39 benytter dette verktøyet jevnlig. 

 

Svært mange rapporterer at de synes utdannelsen gir tilstrekkelig kunnskap 

til å ta opp risikofaktorer som blant annet mors psykiske helse generelt, 

fødselsdepresjon, fars psykiske helse, rusmiddelproblemer hos mor og far, 

samlivsproblemer og vold i hjemmet. Svært mange rapporterer likevel at de 

trenger mer kunnskap om disse risikofaktorene.  
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Når det gjelder kompetanse, rapporterer fagpersonalet at de har fra middels 

til god kompetanse på ulike temaer som reguleringsvansker og vansker med 

kontaktfunksjon. Svært mange rapporterer allikevel behov for økt 

kompetanse, spesielt gjelder dette kompetanse på gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelser og tilknytningsforstyrrelser. 

 

Barnehager  

Denne delen av undersøkelsen ble utført ved hjelp av et spørreskjema og 

hadde til hensikt å kartlegge blant annet kompetanse, kompetansebehov og 

samarbeidsrutiner blant barnehagepersonell. Undersøkelsen omfattet 92 

respondenter, hvorav alle var førskolelærene. Halvparten hadde også 

tilleggsutdanning. Et flertall av barnehagepersonalet (60 % eller flere) 

rapporterer en god kompetanse på områdene motorikk, språk og avvikende 

kontaktsøking overfor jevnaldrende og voksne. 50 % eller flere rapporterer 

et behov for økt kompetanse for å kunne identifisere symptomer på angst, 

depresjon eller autistiske trekk hos barnet. 47 % har et behov for økt 

kompetanse på identifisering av symptomer på omsorgssvikt.  

 

60 % eller flere av respondentene rapporterer om god kompetanse og 

erfaring med å uttrykke bekymring til omsorgspersonene vedrørende barnets 

vansker med motorikk og språk. 60 % eller flere av respondentene 

rapporterer behov for mer kompetanse for å komme med bekymring om 

symptomer på angst, depresjon, autistiske trekk og omsorgssvikt, og 58,7 % 

om avvikende samspill. 

 

Kun en svært liten andel av barnehagepersonalet (under 10 %) rapporterer å 

ha en god kompetanse på å vurdere risikofaktorer i barnets omsorgsmiljø. De 

uttrykker et behov for økt kompetanse på de aller fleste områdene som 

kartlegges. Ca. 60–70 % av personalet har behov for økt kompetanse på å 

vurdere mors og fars psykiske helse, mors og fars rusmiddelproblemer og 
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mors og fars intellektuelle fungering. Alt i alt rapporterer ca. 40 % eller flere 

behov for økt kompetanse på alle de kartlagte områdene. Videre rapporterer 

68,5 prosent av barnehagepersonalet at det er ”veldig aktuelt” med ”kursing 

innenfor hvert enkelt tema”.  

 

En svært liten andel av personalet rapporterer å ha et forpliktende samarbeid 

med andre instanser/etater. 26,1 % svarer at de har et forpliktende 

samarbeid med PPT.  

 
Hvorvidt resultatene er representative for by og landkommuner i landet for 

øvrig, kan ikke sies med sikkerhet. Det er påfallende at barnehagepersonalet 

oppgir at de har middels kompetanse på viktige risikoområder. Det gir grunn 

til bekymring at en så liten andel av personalet opplever å ha god 

kompetanse på å identifisere spesifikke risikofaktorer hos barnet. Den andre 

bekymringen er at svært få barnehager oppgir å ha forpliktende samarbeid 

med andre instanser som for eksempel PPT.  

 

5.4 Kartlegging av tilbud til barn av psykisk syke  
 
 
RBUP- undersøkelsen 
 

RBUP Øst og Sør gjennomførte på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet en 

landsomfattende spørreskjemaundersøkelse (Aamodt & Aamodt, 2005). 

Resultatene viste at det i psykisk helsevern for voksne ikke var etablert 

systematiske rutiner for å fange opp hvorvidt pasientene har barn, hvor 

gamle de er eller hvem som ivaretar den daglige omsorgen. Selv ved 

avdelinger der det var innført skriftlige rutiner og prosedyrer for slik 

kartlegging, gav ansatte uttrykk for usikkerhet både i forhold til å snakke 

med pasientene om hvordan de fungerer og håndterer omsorgen av egne 

barn (Aamodt & Aamodt, 2005). Også i forhold til samarbeidet mellom 

spesialisthelsetjenesten og det kommunale hjelpeapparatet manglet det 
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rutiner. Helsesøstre, psykisk helsetjeneste, barnevernstjeneste og PPT i 

kommunene mottok sjelden henvendelser fra psykisk helsevern for voksne. 

Fastlegene som mottok epikriser fra poliklinikker og sykehus, tok sjelden 

kontakt med instansene som hadde barnet som sitt primæransvar. Aamodt & 

Aamodt (2005) peker også på behovet for tidlig innsats overfor mødre med 

psykiske belastninger, og fremmer forslag om at tidlig innsats bør inngå i alle 

helsesøstres arbeidsområde. En særlig utsatt gruppe er barn som lever alene 

med en psykisk syk omsorgsgiver (4000 barn, kilde: Nettstedet Morild 2006). 

 

Det er etablert ulike grupper eller kurs for barn av psykisk syke 

omsorgspersoner, blant annet i regi av Voksne for barn. Hensikten er å 

ivareta barnets behov for informasjon, kunnskap, fellesskap og emosjonell 

støtte gjennom å dele erfaringer, følelser og tanker. Ved Sørlandet sykehus, 

er det gjennomført en fast prosedyre der alle innlagt pasienter på 

akuttposten som har hjemmeboende barn, får fem samtaler der ektefelle og 

barn deltar. Det er videre opprettet egne stillinger som barnekontakter ved 

flere psykiatriske avdelinger ved Sørlandet sykehus. Barnekontaktenes 

funksjon er å sikre barnets stemme inn i behandlingen. Denne modellen er 

også tatt i bruk ved sykehuset i Fredrikstad og sykehuset Innlandet 

(Sanderud sykehus). Ved sykehuset i Buskerud er det opprettet en egen 

brukerkonsulent som planlegger å opprette et nettverk av barnekontakter 

som hun skal koordinere. Det er også et ønske om å innføre et nettverk av 

barnekontakter på alle avdelinger også i somatikken ved Sørlandet sykehus.  

En gjennomgående erfaring er at også barn under 18 år av psykisk syke 

omsorgspersoner må sikres fulle pasientrettigheter for å bli sett og hørt.  
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5.5 Kartlegging av rusinstitusjoner 
 
SIRUS- undersøkelsen 
 
I en kartleggingsundersøkelse i regi av SIRUS (2005) var målet å få større 

kunnskap om hvilken hjelp barn av rusavhengige foreldre tilbys i Norge. 

Studien omfattet ni behandlingsinstitusjoner innenfor rusmiddelfeltet og to 

sentre for barn og foreldre.  

 

Institusjonene oppga at de prioriterte de yngste barna, og helst gravide 

mødre som befant seg så tidlig i svangerskapet som mulig. Det ble beskrevet 

en høy forekomst av skader og funksjonsvansker som trolig hadde 

sammenheng med rusmiddeleksponering under svangerskapet og med 

belastninger i de første leveårene. Det var gjennomgående stor grad av 

generell fagkompetanse i institusjonene, men behovet for spesifikke 

opplæringstiltak i observasjon og utredning av utviklingsvansker og skader 

hos små barn var uttalte. Behovet for ekstern spesialistkompetanse fra 

psykisk helsevern for barn og unge og habiliteringstjeneste for barn ble 

fremhevet. 

 

5.6 Systematiske tiltak til risikofamilier med sped- og 
småbarn   
 

Flere tilbud til sped- og småbarn i risikofamilier er etablert. Nedenfor følger 

en presentasjon av et utvalg av slike tiltak. Presentasjonen er ikke 

fullstendig, men ment å være eksempler på tiltak. Tiltakene er etablert i regi 

av kommuner, poliklinikker for barn og unges psykiske helse, klinikker, 

sykehus og frivillige organisasjoner  
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Kommuner 
 

Oslo kommune, Aline poliklinikk: Poliklinisk støtte- og behandlingstilbud til 

omsorgsperson og barn ved psykiske vansker i forbindelse med svangerskap, 

fødsel og første leveår. Systematisk bruk av kartleggingsverktøy og 

behandlingsmetoder. 

 
Oslo kommune, bydel St. Hanshaugen: Faste tiltak som omhandler bruk av 

EPDS, støttesamtaler og samarbeid med aktuelle henvisningsinstanser.  

 

Drammen kommune og spedbarnsteamet ved Buskerud sykehus: Samarbeid 

mellom helsestasjoner og BUP om barn i risiko.  

 
Bærum kommune: Prosjekt som omhandler bruk av EPDS, støttesamtaler og 

samarbeid med psykisk helsevern for voksne. Deltagelse i prosjektet 

presenteres som et tilbud til alle gravide i Bærum. 

 

Bærum har en egen psykisk helsetjeneste for barn og unge (PSU), et 

lavterskeltilbud som har som formål å gi tidlig psykisk helsehjelp til barn, 

unge og deres omsorgsperson. Tjenesten har et eget team som gir et 

lavterskel korttidstilbud til familier med sped- og småbarn. PSU har også en 

forsterket helsetjeneste for flyktninger og innvandrere med ulike 

gruppetiltak. Gruppetilbudet som blir gitt til småbarnsomsorgsperson, tar 

blant annet sikte på å styrke omsorgspersonfungeringen ved hjelp av ICDP-

programmet (Hundeide, 2005). 

Tønsberg kommune: Prosjektet ”Liv laga” gir tidlig hjelp i forbindelse med 

psykiske vansker hos omsorgsperson og hjelp til familier der det er særskilte 

behov for å ivareta spedbarnets psykiske helse og utvikling. 

Haugesund kommune: PPT koordinerer tiltak for risikoutsatte sped- og 

småbarn.  
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Bergen kommune: Psykologer på alle helsestasjonene med et særlig ansvar 

for aldersgruppen 0 – 6 år. 

 

Trondheim kommune: Koordinering og sammenheng i tjenesten er vektlagt 

gjennom drift av Barne- og familietjenesten. Barne- og familietjenesten tilbyr 

barnevernstjeneste, PPT, kommunal helsetjeneste og sosiale tjenester for 

barn og ungdom. Tjenesten er et lavterskeltiltak og har en egen satsing på 

de minste barna.  

 

Kommuner i Trøndelagsregionen: Lavterskelsamarbeid mellom barnevern og 

helsestasjon i kommunene. Det er totalt 15 kommuner som har et 

systematisk samarbeid mellom helsestasjoner og barnevern slik at familier 

får et koordinert tilbud når det er særskilte behov. 

 

Molde kommune: Lang erfaring med en helsestasjon med psykisk helse som 

kompetanseområde 

 

Andre tiltak i ikke navngitte kommuner: 

Tigris: Utviklingsprosjekt i noen kommuner der blant annet Audit, et 

spørreskjema for ruskartlegging av gravide, prøves ut i en 

prosjektorganisasjon. Ledes fra Lade behandlingssenter og 

Borgestadklinikken.  

Familiesentermodellen: Over 40 kommuner har tatt i bruk 

familiesentermodellen som omfatter åpen barnehage, helsestasjon og 

barnevern. Familiesenterets målsetting er å nå alle typer familier og gir både 

et helsefremmende og et forebyggende tilbud lokalt. Senteret er et 

tverrfaglig tiltak i seg selv og en tverretatlig samarbeidsarena. Allmenne 

tilbud som svangerskapsomsorg, helsestasjon og åpen barnehage er 

sentrale. Flere av familiesentrene benytter Ages & Stages Questionnaire og 

en forkortet versjon av Parenting Stress Index.  
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Familiesentermodellen startet som et forsøksprosjekt i regi av RBUP Nord. 

Tre familiesentre i forskjellige kommuner er gjenstand for en egen evaluering 

(Haugland et al., 2006).  

Home-Start 

27 avdelinger i over 20 kommuner har tatt i bruk Home-Start 

Familiekontakten, et program for oppfølging av familier med små barn. 

Programmet er kvalitetssikret gjennom et nasjonalt kontor, og oppfølgingen 

skjer i hjemmet av frivillige under veiledning av en koordinator. 

 

Foreldreveiledningsprogrammet  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet drifter foreldreveilednings-

programmet basert på åtte regler for godt samspill. Dette er også kjent som 

International Child Development Programme (ICDP). Det er innført i mer enn 

30 kommuner, og en tilrettelagt variant for familier med annen etnisk 

bakgrunn er implementert i 12 kommuner samt 8 bydeler i Oslo kommune.  

 

Godt samliv 

Parkurs for førstegangsomsorgsperson er et kommunalt tilbud som er driftet 

av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kurstilbudet har egne utdannede 

trenere og vil i løpet av relativt kort tid bli brukt i mange kommuner. 

 

Familieråd 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har også ansvaret for familieråd, en 

modell hentet fra New Zealand. Familieråd innebærer at en utvidet 

familiegruppe mobiliseres for å finne gode omsorgsløsninger til et utsatt barn 

i egen familie.   

 

BUP/klinikk/sykehus: 

Nydalen BUP, Oslo: Poliklinisk støtte- og behandlingstilbud til omsorgsperson 

og barn ved psykiske vansker i forbindelse med svangerskap, fødsel og første 

leveår.  
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Kongsvinger BUP: Prosjekt Villa Marte. Et lavterskeltiltak med fokus på 

forebyggende arbeid i aldersgruppen 0–6 år. Prosjektet er vedtatt videreført 

med fokus på de yngste som en fast del av tilbudet ved BUP med ordinær 

henvisning.  

 

Nordfjord BUP: Konsultasjon og lavterskeltilbud til helsestasjonene i 

Nordfjord. Systematisk bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder. 

 

Førde BUP: Systematisk bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder. 

 

Nic Waals Institutt, Oslo: Poliklinisk støtte- og behandlingstilbud til 

omsorgsperson og barn ved psykiske vansker i forbindelse med svangerskap, 

fødsel og første leveår. Systematisk bruk av kartleggingsverktøy og 

behandlingsmetoder. 

Det er flere spedbarnsteam under opprettelse ved poliklinikker over hele  

landet.  

 

Ullevål universitetssykehus, Ullevålteamet: Konsultasjonsteam med 

representanter fra føde- og barselavdeling samt Aline barnevernsenter om 

koordinering av hjelpeinnsatser for risikogravide i samarbeid med bydelene. 

 

Rikshospitalet: Oppfølging av premature barn og deres familier i samarbeid 

med kommunene.  

 

Buskerud sykehus, Spedbarnsteamet: Poliklinisk støtte- og behandlingstilbud 

til omsorgsperson og barn ved psykiske vansker i forbindelse med 

svangerskap, fødsel og første leveår. Systematisk bruk av 

kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder. 

 

Buskerud sykehus: Samarbeid mellom spedbarnsteamet, barneavdeling og 

helsestasjon med systematisk oppfølging av for tidlig fødte barn. 
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Sykehuset i Sogn og Fjordane: Konsultasjonsteam for sped- og småbarn i 

risiko, et samarbeid mellom BUP og Bufetat.  

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge: Egen oppfølging fra to jordmødre før og 

etter fødsel av gravide med særlige behov i samarbeid med kommunene. 

 
 
Rusbehandlingsinstitusjoner 
 
Det er flere rusbehandlingsinstitusjoner som har opprettet hele avdelinger for 

familier, både gravide og sped- og småbarnsfamilier. Dette gjelder blant 

annet Borgestadklinikken, Lade behandlingssenter, Hov i Land og  Origo. 

 

Foreldre- barn- tiltak 

Det er 19 foreldre- barn- tiltak i Norge (tidligere benevnelse mødrehjem). De 

fleste av disse er døgninstitusjoner, flere med polikliniske tilbud.  

  

Prosjekter  
Kirkens Bymisjon, FORUS: Prosjekt ”Gylne øyeblikk”. Samarbeid med tre 

bydeler i Oslo for å gi tidlig hjelp i forbindelse med psykiske vansker hos 

omsorgsperson. 

 

Kurs for fosterforeldre 

Fosterforeldre er en gruppe omsorgspersoner det er helt nødvendig å 

rekruttere. Fosterbarn har med seg sin egen historie som kan sette 

samspillet med de nye omsorgspersonene på prøve. Fosterforeldre har derfor 

behov for å identifisere egne og barnets bidrag i et samspill. ”Pride-kurset” er 

ment å kunne være til slik hjelp. 

 

Foster Pride ble utviklet i 1993 I USA. Ideen bak Pride er å gi fosterbarn 

oppvekstvilkår som er så gode som mulig. Programmet er utviklet for å 

forberede fosterfamiliene på de oppgavene som venter, og for å gi opplæring 

og oppfølging som gjør dem mest mulig rustet for å lykkes med arbeidet. I 
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NOVA- rapport (Ianke & Thorud, 2006) som omhandler en evaluering av 

Fosterhjemstjenesten i Akershus (Helgerud ressurssenter for fosterhjem), 

går det frem at fosterforeldrene var svært godt fornøyd med veiledningen fra 

Fosterhjemstjenesten. Imidlertid går det også frem av rapporten at 

oppfølging av fosterforeldrene ikke er like godt utbygd i alle deler av landet. 
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6. Effektstudier og internasjonale erfaringer 
 

6.1 Internasjonale effektstudier 
 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten utførte på oppdrag fra RBUP 

Øst og Sør en kartlegging av internasjonale effektstudier av intervensjoner i 

risikofamilier. Utfallsmål var relatert til sped- og småbarns psykiske helse.  

 

Oppdraget viste seg av flere grunner å være en utfordring, blant annet fordi 

det er forholdsvis lite forskning på området og et stort spekter av 

intervensjonsformer som direkte eller indirekte omhandler sped- og 

småbarns psykiske helse.  

 

Rapporten baserer seg på systematiske oversikter og HTA - rapporter (Health 

Technology Assessment)  over randomiserte, kontrollerte studier (RCT). Fem 

databaser ble benyttet i kartleggingen: The Cochrane Library, MEDLINE, 

PsychINFO, EMBASE, Campbell Library. 

 

Fem oversiktsartikler og elleve primærstudier fra oversiktene ble inkludert i 

studien; Coren (2001), Coren (2003), Doggett (2005) Dimond (1999) og 

Diggle (2002).  

 

Sosioøkonomisk/psykososial risk (Tenåringsmødre – Rusbrukende 

mødre) 

Coren (2001; 2003) 

Begge disse oversiktene (Coren et al 2001 var en Cochrane review) evaluerte 

effekten av individuelle og gruppebaserte omsorgspersonprogrammer. To 

studier i Coren et al (2001) og én i Coren et al (2003) ble vurdert som 

relevante for oppdraget:  

Hovedfokus for intervensjonen for disse to studiene var tenåringsmødre. 

Utvalgsstørrelsen i begge studiene var relativt små.  
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Truss et al. (1977) benyttet et gruppebasert omsorgspersonprogram som 

hadde til hensikt å fremme mor-barn-interaksjon og dermed bedre kognitiv 

utvikling hos barnet og hindre utviklingsforsinkelse. Effekten av 

intervensjonen ble målt i form av språkferdigheter hos barnet. Ingen 

resultater var signifikante, men i favør av eksperimentgruppen.  

 

Koniak-Griffin et al. (1992) benyttet et én-til-én forelderprogram som hadde 

som mål å bedre omsorgspersonatferd. Effekt av intervensjonen på mor-

barn-interaksjonen ble målt ved Responsiveness to Parents subscale. 

Resultatene var ikke signifikante, men i favør av eksperimentgruppen. 

 

Kun én studie i Coren et al. (2003) ble inkludert i denne rapporten. Målet 

med studien var å evaluere effekten av gruppebaserte familieprogrammer for 

å forebygge mangler og utviklingsforsinkelser hos barnet (Badger et al.). To 

intervensjoner ble sammenlignet, et ukentlig gruppebasert 

omsorgspersonprogram for tenåringsmødre 16 år og eldre, og et månedlig 

hjemmebesøksprogram. Uzgiris-Hunt-skalaene for spedbarns utvikling og 

Bayley Scales of Infant Development (BSID) ble benyttet for å evaluere 

effekt. Signifikant effekt av gruppeprogrammet i forhold til programmet for 

hjemmebesøk ble dokumentert ved bedre gjennomsnittsskårer på den 

mentale og motoriske skalaen på BSID. 

 

Doggett (2005) 

Fire randomiserte kontrollstudier fra denne Cochrane-oversikten ble vurdert å 

være relevante for oppdraget, men med betydelige metodiske begrensninger. 

Alle de fire studiene (Black et al., 1994, Butz et al., 1998, Schuler et al., 

2000; 2002; 2003, Grant et al., 1996 alle i Doggett, 2005) rekrutterte 

deltagere på bakgrunn av selvrapportert rusmiddelmisbruk hos mødrene og 

studerte effekt av hjemmebesøk. Tre av studiene hadde relativt små utvalg. 

Kun Black benyttet hjemmebesøk før og etter fødsel. Resultatene var noe 

ulike. En av studiene rapporterte signifikant bedret psykomotorisk utvikling.   
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Atferdsproblemer 

Dimond (1999) 

Denne oversiktsartikkelen fokuserte på middels til langtidseffekt av et 

omsorgspersonfokusert undervisningsprogram på atferdsproblemer hos 

barnet. Tre randomiserte kontrollstudier ble funnet relevant for rapporten. To 

av de tre studiene viste statistisk signifikante resultater. Webster-Stratton & 

Hammond rapporterte signifikante resultater i barnets atferd ved bruk av 

Eyberg Child Behavior Inventory (ICBI) og CBCL. Van den Boom fokuserte på 

bedring av mødres sensitivitet med tilknytning hos barnet som eneste 

utfallsmål. Bedring i tilknytning ble rapportert, men med noe uklarhet med 

hensyn til statistisk signifikans. Den tredje studien (Tucker et al., 1998) viste 

også endring i atferd, men funnene var ikke konsistente. 

 

Utviklingsforstyrrelser 

Diggle (2002) 

Denne Cochrane-oversikten inkluderte kun to små studier. Effekten av tidlig 

intervensjon ble målt på barn med autisme i alderen 1–7 år. Kun én studie 

ble funnet relevant for rapporten (referanse 29 i hovedrapporten). En svært 

intensiv behandling med fokus på barnet (Lovaas) ble sammenlignet med 

omsorgspersontrening. Resultatene viste best effekt når intervensjonen er 

fokusert på barnet. 

Oppsummering fra kunnskapssenteret 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppsummerer med at det 

finnes få systematiske oversikter som kan dokumentere effekten av tidlig 

intervensjon på psykisk helse hos sped- og småbarn. Kunnskapssenteret 

mener derfor at det ikke er mulig å si noe sikkert om effekten av tidlig 

intervensjon i forhold til småbarns psykiske helse. I rapporten pekes det på 

at overførbarheten mellom studiene og de forskjellige studiepopulasjonene 

ble begrenset på grunn av stor heterogenitet i typene intervensjoner og 

populasjoner som ble inkludert. Dessuten varierte kvaliteten på de inkluderte 
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primærstudiene. Konklusjonen fra Kunnskapssenteret er at det er et stort 

behov for flere gode systematiske oversikter og primærstudier som fokuserer 

på effekten av tidlig intervensjon på psykisk helse hos sped- og små barn.  

Våre kommentarer   

Kunnskapssenteret anvender randomiserte, kontrollerte studier som inngår i 

metastudier. Hvilke randomiserte kontrollstudier (RCT) som inkluderes i 

oversiktsstudier, kan variere. I en rapport fra Australia (Wise, da Silva, 

Webster & Sanson, 2005) var 32 oversiktsstudier inkludert. Flere av disse ble 

presentert på Oslo-konferansen i 2006. Ingen av de oversiktsstudiene 

kunnskapssenteret brukte, var inkludert og vice versa. En hovedgrunn til 

denne forskjellen i resultater er søkeordene som ble anvendt. I et fremtidig 

samarbeid med Kunnskapssenteret er det nødvendig å kvalitetssikre 

søkeordene opp mot de største utenlandske studiene innen feltet.  

 

Det er behov for å øke antall studier som belyser mulige effekter av tidlig 

intervensjon. Dette er nyttig både for å forberede nye oppfølgingsstudier i 

Norge knyttet til utprøving av tiltak, men også for å styrke kvaliteten på 

studier slik at hensynet til at flere risikofaktorer påvirker barns utvikling og 

psykisk helse samtidig blir ivaretatt. En mer utstrakt bruk av 

diagnosemanualen Diagnostic Classification 0–3R også i et forskningsøyemed 

vil gi en mulighet til å vurdere flere utfallsmål enn atferd og kognitive 

funksjoner.  

 

De fleste studiene i Kunnskapssenterets rapport inkluderte små grupper av 

barn og omsorgsperson. Statistisk signifikans kan derfor være vanskelig å 

oppnå. Studier av risikofamilier vil alltid innebære selekterte utvalg, og disse 

er naturlig nok ofte små i omfang. Epidemiologiske, longitudinelle studier 

som inkluderer observasjoner av små barn, vil gi et interessant grunnlag for 

å sette i verk intervensjonsstudier. I Norge er fire slike studier under arbeid: 

et ved Atferdssenteret, ”Barns sosiale utvikling”, et ved NTNU i Trondheim, 

”Tidlig trygg i Trondheim”, ”Barn i Bergen” ved RBUP Vest og ”Topp-studien: 
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Trivsel og oppvekst, barndom og ungdomstid ”  ved Folkehelseinstituttet. Det 

er imidlertid ingen studier som starter i svangerskapet og første leveår. Det 

er derfor behov for en ny epidemiologisk studie på dette området.  

 

6.2 Internasjonal erfaringskonferanse i Oslo, 27.–28. 
april 2006 
 

120 deltakere, med bred faglig kompetanse, fra mer enn syv land deltok på 

konferansen. De utvekslet eksempler, erfaringer og forskningsresultater. 

 

Målet for konferansen var å belyse sentrale bidrag til en nasjonal strategi 

rundt tidlig innsats i risikofamilier.  

 

Noen eksempler på overordnede programmer på nasjonalt nivå: 

• Sure Start, UK, er et program drevet av staten. Det har som mål å 

opparbeide bedre resultater for familier og barn ved å samkjøre 

barnevern, tidlig opplæring, helse og generell støtte til familien, 

inkludert å hjelpe familier med fast arbeid.  

• Pen Green Centre for Children and Their Families, Corby, England, er 

en ressursbasert modell som anerkjenner omsorgspersonene, mødre 

og fedre, som rådgivere og som de første læremestrene for sine barn. 

• Triple P Positive Parenting Program, Australia, er et støtteprogram for 

omsorgsperson og familier utviklet i Australia. Triple P har som mål å 

forebygge atferds-, emosjonelle og utviklingsproblemer hos barn ved å 

forbedre ferdigheter, kunnskap og trygghet i omsorgspersonrollen. 

• Strengthening Families fra USA tar for seg krysningen mellom 

barnevern og tidlig opplæringsprogrammer. 

• Kaleidoscoop og Opstart, Nederland. Kaleidoscoop er et senterbasert 

program for å støtte barns utvikling opp til seksårsalderen. ”Opstart” 



 70 

er et hjemmebasert program. Programmet har til hensikt å stimulere 

kognitiv og emosjonell utvikling hos barn i alderen fire til seks år.  

 

Viktige studier som ble presentert: 

• The High/Scope Perry Preschool Study, USA (Schweinhart, 2000), er 

en longitudinell studie som startet i 1960-årene. 123 afroamerikanere 

ble fulgt over mer enn 35 år. Resultatene viser at tiltaket var nyttig 

blant annet ved at betydelig flere i eksperimentgruppen fullførte 

videregående skole og var i fast arbeid i en alder av 27–40 år. 

• Early Head Start, USA (Administration for Children & Families, 2003), 

er et program som gir tilbud til gravide. Fokus er på å bedre små 

barns utvikling og hvordan utvikle gode familierelasjoner. Programmet 

kan være hjemmebasert, senterbasert eller begge deler. En 

effektstudie av 3000 barn som ble sammenlignet med en 

kontrollgruppe, viste at barn i treårsalderen hadde et større vokabular, 

mindre aggressiv atferd, bedre oppmerksomhet, større engasjement 

og mindre negativ atferd overfor omsorgspersonene. 

Omsorgspersonene viste blant annet mer varme og engasjement 

overfor barnet. 

Også tre norske studier ble presentert: 

• Tromsø- studien er en undersøkelse om for tidlig fødte spedbarn som 

per definisjon er en risikogruppe. Dette er et tidlig- 

intervensjonsprogram hvor omsorgspersonene får hjelp til å forstå og 

støtte premature barns utvikling gjennom bruk av Vermont-

programmet. Resultatene viser en positiv utvikling ved 12-

månedersalderen i form av bedre sosiale kommunikasjonsferdigheter 

hos barnet som har vært med i programmet enn hos barn hvor mødre 

ikke har fått hjelp.  

• ABC-prosjektet. Folkehelseinstituttet har en nasjonal undersøkelse 

som omfatter 100 000 barn (Mor-barn-studien). En delstudie, ABC-
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studien, har fokus på tidlig identifikasjon og forebygging av autisme. 

Undersøkelsen drives av Folkehelseinstituttet, og skal følge 

omsorgsperson fra 17. uke av graviditeten og fremover. Barnet skal 

kontrolleres i 6. måned, 18. måned og 36. måned etter fødsel. De 

håper å kunne følge opp disse familiene videre gjennom tenårene og 

inn i voksen alder.  

• Tidlig trygg i Trondheim er en studie for tidlig kartlegging og 

forebygging av mentale helseproblemer blant alle 4-åringene i 

kommunen. Trondheim er en kommune med 158 000 innbyggere og 

40 000 barn. I tillegg til kartleggingen av mentale helseproblemer hos 

4-åringene er det planlagt intervensjonsstudier der en ser på effekt av 

hjelpetiltak. 

 

Konferansen bekreftet behovet for et internasjonalt samarbeid om tidlig 

innsats. De fleste landene som var representert, har felles erfaringer og 

utfordringer når det gjelder å få etablert nasjonale strategier for å nå sped- 

og småbarn i risikofamilier med systematiske tiltak som kan definere positive 

utfallsmål. Mange av studiene og programmene som ble presentert, 

dokumenterer at tidlige tiltak i småbarnsalderen gjennom en kombinasjon av 

hjemmebaserte tiltak og senterbaserte tiltak, har gitt resultater. Det er 

opprettet kontakt mellom Nasjonalt kompetansenettverk og 

forskningsinstitusjoner i mange land om et samarbeid om tidlig innsats. 

Oslokonferansen er fulgt opp med en konferanse i San Diego i mai 2007, og 

det er nå etablert et amerikansk nettverk der Norge deltar som eneste 

utenlandske nasjon. 
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7. Prioriterte arbeidsområder 
 

En gjennomgang av sped- og småbarnsfeltet gir grunnlag for en samlet 

vurdering av hvilke områder som bør defineres som prioriteringsområder 

både hva gjelder behovet for sammenhengende tjenester og for utprøving av 

kartleggingsverktøy. Sammenhengende tjenester betyr et utstrakt samarbeid 

mellom første- og andrelinjetjenesten. Det vil være nødvendig å benytte 

ulike kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder for å kvalitetssikre 

arbeidet. Kartleggingsverktøyene bør ha tilstrekkelig sensitivitet og 

spesifisitet, og behandlingsmetodene bør så langt det er mulig være 

evidensbaserte. Der disse betingelsene ikke er innfridd, bør 

kartleggingsverktøy og behandlingsmetodene være grunnlag for validering og 

utprøving.  

 

Nedenfor følger en kort presentasjon av arbeidsområder i prioritert 

rekkefølge.  

 

7.1 Psykiske vansker hos mødre i forbindelse med 
svangerskap, fødsel og barnets første leveår 
 

Det er viktig å identifisere mødre som opplever depresjon og andre psykiske 

vansker i forbindelse med svangerskap, fødsel og barnets første leveår. 

Mødre med en tidligere langvarig sykehistorie må også identifiseres. Mødre 

med psykiske lidelser kan få problemer med å relatere seg til barnet i kortere 

eller lengre tid.  
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7.2 Bruk av rusmidler i svangerskap og i barns første 
leveår 
 

Det gir grunn til bekymring at rusmidler i form av alkohol og illegale stoffer 

øker i omfang. Spesielt foruroligende er tendensen til at unge jenter i fertil 

alder konsumerer mer alkohol enn tidligere (Skretting, 2000). Den varige og 

svært skadelige effekten på barnets utvikling ved bruk av alkohol i 

svangerskapet er vel dokumentert (FASD). Sammenhengen mellom bruk av 

illegale rusmidler, metadon, subutex samt en del benzodiazepiner og 

neonatalt abstinenssyndrom er også dokumentert gjennom enkeltstudier. Det 

er derfor avgjørende å kartlegge omfanget av rusmidler tidlig i svangerskapet 

for å hjelpe kvinnen til å endre livsstil på en måte som gjør at vansker hos 

barnet forebygges. Familien har behov for bistand i barnets første leveuker 

blant annet for å observere mulige abstinenser hos barnet, samt 

oppmerksomhets- og reguleringsvansker. Omsorgspersonene vil også ha 

behov for å bearbeide bekymringer og skamfølelse slik at barnet kan bli møtt 

der det er. Det er videre viktig med kontinuerlig oppfølging over tid basert på 

omsorgspersonenes bekymringer, barnets utviklingspsykologiske fungering 

og utfordringer i samspillet.   

 

7.3 For tidlig fødte barn 
 

Prematur fødsel defineres som fødsel før 37. svangerskapsuke. Det er særlig 

barn født etter 28 ukers svangerskap eller tidligere som er utsatt for å få 

nevrologisk relaterte forstyrrelser. Disse barna har risiko for å få 

samspillsproblemer, utviklingsforstyrrelser og reguleringsvansker. Imidlertid 

kan også barn født på et senere tidspunkt i svangerskapet ha lignende 

problemer. Det er vist at veiledning av omsorgsperson med hensyn til å 

forstå barnets individualitet har en gunstig utviklingsmessig effekt. Slik 

veiledning vil også redusere stresset som ofte er forbundet med omsorg for 
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skjøre barn, og gjøre omsorgspersonene mer trygge og tilfredse i 

omsorgsrollen.  

 

7.4 Sped- og småbarn med reguleringsforstyrrelser og 
uro 
 

I barnets første 12 leveuker er regulering av matinntak, gråt, søvn og 

våkenhetstilstander samt emosjonsregulering sentrale utviklingstemaer. 

Reguleringsforstyrrelser blir i diagnosemanualen DC:0-3R (2005) definert å 

ha sitt utgangspunkt i sensorisk prosessering. Det vil si en nevrobiologisk 

sårbarhet for hvordan barnet forholder seg til sensoriske stimuli som 

berøring, syn, lyd, smak, lukt, opplevelse av bevegelse og kroppsposisjon. 

Barn med en slik nevrobiologisk sårbarhet fra fødsel av kan enten være 

hypo- eller hypersensitive i forhold til sensoriske stimuli. Atferdsmønstre som 

karakteriserer denne forstyrrelsen, er konsistent på tvers av situasjoner og 

relasjoner, og påvirker barnets fungering så vel som interaksjon med voksne 

og andre barn. 

 

7.5 Sped- og småbarn med tilknytningsvansker 
 

Tilknytningsvansker hos sped- og småbarn har forskjellige uttrykk avhengig 

av kvaliteten på relasjonen mellom omsorgsperson og barn og barnets 

medfødte kapasitet til å regulere emosjoner og atferd (Ainsworth et al., 

1978). Det er særlig barn med desorganisert tilknytning som er i risiko for 

senere vansker og psykopatologi.  
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7.6 Barn med tilbaketrekkingssymptomer og alvorlige 
kontakt- og kommunikasjonsproblemer 
 

Vedvarende tilbaketrekking fra to måneders alder og oppover kan være tegn 

på tilknytningsvansker, reguleringsforstyrrelser, depresjon, angst, 

posttraumatisk stressforstyrrelse eller mer gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelser (Guedeney, 2000; Beebe, 2000; Salomon & George, 

1999; Zeanah, 1993). Alvorlig tilbaketrekking hos spedbarn kan også skyldes 

alvorlig og kronisk smerte (Gauvain-Piquard et al., 1999).  

 

7.7 Sped- og småbarn som blir mishandlet og/eller 
vanskjøttet 
 

Barnemishandling og vanskjøtsel er alvorlige trusler mot barns trygghet og 

utvikling. Vold og vanskjøtsel mot sped- og småbarn er spesielt skadelig fordi 

det kan påvirke hjernens utvikling, noe som kan ha konsekvenser blant 

annet for affektregulering. Forskningen har inntil nylig vært fokusert på 

effekten av mishandlede og vanskjøttede barns traumer i sped- og 

småbarnsalder. En hypotese er at traumer før treårsalder vil ha en spesiell 

negativ påvirkning på barnets uvikling, gitt de raske endringer som skjer i 

utvikling av hjernen på dette alderstrinnet (Perry et al., 1995).  

7.8 Små barn i fosterhjem 
 

Ved utgangen av 2006 bodde 289 barn i aldersgruppen 0–2 år i fosterhjem 

(Statistisk sentralbyrå, 2007). Noen ble plassert umiddelbart etter fødsel, de 

fleste i løpet av andre leveår. Studier viser at mange barn fungerer godt i 

sine nye hjem, men det er også et betydelig antall som utvikler problemer 

(Kristoffersen, 2005).  
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7.9 Sped- og småbarn med minoritetsetnisk bakgrunn 
 

Alle forhold som kan ramme etnisk norske barn (rus, fødselsdepresjoner, 

lærevansker osv.), rammer også barn av omsorgsperson med annen etnisk 

bakgrunn. Særlig utsatt er flyktningfamilier med sped- og småbarn. 

Usikkerhet om kulturens betydning skaper usikkerhet hos ansatte i 

hjelpeapparatet både om hva slags støttetiltak barn og omsorgsperson 

trenger og hva som er alvorlige risikotegn. Barnets utviklingsstatus må også i 

familier med minoritetsetnisk bakgrunn være i fokus.  

 

7.10 Risikobarn i barnehager 
 

De ansatte i barnehagene har en viktig rolle i identifisering av tidlige vansker 

og atferdsproblemer. Ansatte i barnehager må tilføres kunnskap om psykisk 

helse, slik at identifisering kan gjøres lettere. Det mest anvendte fokus i dag 

er atferdsproblemer, språk og motoriske vansker. Det er behov for å 

identifisere hvilke barn som er i risiko for skjevutvikling, for eksempel barna 

som reagerer med vedvarende tilbaketrekking og barna som opplever 

omsorgssvikt.  
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8. Oversikt over aktuelle kartleggings- og 
utredningsverktøy, forebygging og 
behandlingsmetoder  
 

Hovedmålsettingen i arbeid med sped- og småbarn i risiko bør være at flere 

barn i alderen 0–3 år blir identifisert og hjulpet lokalt av førstelinjetjenesten, 

og at barn med sammensatte vansker og ulike utviklingsforstyrrelser blir 

henvist til spesialisthelsetjenesten. Det er nødvendig å bygge ut samarbeidet 

mellom klinikk, forskning, undervisning og implementering slik at flere 

systematiske verktøy kan utvikles og tas i bruk for å fremme helhetlige 

behandlings- og tiltakskjeder.  

Når det gjelder kartleggingsverktøy, er reliabilitet og validitet en utfordring. 

Det er relativt få valideringsstudier som kan bekrefte om et 

kartleggingsverktøy har tilfredsstillende sensitivitet og spesifisitet (Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten, 2005). Når det gjelder 

behandlingsmetoder, er det et stort behov for flere randomiserte, kontrollerte 

studier.  

 

I den foreliggende presentasjonen er fokus ikke først og fremst 

populasjonsscreening av barn, men identifisering av barn i risiko der 

kartleggingsverktøy anvendes sammen med observasjoner og samtaler. Det 

må vurderes som viktig at sped- og småbarn som har behov for tidlig 

innsats, oppdages tidlig nok. Mange kartleggingsverktøy vil gi falske positive 

funn, noe som betyr at barn som ikke er i risiko, blir feilidentifisert for 

skjevutvikling. Falske positive funn kan imidlertid ved klinisk bruk være en 

spore til samtale med omsorgsperson om viktige utviklingstemaer. Det er 

viktig at kartleggingsverktøy blir etterfulgt av samtaler der støtte til 

omsorgspersons egne observasjoner står sentralt. Det er derfor nødvendig at 

skolering i kartleggingsverktøy også innbefatter opplæring i en 

utviklingsstøttende samtale med omsorgsperson, hvor man tar opp de 
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temaer som kartleggingen omfatter. Ofte vil trening i aktiv lytting og 

semistrukturerte intervjuer gi hjelpepersonell i kommunene nødvendig 

informasjon om eventuelle vansker som barnet og omsorgspersonene sliter 

med. Dette representerer utfordringer til kvalitetssikring både med hensyn til 

hvorvidt omsorgsperson velger å fortelle om egen bekymring, og 

fagpersonalets mulighet til å bygge en allianse som innbefatter et likeverdig 

samarbeid. Problemet med falske negative funn er større, fordi de aktuelle 

barna og deres omsorgsperson ikke blir fanget opp av hjelpeapparatet.  

 

Å dokumentere effekt av ulike former for tidlig innsats og behandling er en 

annen utfordring i arbeidet med utsatte sped- og småbarn. Problemene i 

familiene er ofte sammensatte, og barnets utvikling kan derfor være i risiko 

på flere områder samtidig. Ofte er ulike intervensjoner kun prøvd ut på 

selekterte utvalg og med en gruppe normalbarn som kontroll. Sped- og 

småbarn har et begrenset sett av tegn på skjevutvikling. Mange av de 

samme grunnleggende tilnærmingene og hjelpetilbudene kan derfor være 

aktuelle, uavhengig av underliggende årsaker til barnets problem. 

Intervensjonen vil nesten alltid rette seg mot dyaden eller triaden, uavhengig 

av type vanske. Som regel vil ikke én metode alene være tilstrekkelig, og det 

kan være nyttig å benytte flere innfallsvinkler som ivaretar det totale 

behovet den enkelte familie har.  

 

Det bør være tydelige rutiner for hvem som skal henvises, og hvor. Det 

anbefales videre at støttesamtaler til bruk i kommunene kvalitetssikres. 

Dette gjelder særlig barnevern og helsestasjon, men også PPT og barnehage. 

Ved bruk av standardiserte prosedyrer kan tyngdepunktet i utredningssaker 

flyttes fra risikovurdering til innholdet i den kliniske samtalen. Det bør også 

vurderes om måten å henvise særlig vanskeligstilte familier på, bør endres 

fra rutiner med vekt på god saksbehandling til rutiner med vekt på relasjon 

og allianseoppbygging. Brev eller telefon kan erstattes av et felles møte med 

ny hjelpeinstans, der egen rolle defineres sammen med familien. Slike måter 

å arbeide på er allerede i bruk, men det er ikke systematisk gjennomført for 
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de familiene som vil trenge det mest. Eksempler på et slikt skifte av roller fra 

saksbehandler til endringsarbeider er gitt i en bok med erfaringer fra 

Michigan (Berg & Kelly, 2000).  

 
Nedenfor presenteres kartleggingsverktøy, forebyggings- og 

behandlingsmetoder som anbefales for bruk i arbeidet med sped- og 

småbarn og deres omsorgsgivere. De er valgt med tanke på psykometriske 

egenskaper, brukervennlighet og klinisk nyttevurderinger. Verktøyene, 

hjelpetiltakene og behandlingsmetodene deles inn til bruk i første- og 

andrelinjetjenesten. Først beskrives metoder til bruk i førstelinjetjenesten. Se 

appendiks B for utdypende beskrivelser av kartleggings- og 

utredningsverktøy, forebygging og behandlingsmetoder. 

 

8.1 Oversikt over hvilke kartleggingsverktøy, 
forebyggings- og behandlingsmetoder som anbefales.  
 
Nedenfor presenteres i prioritert rekkefølge kartleggingsverktøy, 

forebyggings- og behandlingsmetoder som anbefales utprøvd systematisk for 

bruk i arbeidet med sped- og småbarnet og deres omsorgsgivere. All bruk av 

verktøy og metoder må være basert på frivillighet fra foreldrenes side. Det er 

viktig å velge verktøy og metoder som er enkle å administrere og ikke virker 

stigmatiserende.  

 

Det er kun Edinburgh Postnatal Depression Scale som er validert på et norsk 

utvalg. Ages & Stages Questionnaire (ASQ) er normert på norske barn. De 

fleste verktøyene har blitt validert i andre land, noe som gir en viss 

indikasjon på kvalitet. Det må vurderes hvilke verktøy som må valideres for 

norske forhold. Instrumentenes egenskaper bør kartlegges for å vurdere 

deres egnethet for norske forhold. Når det gjelder behandlingsmetoder er 

også norske effektstudier ønskelige. Nasjonalt kompetansenettverk for sped- 

og småbarns psykiske helse startet i 2007 en randomisert, kontrollert 

effektstudie av Marte Meo-metoden. 
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Det må presiseres at anbefalingene ikke umiddelbart bør resultere i en 

landsomfattende implementering. Verktøyene og metodene anbefales i første 

omgang utprøvd i enkelte modellkommuner. På denne måten kan erfaringer 

vurderes før en eventuell større implementering iverksettes. 

 

 

8.1.1 Førstelinjetjenesten 
 
Førstelinjetjenesten defineres her til å omfatte helsestasjoner, 

barnevernstjeneste, barnehage og PPT. Verktøyene nedenfor anbefales 

spesielt til bruk på helsestasjoner og i barnevernstjenesten i møte med barn 

og familier som det knyttes bekymring til.  

 
 
Helsestasjoner 

Helsestasjonene har en særstilling i arbeidet med sped- og småbarn i 

risikofamilier, og har en viktig funksjon i forhold til gravide. Det anbefales 

innført en større pilot i flere kommuner der systematisk screening av foreldre 

og barn gjennomføres og en videre oppfølging av barn i risiko for 

skjevutvikling beskrives. Det er ønskelig å gjøre en risikovurdering av mulige 

alkoholrelaterte skader som barn kan bli påført i svangerskapet. Til dette 

formålet anbefales det å prøve ut Tolerance, Worried, Eye opener, Amnesia, 

Cut down (TWEAK), et standardisert alkoholrelatert spørreskjema spesielt 

laget for gravide. Skjemaet tar få minutter å fylle ut og har spørsmål om 

mulig ”binge drinking”, samt frekvens og mengde alkoholinntak. Man 

ufarliggjør spørsmålene ved å presisere konfidensialitet og at de blir stilt til 

alle mødre på helsestasjonen.  

 

Det er videre ønskelig å kartlegge mulige depressive tilstander i graviditet. 

For dette formålet fyller mødrene ut Edinburgh Postnatal Depression Scale 

(EPDS). EPDS er et validert selvrapporteringsskjema med 10 spørsmål som 
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det tar kort tid å fylle ut (maks 5 min). Spørsmålene er også relevante for 

kvinner etter fødsel frem til barnet er seks måneder.   

 

Personalet ved helsestasjon vil dermed få et verktøy som gjør det mulig å 

fokusere på, identifisere og hjelpe omsorgsperson med rusmiddelmisbruk og 

psykiske vansker.  

 

Når det gjelder spedbarnet, er svangerskaps- og fødselsjournal viktige 

informasjonskilder.  

Reguleringsvansker og tilbaketrekking kan være et første tegn på problemer 

hos barnet. Opplæring og bruk av screeningsverktøy for sosial fungering hos 

barn i alderen 2 til 24 måneder, Alarm Distress Baby Scale (ADBB), bør 

prioriteres dersom valideringen er vellykket. For å forstå spedbarnets uttrykk 

utover tilbaketrekking anbefales det å bruke spørreskjemaet som er basert 

på Brazelton Neonatal Behavioral Scale (Brazelton, 1994). I tillegg anbefales 

det å benytte både ASQ og Ages & Stages Questionnaire: Social Emotional 

(ASQ: SE). ASQ og ASQ:SE har skjemaer for ulike aldersgrupper, og kan 

danne grunnlag for en samtale med omsorgspersonene om en eventuell 

bekymring for barnet. Omsorgspersonene kan enten på forhånd ha fylt ut 

skjemaet hjemme eller det kan fylles ut sammen med en ansatt som har 

ansvar for barnet i barnehagen. Det siste alternativet er spesielt nyttig 

dersom omsorgspersonene selv har vansker som begrenser muligheten for å 

administrere utfyllingen av skjemaet. For barn eldre enn 12 måneder 

anbefales det å erstatte ASQ:SE med Brief Infant Toddler Emotional 

Assessment.  

 

Grunnlaget for vurderingen av barnets og omsorgspersonenes fungering kan 

ytterligere styrkes ved bruk av et strukturert hjemmebesøk i form av 

Vermont-modellen. Det bør videre utarbeides sjekklister for vurdering av 

behovet for viderehenvisning til for eksempel BUP.  
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Barnevernet 

Noen av de samme verktøyene som anbefales for bruk på helsestasjonen, 

anbefales også for bruk i barnevernet (TWEAK, EPDS). Barnevernet bør ha 

kompetanse til å undersøke foreldrefungering, barnets fungering og 

relasjonen mellom foreldre og barn. For å få god nok informasjon på alle 

områder kan semistrukturerte intervjuer og spørreskjemaer benyttes. Det 

anbefales å utvikle et enkelt spørreskjema som strukturerer den innledende 

samtalen mellom saksbehandler i barnevernet og foreldrene. I alle 

barnevernssaker bør mor spørres om grad av partnervold. Abuse Index kan 

brukes til dette formålet. For å unngå stigmatisering bør alle mødre spørres.  

 

Det er etter hvert godt dokumentert at psykisk helse er relatert til kvaliteter 

ved den sosiale støtten en har til familie, venner og naboer. Inadekvat sosial 

støtte, ofte sammen med sosial isolasjon eller konfliktfylte forhold til andre, 

kan bidra til utvikling av psykiske plager. Vi anbefaler derfor til bruk i 

barnevernet en belastningsskala som er anvendt i den norske TOPP-studien  

(Scheldrup Mathisen, 2005)  

 

Når det gjelder kartlegging av barnets sosiale fungering, anbefales Vineland 

Adaptive Social Behavior Scale Second Edition (Vineland II). 

Det er veldig viktig at barnevernet har en anerkjent metode for å kartlegge 

barnet. Sosial fungering er en god indikator på barnets sårbarhet.  

  

Mange sped- og småbarn som lever i en ustabil omsorgssituasjon, står i fare 

for å utvikle utrygge tilknytningsmønstre. For å kartlegge ulike former for 

utrygg tilknytning hos barnet er det nyttig at ansatte i barnevernet har 

kompetanse i tilknytningsteori og kan anvende tilknytningsrelaterte 

kartleggingsmetoder. Nye sjekklister bør utarbeides, og Home inventory kan 

danne et utgangspunkt for dette arbeidet. Circle of Security (COS), som er 

en tilknytningsbasert form for individual- eller gruppeterapi, vil kunne være 

en svært verdifull form for tiltak i barnevernet, særlig i samarbeid med 
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andrelinjetjenesten (Hoffman, Marvin, Cooper & Powell, 2007). For bruk i 

barnevernet alene anbefales en psykoedukativ utgave av COS.  

 

Det er viktig at barnevern og helsestasjon kjenner hverandres bruk av 

kartleggingsverktøy for å fremme felles språk og forståelse som grunnlag for 

samordnet oppfølging av familier og barn.  

 

Fastlegen 

Fastlegen er hyppig brukt av sped- og småbarnsfamilier. Legene har derfor 

en svært viktig rolle i å identifisere vansker, veilede og henvise videre. Dette 

gjelder også gravide som stadig oftere bruker fastlegen for oppfølging. Bruk 

av en modifisert form både av TWEAK eller andre alkoholrelaterte skalaer og 

EPDS kan være til stor nytte i dette arbeidet. Det er dessuten ønskelig at 

fastleger kan identifisere de sped- og småbarna som er mest utsatt for 

utviklingsforstyrrelser og tilknytningsvansker ved bruk av Alarm Distress 

Baby Scale (ADBB). 

 

Barnehager 

Ansatte i barnehagene har i dag både for få verktøy til å identifisere 

psykososiale vansker hos små barn, og for få verktøy som er egnet for et 

samarbeid med omsorgsperson. For å kunne identifisere barn det er 

bekymring for, er det nødvendig å implementere alle disse verktøyene: 

verktøy for samspillsobservasjon, ASQ, ASQ:SE og et samtaleverktøy. ASQ 

kan som tidligere nevnt være et godt utgangspunkt for en samtale med 

omsorgspersonene om barnets utvikling. Samtidig bør barnehagene få 

samtaleverktøy som gjør personalet i stand til å snakke om bekymring for 

barnets fungering eller hjemmesituasjon, slik at flere kan henvises til 

barnevernet eller spesialisthelsetjenesten. Det er viktig med gode 

samtaleverktøy slik at omsorgsperson opplever seg møtt og sett når det 

gjelder problemene familien sliter med. Også de som har en vanskelig 

livssituasjon. Dette kan gi grunnlag for at familien får et tverrfaglig tilbud 

basert på aktiv deltakelse fra omsorgspersonene.  
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PPT 

Når det gjelder pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), har de få erfaringer 

med små barn. De bør derfor tilføres kunnskap slik at de kan bistå 

barnehagene både i forhold til småbarn med nedsatt funksjonsevne og barn 

som bør henvises til spesialisthelsetjenesten. PPT har en viktig funksjon når 

det gjelder å få flere småbarn identifisert tidlig både med henblikk på 

spesialistbehandling og iverksetting av hjelpetiltak i barnehagen. Nyttige 

verktøy er Mullen-skalaene eller Bayley-III og ADBB. Et verktøy som 

kartlegger barnets sosioemosjonelle utvikling, Early Social Communication 

Scale (ESCS), kan være et nyttig supplement.  

 

Kommunale hjelpetjenester 

Mange kommuner har organiserte team knyttet til helsestasjonen, 

familiesentre eller barnevernet som kan gi systematisk hjelp som lavterskel-

tilbud. Slike tilbud bør ta utgangspunkt i en strukturert samspillsobservasjon. 

Mange av verktøyene som benyttes i dag, er ikke brukervennlige på grunn av 

for mange variabler. Her bør en enkel observasjonsmetode utvikles. Når det 

gjelder intervensjonsmetoder, er både Marte Meo, Vermont-modellen, Circle 

of Security (psykoedukative modellen) anvendbare, avhengig av målgruppen.  

 
 
8.1.2 Andrelinjetjenesten 
 

BUP 

For familier og barn som trenger hjelp relatert til psykiske vansker, er den 

viktigste hjelpeinstansen poliklinikker for barn og unges psykiske helse 

(BUP). I dag blir et relativt lite antall sped- og småbarn og deres familier 

henvist til BUP. Målet er å øke dette antallet, slik at flere sped- og småbarn 

undersøkes av spesialister. Det er derfor svært viktig at både helsestasjoner 

og barnevernet har et tett samarbeid med BUP. Som i førstelinjetjenesten er 

det viktig å kartlegge omsorgspersonenes psykiske helse og alkoholbruk. I 

tillegg er vurdering av grad av stress nyttig. EPDS eller CES-D (en annen 
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form for selvrapport av depresjon) og Parental Stress Index (PSI) anbefales 

til dette bruk. Det anbefales en felles standard bestående av en 

utviklingsundersøkelse, intervju med foreldre om deres tanker og følelser 

(arbeidsmodeller) for barnet og en kartlegging av samspillet mellom foreldre 

og barn. Kartlegging av barnets kognitive og motoriske evner bør gjøres ved 

bruk av Mullen-skalaene eller Bayley. Working modell of the Child interview 

(WMCI) anbefales brukt for å undersøke foreldres arbeidsmodeller av barnet.  

 

Når det gjelder observasjon av samspill mellom foreldre og barn, finnes det 

flere alternativer. Dersom det ikke er innarbeidet rutiner for kartlegging av 

samspill, anbefales det å bruke en observasjonsmetode som har blitt 

benyttet av ”The National Institute of Child Health & Human Development” 

(NICHD) i USA. NICHD-metoden bør brukes når barnet er yngre enn ett år. 

For barn over ett år anbefales Crowell-prosedyren. Dersom The Parent-Child 

Early Relational Assessment (PCERA) eller Care Index allerede er tatt i bruk, 

anbefales det å bruke disse metodene videre selv om de kun analyserer en 

kort fri lek- situasjon.   

 

En diagnostisering av barnet og relasjonen til omsorgspersonene ved hjelp av 

DC 0-3R og Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (ITSEA) (Carter 

& Briggs-Gowan, 2006) bør også implementeres. Bruk av DC 0-3R og ITSEA 

gir et godt grunnlag for videre arbeid. Dernest anbefales ADBB og Infant-

Toddler Checklist. Infant-Toddler Checklist er en metode for kartlegging av 

problematferd hos barnet som for eksempel viser utagerende atferd. ADBB 

og ”checklist” supplerer hverandre godt, slik at både tilbaketrekkende og 

utagerende atferd kan vurderes. En diagnostisering av barnets 

tilknytningsforhold og mulig tilknytningsforstyrrelse kan være ønskelig i BUP. 

Til dette formålet anbefales ”Intervjuet om tilknytningsforstyrrelser hos 

barnet”.  
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Det er behov for flere kartleggingsverktøy til bruk av leger og 

barnepsykiatere i BUP med vekt på reguleringsvansker og nevrologiske 

vansker. 

 

Statlig barnevern 

Det statlige barnevernet som omfatter både fagteamene, institusjoner, 

beredskapshjem og fosterhjem, har både oppgaver knyttet til sped- og 

småbarn i omsorgstiltak/hjelpetiltak og konsultasjon overfor kommunene. 

Barnet tilhører ofte en høyrisikogruppe, og anbefalinger av 

kartleggingsverktøy må avspeile dette. Kompetansen bør ligge svært nær 

kompetansen i BUP, og de samme verktøyene anbefales brukt. I tillegg bør 

statlig barnevern prøve ut spesifikke verktøy for barn i beredskaps- og 

fosterhjem. Dette gjelder blant annet ”This is my Baby Interview” (TIMB), et 

semistrukturert intervju spesielt utviklet for foster- og adoptivforeldre.  

Foreldres tilknytningsdagbok kan brukes til å systematisere fosterforeldrenes 

oppfatning av barnets tilknytningsatferd og som hjelp til videre veiledning.     

 

Hjelpeinstanser i andrelinjetjenesten 

Både BUP og det statlige barnevernet må ha tilgang til flere 

behandlingsmetoder avhengig av problematikk og familiens ønsker. Marte 

Meo anbefales i kombinasjon med andre tiltak. For hjelp og behandling i 

familier med tilknytningsproblemer bør Circle of Security være et førstevalg 

som behandlingstilbud for omsorgspersoner med småbarn.  

 

Institusjoner for tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling/familieavdelinger/psykisk helsevern for voksne 

Her anbefales en kraftig oppdatering både på utredningsverktøy og 

behandlingsmetoder. Også her er verktøy og metoder identiske med de som 

er anbefalt for bruk i BUP, men de bør suppleres med en nevrologisk 

kartlegging. Det vil være spesielt viktig å kartlegge samspillet mellom 

foreldre og barn og foreldrenes oppfatninger og følelser for barnet. For å 

kartlegge samspillet anbefales Crowell-metoden, og for å kartlegge foreldres 
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oppfatninger og følelser for barnet, WMCI. Som for BUP anbefales bruk av 

PCERA eller Care Index for barn under ett år.  

Oversikt over anbefalinger: 

Førstelinjetjenesten

Helsestasjon Barnevern Barnehage PPT
Kommunale

hjelpe-
tjenester

Fastlege

•TWEAK
•EPDS
•TI
•ADBB
•ASQ
•ASQ:SE
•BITSEA
•ITSEA
•PSI
•Brazelton

•Vermont

•TWEAK
•EPDS
•PSS
•Abuse
Index
•TOPP-
spørre-
skjema
•Vineland II
•COS

psyko-
edukativ

•TWEAK
•EPDS
•ADBB

•ASQ
•ASQ:SE

•Mullen
•Bayley III
•ADBB
•ESCS

•Marte meo
•Vermont
•COS
psyko-
edukativ

 

Andrelinjetjenesten

BUP Statlig barne-
vern Institusjoner

•TWEAK
•EPDS
•WMCI
•NICHD
•Crowell

•PCERA
•Care Index
•DC 0 -3R
•ITSEA
•ADBB
•Infant Toddler
Checklist
•COS

•TWEAK
•EPDS
•WMCI
•TIMB

•NICHD
•Crowell
•ITSEA
•ADBB
•Infant Toddler
Checklist

•COS

•TWEAK
•EPDS
•WMCI
•NICHD
•Crowell

•PCERA
•Care Index
•DC 0 -3R
•ITSEA
•ADBB
•Infant Toddler
• Checklist
•COS
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9.0 Avsluttende kommentar 

Sped- og småbarnskunnskapen gir muligheter til å gi flere barn adekvat 

utviklingsstøtte på et tidligere tidspunkt enn tilfellet er i dag. Konkret handler 

dette om å ha egne tilbud i svangerskapet for å styrke båndene mellom 

omsorgspersonene og det ufødte barnet, etablere systematisk hjemmebasert 

oppfølging etter fødsel, anvende utvidede barseltilbud i foreldre- barn- 

institusjoner og utvikle systematiske og varierte hjelpe- og støttetiltak. For å 

kunne vurdere hvilke innsatstiltak som er aktuelle, må flere identifiseres. Her 

bør kartleggingsverktøy anvendes, omsorgspersonene intervjues og en 

klinisk vurdering foretas.  

 

En systematisk utprøving av verktøy og behandlingsmetoder må ta hensyn til 

fire kvalitative aspekter: 

• Hvorvidt verktøyet styrker omsorgspersoners opplevelse av å være 

betydningsfulle 

• Hvorvidt verktøyet hjelper den ansatte til å samtale naturlig om 

vanskelige temaer 

• Hvorvidt verktøyet muliggjør at identifisering og støttesamtale kan 

gjennomføres i samme konsultasjon 

• Hvorvidt verktøyet åpner opp for en naturlig samtale som også har 

fokus på utviklingsstøttende kommunikasjon  

 

Videre bør utprøving, kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder følges av 

en forskningsinnsats og en implementeringsinnsats. Å utvikle 

erfaringsgrunnlaget for både forskningsbasert oppfølging og 

implementeringsstrategier er viktige områder der både regionsentrene for 

barn og unges psykiske helse, Folkehelseinstituttet, Atferdssenteret og 

aktuelle høyskoler og universiteter må ha et fast samarbeid for å utveksle 

erfaringer.  
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Sosial- og helsedirektoratet har opprettet et Nasjonalt kompetansenettverk 

for sped- og småbarns psykiske helse, tilknyttet RBUP Øst og Sør. 

Målsettingen for kompetansenettverket er å bidra til kunnskapsutvikling, 

kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer sped- og småbarns 

psykiske helse. Resultatmålet er at flere sped- og småbarn og deres familier 

får effektiv hjelp på et tidligst mulig tidspunkt. Kompetansenettverket skal 

utvikle, kvalitetssikre og forvalte vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap 

og kompetanse innen sped- og småbarnsfeltet slik at kompetansen er 

tilgjengelig gjennom undervisning, forskning, fagutvikling og 

informasjonsvirksomhet.  

Med bakgrunn i opprettelsen av kompetansenettverket og denne rapporten, 

håper vi at sped- og småbarns psykiske helse i langt større grad enn tilfellet 

er i dag, tas på alvor. Området krever egne videreutdanninger, mer vekt på 

de ordinære utdanningene, kartleggingsverktøy, utredninger, flere 

behandlingstiltak og hjelpetiltak og ikke minst praksisnær forskning som kan 

systematisere kunnskapsbasert praksis videre fremover.  
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Appendiks A 
Kasusbeskrivelser 

Denne rapporten omfatter blant annet en definisjon av begrepet risikofamilie 

og hvilke utfordringer barn i risiko står overfor. Da dette er komplekse 

begreper, har vi valgt å la to barns møte med hjelpeapparatet illustrere 

hvilke utfordringer denne rapporten handler om.  

 

Simons historie er historien om en liten gutt som fikk hjelp tidlig sammen 

med sine omsorgspersoner. Sara og moren fikk ikke tidlig hjelp, og Sara ble 

først sett av hjelpeapparatet som 5-åring. Den første historien illustrerer 

utfordringen med et prematurt barn, Simon, hvor mor har fødselsdepresjon. 

Familien får hjelp til å benytte egne ressurser, og Simon utvikler seg til slutt 

tilfredsstillende. Den andre historien handler om omsorgsperson med 

rusproblemer. Det er uklart i hvilken grad Sara har blitt eksponert for 

rusmidler i fosterlivet. Mor og Sara får hjelp først når Sara er 5 år og går i 

barnehage. Historien om Sara ender med en mulig fosterhjemsplassering. 

 

Simon  

Simon er yngst av 2 søsken. Han ble født i uke 27 av svangerskapet, og 

veide bare 1227 gram. Også broren var født før termin, men ikke så tidlig og 

han var vesentlig større. Etter første fødsel var mor nedfor og engstelig en 

kort periode. Hun ble ikke behandlet for dette, men klarte å komme over det 

selv. 

 

Simons fødsel ble opplevd som dramatisk. Mor grep seg selv i å tenke at det 

kanskje var best han slapp å leve. Hun var mye på nyfødtposten, men syntes 

hele tiden hun gjorde feil i forhold til den eldste som også trengte henne. Det 

ble til at hun trakk seg unna begge barna. Far hadde et arbeid som medførte 

pendling, så han kunne ikke stille opp så mye. Farmor hadde flyttet inn hos 

dem og tok seg av den eldste gutten. Mor hadde aldri følt seg helt akseptert 

av henne. 
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På nyfødtposten registrerte de mors vansker med å forholde seg til Simon 

som da lå i kuvøse. De valgte to faste kontakter som brukte mye tid til 

samtale med mor, og viste henne hvordan hun kunne få i gang små samspill 

med Simon. Når en av dem var sammen med henne, klarte mor dette. Etter 

hvert kom også hennes egen situasjon opp som tema i samtalene. Mor sa da 

at hun hadde sterk angst, søvnvansker og tenkte at alt kom til å gå galt. Da 

ville farmor få rett i at sønnen hennes hadde valgt en kone som ikke dugde. 

 

På forslag fra personalet gikk mor med på å ta imot en samtale med 

psykolog. Det viste seg der at hun slet med tilbakevendende bilder av den 

nyfødte Simon koblet sammen med en følelse av panikk. Hennes tanker om 

seg selv var ofte negative, og hun godtok til slutt personalets råd om å 

trekke far med i samtalene. Da Simon omsider skulle utskrives, ble far etter 

en stund sykmeldt for selv å være hjemme sammen med mor. Farmor flyttet 

hjem til seg selv. 

 

Mor ble tilbudt videre samtaler med psykolog på hjemstedet, noe hun tok 

imot. Helsesøster fikk informasjon om at mor trengte støtte i samspillet med 

Simon. Det viste seg etter noen måneder at de hadde behov for mer hjelp, 

og henvisning ble sendt til BUP. Tiltak ble satt i gang etter 2 måneders 

venting. Far og mor gikk sammen om dette. Mor fant ut at hun hadde vært 

litt for utålmodig og intens i forhold til Simon, mens far hadde gitt opp for 

fort. Også storebror fikk hjelp til å nærme seg Simon på en god måte.  

 

Simon ble kontrollert på barnepoliklinikk, og ingen alvorlige avvik ble påvist. 

Mor og far ønsket likevel undersøkelse på BUP i tilknytning til 

samspillsopplegget. Simon ble undersøkt, og det ble fastslått at han fungerte 

innenfor normalområdet for sin alder. Familien ble fulgt opp fra BUP til Simon 

var vel innsluset i barnehagen. Også de fikk lære om Simons sårbarhet for 

intens og høylydt stimulering. Han fikk ekstra hviletider og pauser fra 

gruppen de første årene. Da BUP avsluttet arbeidet, ble omsorgspersonene 

rådet til å kontakte PPT i god tid før skolestart. De kan selvfølgelig også ta ny 
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kontakt med BUP ved behov. Simon selv er blitt en gutt som stort sett er 

fornøyd og aktiv. Han leker best med en av gangen og i et rolig hjørne av 

barnehagen.     
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Sara  

Sara er 5 år og bor sammen med mor, Silje, som er alene om omsorgen. Mor 

ruset seg i tenårene og i starten av svangerskapet. Hun sier at hun sluttet 

med dette da hun skjønte at hun var gravid. Far er fortsatt 

rusmiddelmisbruker. Sara ble født til termin. Hun var urolig og skrek mye. På 

barselavdelingen var man noe bekymret for Silje og Saras situasjon, men 

valgte å ikke kontakte barnevernet. Mor sa hun skulle bo hos sin egen mor 

og få hjelp av henne. Det ble likevel ringt til helsestasjonen med oppfordring 

om å følge litt ekstra opp. 

 

Silje hadde før fødselen falt ut av videregående skole og gjorde noen forsøk 

på å begynne igjen uten å lykkes. Det har vært nye kjæresteforhold som har 

stoppet skolegangen. Noen ganger har disse medført flytting. Silje har sin 

egen mor i nærområdet, men de har lite kontakt. Hun sier de bare krangler 

når de treffes. Dessuten mener hun at hun selv ikke fikk noe særlig støtte av 

mor i oppveksten. 

 

Sara er en jente med store humørsvingninger. Det er ofte konflikt mellom 

henne og mor. Barnehagen er bekymret fordi Sara oftest ikke vil være med 

mor hjem. Hun har problemer med å leke med de andre barna i barnehagen. 

Hun bryter inn i andres lek på måter som skaper konflikt. Det ender som 

oftest med at en av de voksne tar seg av Sara, men hun er så krevende i 

kontakten at de bytter på å ha med henne å gjøre. Barnehagen ser at mor er 

inkonsekvent i beskjeder til Sara og i fysisk grensesetting.  

 

Gjennom ”chattekanal” får mor kontakt med en ny mann som bor langt 

borte. Hun får en venninne til å passe Sara mens hun reiser til Syden med 

ham. Barnehagen blir økende bekymret for Sara som nå virker trist og 

tilbaketrukket. De tar opp med mor at Sara hadde vært trist, og de tror at 

Sara ikke hadde godt av en så lang atskillelse. Silje synes de legger seg opp i 

hennes privatliv og blir rasende. Hun signaliserer at hun snart skal flytte til 

sin nye kjæreste. Sara begynner å tisse på seg i barnehagen. Hun er negativ 
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og vil styre både voksne og barn. Barnehagen vurderer melding til 

barnevernet.  

 

En dag kler Sara av seg på underkroppen, og viser seg frem på en måte som 

provoserer veldig. Barnehagen kontakter BUP anonymt og blir støttet i å 

melde saken til barnevernet etter først å ha snakket med mor. Mor blir 

urolig, og sier at hun håper det samme som hun selv har erfart ikke har 

skjedd med Sara. Hun konkretiserer imidlertid ikke nærmere. Det virker som 

om hun er lettet over at barnevernet kan bli innkoblet. Silje gir uttrykk for at 

hun i hvert fall ønsker et besøkshjem for Sara. Samværet med far hjemme 

hos onkel, vil hun ha stoppet. 

 

Barnevernet vurderer raskt at Sara har så omfattende vansker at en 

henvisning til BUP er ønskelig. Mor går med på dette under tvil. Hun møter 

ikke til første time. Barnevernet følger henne neste gang. BUP finner at Sara 

har normale evner, er ukritisk i kontakten, har problemer med å regulere 

både følelser og oppmerksomhet, og har utviklet betydelige atferdsvansker.  

 

Barnevernet finner et besøkshjem til Sara som eventuelt kan påta seg å bli 

fosterhjem. Muligheten for at hun har vært utsatt for overgrep undersøkes. 

Sara vil selv ikke svare på spørsmål om dette. Silje søker skoleplass i 

nærheten av den nye kjæresten. Hun tenker at Sara skal være med henne, 

men er i tvil om hun kommer til å greie begge deler. Det kan også bli 

vanskelig å holde god nok kontakt med Sara om hun går med på frivillig 

plassering. Silje sier at hun vet at valget hun tar går ut over Sara, men 

presiserer at hun trenger noen hun også. Situasjonen er vanskelig. Silje er 

umoden og ustabil, Sara har sannsynligvis en egenproblematikk pga. mors 

rusmiddelmisbruk, og følelsesmessige, sosiale og atferdsmessige vansker 

pga. vanskelige oppvekstforhold. Utsiktene til en snarlig forbedring av 

situasjonen er små, og prognosen er derfor ikke oppløftende. 
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Sara er uglad og økende urolig i barnehagen. Det blir så mye konflikter at de 

andre ikke vil ha henne med i lek i det hele tatt. 
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Appendiks B 

Oversikt over aktuelle kartleggings- og utredningsverktøy, 

hjelpetiltak og behandlingsmetoder 

 

Oversikten er delt inn i to hovedområder, en om kartleggingsverktøy og 

hjelpetiltak til bruk i førstelinjetjenesten og en om utredningsverktøy og 

behandlingsmetoder til bruk i andrelinjetjenesten. Oversikten er ordnet 

alfabetisk innenfor områdene kartlegging av vansker hos omsorgspersonen, 

kartlegging av vansker hos barnet og kartlegging av samspill og forebygging 

og behandling. For referanser, se Referanseliste s. 78. 

Kartleggingsverktøy til bruk i førstelinjetjenesten 

 
Kartlegging av vansker hos omsorgspersonen  
 
 

Abuse Index 

er et spørreskjema utviklet for å kartlegge i hvilken grad en kvinne er utsatt 

for partnervold (Goodman & Fallon, 1995). Spørreskjemaet inneholder 32 

spørsmål med avkrysningsalternativer fra ofte til aldri. Skårene for hvert 

spørsmål er gradert avhengig av alvorlighet. En skåre fra 0–14 indikerer ikke 

mishandling, 15–36 noe mishandling, 37–93 alvorlig mishandling og 94 eller 

mer livstruende mishandling.  

 

 
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 
er et av de mest utbredte selvrapportskjemaene for kartlegging av depresjon 

i forbindelse med svangerskap og fødsel, og i barnets første levemåneder. 

Spørreskjemaet består av 10 spørsmål og er spesielt utformet for å måle 

affekt hos mødre etter fødsel. Tilfredsstillende sensitivitet og spesifisitet har 

blitt rapportert, med en grenseverdi skåre på 13 som indikerer alvorlig 
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depresjon og 10 som indikerer mindre grad av depresjon. Akseptabel 

reliabilitet og validitet har blitt dokumentert (Cox et al., 1987).  

Skalaen brukes rutinemessig mange steder i verden og er oversatt til mer 

enn 20 språk. EPDS er også oversatt og testet ut for norske forhold blant 

nybakte mødre. Metoden er validert til norske forhold (Eberhard-Gran et al., 

2001). Bruk av skalaen forutsetter imidlertid at skalaen brukes som del i et 

gjennomtenkt program for psykisk helsevern i forbindelse med barnefødsel. 

For å kunne ta i bruk Edinburgh-skalaen kreves det opplæring i metoden 

samt muligheter til å ta seg av de kvinnene som fanges opp. Helsestasjoner 

som ønsker å ta i bruk Edinburgh-skalaen, må på forhånd sikre seg at det i 

kommunen finnes muligheter til å henvise videre til allmennpraktiker. Det er 

viktig å poengtere at EPDS er et screeninginstrument som ikke bør brukes 

isolert, men som en del av en metode der en profesjonell bedømming og et 

klinisk intervju inngår.  

Retningslinjer for Storbritannia har blitt utarbeidet av psykiateren John Cox. 

Det finnes norske oversettelser med eksempler fra norske kommuner og 

institusjoner. Metoden brukes både i forskning og klinikk.  

 

Parenting Stress Scale (PSS)  
er et spørreskjema som omhandler omsorgsrelatert stress (Berry & Jones, 

1995). Skjemaet har 18 spørsmål og en 5 punkts vurderingsskala. Skalaen er 

mindre omfattende enn den mer kjente Parental stress Index og er enklere å 

administrere i førstelinjetjenesten. Skalaen har tilfredsstillende validitet og 

reliabilitet, og den norske oversettelsen er godkjent av rettighetshaver.  

 

Omsorgsrelatert stress er et sentralt område som bør utredes både i 

førstelinjetjenesten og andrelinjetjenesten.   

 

Sosialt nettverk 

Et kartleggingsskjema hentet fra TOPP-studien (Mathiesen et al., 2007) 

anbefales brukt for å måle grad av sosial støtte. Sosiale relasjoner kan sees 
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på som komplekse sammenstillinger av gjensidige forpliktelser som både kan 

tilby støtte og omsorg, men også skape stress og vanskeligheter, ofte 

samtidig. Spørsmålene i skjemaet tar utgangspunkt i følgende elementer 

som inngår i Cohen og Wills (1985) definisjon av sosial støtte:  

• Omsorg: Uttrykk for følelsesmessig kontakt og nærhet.   

• Anerkjennelse: Bekreftelse på at ens tanker og handlinger er forstått 

og blir respektert.  

• Tilhørighet: Tilknytning til grupper av mennesker som føler 

samhørighet og forpliktelser overfor hverandre.  

• Praktisk hjelp: Bistand som er tilgjengelig når vi har behov for det.  

 

Spørsmålene er formulert av Odd Steffen Dalgard et al. (1995).    
 
 

Tolerance, Worried, Eye opener, Amnesia, Cut-down (TWEAK) 

er blant de ytterst få screeninginstrument på alkoholmisbruk og avhengighet 

som spesielt er utviklet for kvinner i fertil alder, og det er spesielt prøvet ut 

på gravide (Russel, 1994). Instrumentet inneholder fem spørsmål som tar for 

seg kvinnens toleranse for alkohol, egen bekymring for alkoholbruken, om 

hun har opplevd hukommelsestap i forbindelse med høyt alkoholinntak og om 

hun har vurdert å redusere alkoholbruken på grunn av noen av disse forhold. 

Skårene rangeres på en skala fra 0–7. Toleransespørsmålene bidrar hver 

med to poeng og de resterende med ett hver. Verdien for skadelig drikking, 

”cut-off”, er satt til tre poeng eller høyere. En ”cut-off” på to poeng har vist 

en høy spesifisitet for gravide med risikobruk. Screeninginstrumentet har vist 

seg å ha både høy sensitivitet og høy spesifisitet. Sensitiviteten varierer 

mellom etniske grupper.  
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Kartlegging av barnet 

Alarm Distress Baby Scale (ADBB) 

er en relativt ny skala utviklet spesielt for å kartlegge grad av vedvarende 

tilbaketrekkingsreaksjoner hos barn i alderen 2–24 måneder (Guédeney & 

Fermanian, 2001). Opprinnelig ble skalaen utviklet for anvendelse sammen 

med legekontroller, så vel som andre strukturerte situasjoner, for eksempel 

utviklingstesting, ansikt-til-ansikt-vurderinger og kartleggingsprosedyrer som 

har til hensikt å vurdere hvilke barn som er i høyrisiko for 

utviklingsforsinkelser/forstyrrelser. I en studie av Dollberg et al. (2006) ble 

metoden benyttet i en fri lekesituasjon med mor og barn. Følgende åtte 

områder ved barnet blir vurdert: ansiktsuttrykk, øyekontakt, generelt 

aktivitetsnivå, selvstimulering, gester, vokalisering, årvåkenhet ved 

stimulering, relasjon og attraktivitet. Hvert område blir vurdert på en skala 

fra 0 til 4, med en grenseverdiskåre på 5 for hvert område. Det er utarbeidet 

en forenklet versjon med fem spørsmål som vurderes på en 3-delt skala. 

Metoden er vurdert å være valid og reliabel (Guédeney & Fermanian, 2001). 

Sammenligning mellom barn henvist til behandling og ikke-henviste barn 

viser en forekomst av vedvarende tilbaketrekking hos henviste barn som er 

vesentlig høyere enn hos ikke-henviste.  

 

Ages & Stages Questionnaire (ASQ) 

er et omsorgspersonadministrert, standardisert spørreskjema for å vurdere 

barns utvikling. Instrumentet er utviklet med tanke på større 

screeningundersøkelser og som oppfølgingsprogram for spesielle grupper, 

eksempelvis barn med biomedisinsk risiko (Bricker & Squires, 1999). Det 

består av et sett av 19 separate spørreskjemaer beregnet på barn fra fire 

måneder og opp til fem år. Hvert spørreskjema inneholder 30 spørsmål om 

utvikling, fordelt på fem områder: kommunikasjon, grovmotorikk, 

finmotorikk, problemløsning og personlig/sosial kompetanse. Spørsmålene er 



 111 

konkrete og stort sett illustrert med enkle tegninger. I tillegg spørres det om 

omsorgspersonenes generelle bekymring for barnet. Spørreskjemaene er 

oversatt til norsk og normert til norske forhold (Janson, 2003).  

 

Ages & Stages Questionnaire: Social-Emotional Scale (ASQ: SE) 

er et omsorgspersonadministrert, standardisert spørreskjema som er utviklet 

med bakgrunn i ASQ som er beskrevet ovenfor (Squires, Bricker & Twombly, 

2002). Instrumentet er utviklet med tanke på identifisering av sosiale og 

emosjonelle vansker hos små barn, og kan være egnet til bruk både som et 

screenings- og oppfølgingsinstrument. Det består av ett sett av åtte separate 

spørreskjemaer beregnet på barn fra seks måneder og opp til fem år. Hvert 

spørreskjema inneholder 22–36 spørsmål om utvikling, fordelt på fem 

områder: selvregulering, føyelighet, kommunikasjon, tilpasningsdyktighet, 

autonomi, affekt og samhandling. Spørsmålene er konkrete og stort sett 

illustrert med enkle tegninger. I tillegg spørres det om omsorgspersonenes 

generelle bekymring for barnet. Reliabilitet, validitet, sensitivitet og 

spesifisitet rapporteres å være tilfredsstillende på amerikanske utvalg. Jörg 

Richter ved RBUP Øst og Sør har hatt ansvaret for å introdusere verktøyet i 

Norge. RBUP Øst og Sør vil stå for den videre distribusjonen. 

 

Atferdsobservasjon av nyfødte basert på Brazelton Neonatal  

Behavioral Scale 

er en undersøkelse av barnets atferd og uttrykk uavhengig av språk (Field, 

1980). Metoden kan benyttes for nyfødte fra 36–44 uker gestasjonsalder. 

Følgende områder undersøkes: følging av objekt med øyne og hode, reaksjon 

på lyder, sosial interesse – sykepleierens ansikt, sosial interesse – 

sykepleierens ansikt og stemme, habituering til lysstimulering og defensive 

bevegelser.   

Brief Infant-Toddler Social Emotional Assessment (BITSEA) 

Se Infant-Toddler Social Emotional Assessment (ITSEA) 
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Early Social Communication Scale 

er en videobasert strukturert observasjon for barn og tar ca. 15–25 minutter 

å gjennomføre (Mundy et al., 2003). Metoden er utviklet for å vurdere 

individuelle forskjeller i ikke-verbale kommunikasjonsferdigheter som inntrer 

hos normalt utviklede barn mellom 8 og 30 måneder. Observasjonsmetoden 

kan benyttes for normalt utviklede barn i denne alderen og for barn med 

forsinket utvikling som har en språkalder mellom 8 og 30 måneder.  

 

 

”Fra fødsel til småbarn” Growing: Birth to three (0–3 års materiellet) 

er et veiledningsmateriell om barns utvikling 0–3 år som beskriver hvordan 

det kan gis bistand og støtte til omsorgsperson som har barn med 

funksjonsnedsettelser. Fokus er på stimuleringstiltak for samspill, vekst og 

utvikling. Instrumentet er utviklet av Doan-Sampon, Wollenburg, Cambell 

(1993). 

Materiellet består av: 

• en utviklingsguide 

• en veilednings- og tiltaksperm 

• omsorgspersontanker 

• instruksjonshefte 

• planleggingsskjema 

 

 

Infant-Toddler Social Emotional Assessment (ITSEA) 

er en flerdimensjonal foreldre-/førskolelærerrapport om både problemer og 

kompetanse hos barn i alderen 1–3 år (Carter & Briggs-Gowan, 2006). ITSEA 

kan også administreres som et intervju. Følgende områder kartlegges: 

internaliserende og eksternaliserende atferd, reguleringsvansker og barnets 

kompetanse. I tillegg kartlegges barnets evne til å relatere seg sosialt til 

andre, grad av atypisk og mistilpasset atferd. Spørreskjemaet inneholder 166 
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spørsmål og tar i likhet med intervjuet ca. 20–30 minutter å fylle ut. En 

kortversjon av ITSEA, Brief Infant-Toddler Social Emotional Assessment 

(BITSEA), inneholder 60 spørsmål, og tidsbruken er beregnet til ca. 10 

minutter (Briggs-Gowan & Carter, 2006).  Metodene har tilfredsstillende 

validitet og reliabilitet. Validering til norske forhold foreligger ikke. 

 

Tidlig intervensjonsmetode (TI-metoden) 

er utviklet til bruk i helsestasjonen ved 0–7 mnd., 1 år, 2 år og 4 år. En 

helhetlig vurdering blir gjort av barnet, omsorgspersonene og relasjonen 

(Rostad et al., 1996, 2000). TI-metoden systematiserer observasjoner av 

barnet og omsorgspersonenes informasjon. Følgende forhold ligger til grunn 

for vurderinger: våkenhetstilstander, de tidlige signalene, temperament, 

tidlig samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet og initiativ, kognitive 

funksjoner, språkutvikling, tilknytning, bevegelsesutvikling, reflekser, 

medisinske forhold, sansemessig fungering, omsorgspersonenes evne til å 

tolke barnet, omsorgspersons oppfatninger av barnet og 

omsorgspersonbekymringer, sosiale og økonomiske forhold, søsken, familie.  

 

TI-metoden er sensitiv i forhold til tidlig diagnostisering av 

funksjonshemming hos spedbarn (sensitivitet 87,7 %, 93 % for 

funksjonshemmede). De prediktive verdiene er høyere enn det som er vanlig 

ved sammenlignbare metoder.  
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Vineland Adaptive Social Behavior Scales, Second Edition (Vineland 

II) 

er en metode for å kartlegge barnets sosiale fungering (Sparrow et al., 

2005). Kartleggingen kan gjøres både i form av et foreldreintervju og et 

spørreskjema og tar fra 20–60 minutter å gjennomføre. I tillegg er det 

utviklet et spørreskjema for bruk i barnehage/skole. Intervjuet og 

spørreskjemaet til foreldre kan brukes fra 0 år og lærerskjemaet fra 3 år. 

Vineland II kartlegger følgende utviklingsområder: kommunikasjon, 

dagligdagse ferdigheter, sosialisering, motoriske ferdigheter og en 

internalisering/ eksternalisering- indeks. Inneholder en samtale om 

dagligdagse utviklingstemaer samt en sjekkliste. Vineland er enkel å 

administrere og tar kort tid (15 minutter). Den må oversettes til norsk og 

vurderes validert.  

 

Kartlegging av samspill 
 
Det er et stort behov for enkle skalaer for observasjon av samspill for bruk i 

førstelinjetjenesten. De verktøyene som er i bruk i dag, er primært egnet for 

bruk i forskning og BUP. Dette bør være et prioritert område for det nye 

kompetansenettverket. 

 

HOME Inventory 

er en observasjonsmetode for bruk i hjemmet. Metoden måler kvaliteten og 

kvantiteten av den stimulering og støtte som er tilgjengelig for barn i 

hjemmemiljøet. Metoden er utviklet av Caldwell & Bradley (1984), og består 

av en semistrukturert observasjon og et intervju med barnets primære 

omsorgspersoner. Fokuset er på barnet i sitt eget miljø og på transaksjoner 

som oppstår i familieomgivelsene. Home Inventory har fire ulike versjoner, 

men det er kun den første versjonen som er aktuell for barn i alderen 0–3 år. 

Observasjonsmetoden består av 45 ledd som er samlet i seks underskalaer: 
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1. omsorgspersonenes responderende atferd 

2. omsorgspersonenes akseptering av barnet  

3. grad av barnevennlig miljø  

4. læringsmateriale tilgjengelig for barnet 

5. omsorgspersonenes involvering i barnet  

6. barnets muligheter for variert erfaring 

 

Observasjonen gjøres i løpet av et 45–90 minutters hjemmebesøk, og 

barnets primære omsorgspersoner er til stede. Hensikten er å få en 

forståelse av barnets muligheter og erfaringer i samspill med sine nære 

omsorgspersoner i hjemmesituasjonen.  
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Kartleggingsverktøy til bruk i andrelinjetjenesten 

Kartlegging av vansker hos omsorgspersonen 

 

DIP-Q – en forkortelse for ”DSM-IV og ICD-10 Personality 

Questionnaire”  

er en selvrapport for kartlegging av personlighetsforstyrrelser, og inneholder 

140 ja/nei-spørsmål som kan besvares i løpet av 30 minutter. DIP-Q kan 

benyttes for å diagnostisere personlighetsforstyrrelser i forhold til 

diagnosemanualene DSM-IV og ICD-10. Metoden er blitt evaluert i en 

doktoravhandling av Hans Ottosson (1999) ved Universitetet i Umeå, som 

viser at DIP-Q både komplimenterer og til en viss grad erstatter et langt mer 

tidkrevende diagnostisk intervju. Selvrapporten er derfor mer velegnet i en 

klinisk hverdag. Videre viser denne doktoravhandlingen at metoden kan 

anvendes i befolkningsstudier for å kartlegge forekomsten av 

personlighetsforstyrrelser. 

 

Selvrapporten er tatt i bruk i forskningsmiljøer både i Oslo og Trondheim. 

 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)  

(se omtale s. 108– 109) 

Tolerance, Worried, Eye opener, Amnesia, Cut down (TWEAK), 

( se omtale s. 110) 

Working Model of the Child Interview  (WMCI) 

er et åpent semistrukturert intervju om omsorgspersons arbeidsmodeller 

(kognitive representasjoner) av barnet (Zeanah & Benoit, 1995). En norsk 

prøveoversettelse er foretatt av Enoksen & Furuholmen (2001). Intervjuet 

kan være nyttig når det gjelder å få tak i historien som en omsorgsperson 
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har om sitt barn og relasjonen til henne eller ham. Omsorgspersonenes 

oppfatninger og deres subjektive erfaringer kommer frem. Intervjuet tar 

cirka en time å gjennomføre, og det kan skåres fra video.  

 

Intervjuet begynner med barnets tidlige utviklingshistorie, fra graviditet og 

frem til nåtid. Dersom barnet har vært utsatt for hendelser som har bidratt til 

å sette det tilbake utviklingsmessig, er det viktig å få dette frem. I 

motsetning til hva som er tilfellet for Adult Attachment Interview (se 

nedenfor), er det vist at WMCI ikke trenger å transkriberes, men kan skåres 

på en reliabel måte direkte fra videoopptak.  

 
 

Parenting Stress Indeks (PSI)  

er et 123 ledds selvadministrert skjema som omsorgsperson fyller ut (Abidin, 

1995). PSI er laget for å kunne identifisere omsorgsrelatert stress på to ulike 

områder: problemer relatert til henholdsvis barnet og omsorgspersonen. I 

forhold til barnet kartlegges blant annet distraherbarhet/hypersensitivitet, 

tilpasningsdyktighet, hvor krevende barnet oppfattes å være, stemningsleie 

og aksept. Hos omsorgspersonen kartlegges kompetanse, isolasjon, 

tilknytning, helse, sivil status og livsstress.  

 

Metoden har vist å være nyttig både i forskning og klinikk, og er omfattende i 

problemområder som den dekker. Både en norsk kortversjon (for 

screeningformål) og en norsk langversjon er godkjent oversatt ved 

Universitetet i Tromsø. Ved bruk av kortversjonen kan det på grunnlag av 

skåringer lages en individuell stressprofil.  

 

Det finnes også en alternativ stressindeks som anvendes ved 

Atferdssenteret, PSS (Parenting stress scale). Denne har 18 ledd og er 

enklere i bruk.  Omsorgsrelatert stress er et sentralt område som bør utredes 

både i andrelinjetjenesten og i førstelinjetjenesten. 
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Tolerance, Worried, Eye opener, Amnesia, Cut-down (TWEAK)  

(se omtale s. 96) 

 

Kartlegging av vansker hos barnet 

 
Bayley Scales of Infant Development (BSID-II og III)  
 

er en utviklingstest for barn i alderen 1–42 måneder. Inntil nylig har BSID-II 

blitt benyttet. Denne utgaven inneholder tre skalaer: en mental skala for 

vurdering av kognitive, motoriske og sosialadaptive ferdigheter, en motorisk 

skala for vurdering av grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter, og en 

ratingskala for vurdering av atferd i testsituasjonen. BSID-III er utvidet og 

revidert, og gjør det mulig å vurdere både ekspressivt og reseptivt språk. I 

tillegg er det lagt til flere spørreskjemaer som skal utfylles av 

omsorgspersonene for vurdering av barnets utvikling.  

 

Skalaens bruksområder er for det første ved bruk av standardiserte normer å 

identifisere barn som er utviklingsforsinket. For det andre kan den 

dokumentere mulig fremgang eller iverksetting av tiltak. For det tredje kan 

instrumentet brukes som pedagogisk verktøy, og for det fjerde som klinisk 

og pedagogisk forskningsinstrument. Verken BSID-II eller BSID-III (Bayley, 

2005) skal anvendes for å diagnostisere spesifikke vansker. Tolkning av 

skalaene bør gjøres med forsiktighet på barn under 6 måneder. 

 

For tiden er det usikkerhet mht. rettighetene for BSID-III. Assessio Norge AS 

formidler ikke lenger testen, og kurs i verktøyet blir ikke arrangert. 

Instruksjonene som gis til barnet i testsituasjonen, kan lett oversettes til 

norsk, men det ikke er ikke tilfellet for spørreskjemaene i den siste reviderte 

utgaven. Den må derfor eventuelt gjennomgå en godkjent 

tilbakeoversettelse. I forlengelse av dette stilles det nå spørsmål om den 

videre nytten av verktøyet (muntlig informasjon av Lars Smith, UIO).  
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Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) 

er et kort spørreskjema og en test som er designet for bruk av profesjonelle 

helsearbeidere ved rutinemessige helseundersøkelser når barnet er 18 

måneder. Skjemaet består av to deler: en hvor omsorgsperson gir 

informasjon og en hvor barnet observeres i løpet av konsultasjonen. 

Skjemaet er enkelt å skåre og gir tydelige svar på om barnet er i fare for å 

utvikle autisme. Det er mulig å kartlegge store populasjoner av barn. Den 

prediktive validiteten er god i høyrisikogrupper, men sensitiviteten ved å 

kartlegge den generelle populasjonen er lav (Baird et al., 2000). Metoden har 

imidlertid høy spesifisitet, dvs. at få barn som ikke har autisme, vurderes å 

være i faresonen for denne utviklingsforstyrrelsen.  

 

 

Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) 

er en omsorgspersonrapport som er utformet for å kunne vurdere 

atferdsproblemer hos barn og ungdom i alderen 2–16 år (Eyberg & Pincus, 

1999). Både antallet og hyppigheten av alvorlige atferdsproblemer blir 

rapportert. Studier viser at ECBI har god reliabilitet og validitet. Det tar fem 

minutter å fylle ut og fem minutter å skåre omsorgspersonrapporten. 

Rapporten er derfor enkel å administrere og enkel å vurdere. Den er videre 

standardisert og normert til norske forhold ved Universitetet i Trondheim. 

ECBI har gode psykometriske egenskaper med hensyn til spesifisitet og 

sensitivitet og kan benyttes til allmenn screening av barn. Den kan derfor 

anbefales for videre bruk. Det kreves opplæring i bruk av metoden. Metoden 

anvendes i dag av programmer som sorterer under Atferdssenteret for barn 

over 2 år. Det er også en egen større kartleggingsundersøkelse under 

utvikling ved Atferdssenteret. Dette arbeidet bør også følges opp med sikte 

på å bruke erfaringene i arbeidet med urolige sped- og småbarn. 
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Infant/Toddler symptom checklist  

er en metode for screening av barn i alderen 7 måneder og opp til 2 ½ år  

med reguleringsforstyrrelser og som har atferdsmessige vansker (DeGangi et  

al., 1995). Sjekklisten kan benyttes for å identifisere barn som er i risiko for  

å utvikle motoriske sensorisk-integrative forstyrrelser og problemer mht.  

oppmerksomhet, emosjoner eller atferd. Sjekklisten er utformet i seks  

varianter. Fem av disse er aldersspesifikke (7–9 måneder, 10–12 måneder),  

designet for en generell kartlegging når en aldersspesifikk versjon er lite  

hensiktsmessig, for eksempel på et venteværelse. Sjekklisten fokuserer på  

barnets responser på følgende områder: 1) selvregulering, 2)  

oppmerksomhet, 3) søvn, 4) mating, 5) påkledning, bading og berøring, 6)  

bevegelse, 7) lytting, språk og lyd. Sjekklisten kan administreres av 

omsorgsperson alene eller sammen med en profesjonell. 

Sjekklisten gir et godt bilde av sped- og småbarns tidlige regulering og andre 

ferdigheter, og anbefales anvendt. Metodens sensitivitet vurderes å være fra 

middels og opp mot god.  

 

Intervju om tilknytningsforstyrrelser hos barnet 

er utviklet for å bestemme type tilknytningsforstyrrelse hos barnet (Smyke & 

Zeanah, upublisert). Intervjuet er oversatt til norsk av Lars Smith ved UiO. 

Det er delt inn i fire deler: omsorgshistorie, forstyrrelser av forholdet mellom 

omsorgspersonen og barnet, tilknytningshistorikk og kriterier for 

forstyrrelser. Intervjuet refererer til Zeanahs klassifisering av 

tilknytningsforstyrrelser.  

 

Intervjuet begynner med at intervjueren får en oversikt over viktige 

omsorgspersoner i barnets liv. Videre spør intervjueren om det generelle 

omsorgsmiljøet. Dette inkluderer eventuell mishandlingshistorie, 

tilknytningshistorikk, samt barnets reaksjoner når det slår seg, er sykt eller 

er atskilt fra omsorgspersonen. Til slutt kartlegges barnets 

utagerende/tilbaketrekkende atferd og dets evne til emosjonell innlevelse. 
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Kartleggingen av tilknytningsforstyrrelse skjer ved hjelp av Zeanahs tre 

hovedkategorier og syv underkategorier. 12 spørsmål rates på en skala fra 

0–3 og danner grunnlaget for type kategori. 

 

Mullen-skalaene 

er et alternativ til 3. reviderte utgave av Bayley-skalaene (BSID-III). Mullen-

skalaene brukes stadig mer og er et individuelt administrert, bredspektret 

instrument for å vurdere kognitiv fungering hos barn fra fødsel til 5 ½ år 

(Mullen, 1995). Skalaene omfatter vurdering i de visuelle, språklige og 

motoriske områdene, og skiller mellom reseptiv og ekspressiv fungering. 

Testen tar fra 15 til 60 minutter å administrere, avhengig av alder. Skalaene 

gjør det mulig å identifisere småbarn som har behov for spesielle tiltak, og 

egner seg som et diagnostisk instrument for barn med begrensede 

responsmuligheter. Bruk av instrumentet gjør det mulig med individualisert 

planlegging av tiltak. 

Test of Sensory Functions in Infants (TSFI) 

er en test utviklet av DeGangi og Greenspan (1998). Den kan bidra til å 

identifisere sensorisk integrerende dysfunksjon hos barn, inkludert de barn 

som står i fare for å utvikle læringsvansker senere i livet. TSFI kan bidra med 

objektive kriterier som gjør det mulig å avgjøre om, og i hvilken grad, barnet 

har mangler i sensorisk fungering. Metoden er utviklet for barn i alderen 4–

18 måneder. TSFI gir et totalmål på sensorisk prosessering og reaktivitet, så 

vel som mål på fem underskalaer: reaktivitet på taktilt trykk, visuell taktil 

integrasjon, adaptiv motorisk funksjon, okular motorisk kontroll, reaktivitet 

på vestibular stimulering. TSFI består av 24 ledd og tar cirka 20 minutter å 

gjennomføre. 
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Kartlegging av samspill og tilknytning  

Care Index 
ble utviklet for å undersøke barn med høy risiko i alderen 2 til 24 måneder 

(Crittenden, 2000), og har likhetstrekk med ERA. Mor- barn- interaksjonen 

blir videofilmet og vurdert med henblikk på kvaliteten på interaksjon. Det 

brukes tre minutters videoopptak, og disse analyseres ut fra fire nonverbale 

og fire verbale samspillssekvenser. I hver sekvens vurderes barnets bidrag 

som samarbeidsvillig, passiv eller vanskelig. Eksempler på interaksjon kan 

være et måltid, løsing av en oppgave og fri lek. Metoden har en 

tilfredsstillende validitet og reliabilitet, men bør ytterligere forenkles og 

valideres til norske forhold dersom den skal prøves ut i større skala. Kari 

Killen har et pågående arbeid med en ny versjon. 

 
 

Crowell-prosedyren 

er en videobasert strukturert samspillsobservasjon og inneholder ni episoder 

(fri lek, opprydning, blåse såpebobler, fire ulike læringsoppgaver, atskillelse 

og gjenforening) av ulik varighet som administreres som en 

standardsituasjon (Zeanah, upublisert) (Zeanah et al.,1997). . 

Gjennomføringen tar ca. 30 minutter og er egnet for barn i alderen 12–54 

måneder av Det benyttes standardiserte leker avhengig av alder.  Barnets og 

omsorgspersonens atferd skåres på en syvdelt skala, og ulike kvaliteter ved 

barnet og omsorgspersonens atferd og emosjonelle utrykk blir vurdert. 

Crowell-prosedyrens fortrinn er at vurdering av samspillskvalitet skjer på 

bakgrunn av flere ulike situasjoner og ikke kun fri lek. 

 

Fremmedsituasjonen 

er en videobasert observasjonsmetode spesielt utviklet for å kartlegge 

barnets tilknytningsmønster, utviklet av Ainsworth et al. (1978). Det 

foreligger en spedbarnsversjon som kan benyttes på barn i alderen 12 opp til 

18 måneder, og en småbarnsversjon som kan benyttes opp til 4 år. 
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Observasjonen består av åtte episoder à tre minutter med økende stress for 

barnet, og den tar ca. 20 minutter å gjennomføre. Metoden har vært 

omdiskutert, spesielt med henblikk på å utsette barnet for unødig stress. 

 

National Institute of Child Health & Human Development (NICHD)  

er en 15 minutters videobasert samspillsobservasjon (NICHD Early Child Care 

Research Network, 1999). Observasjonen er todelt, de første 7–8 minuttene 

blir omsorgspersonen instruert i å leke som de pleier å gjøre hjemme, og de 

neste 7–8 minuttene leker omsorgspersonen med barnet og benytter 

standardiserte leker. Metoden ble utviklet for å få frem ulike former for 

interaksjon som opptrer mellom omsorgsperson og barn og fokuserer på 

omsorgspersonens kapasitet til å samhandle på en sensitiv, varm og 

stimulerende måte med barnet. En firedelt skala blir benyttet for å vurdere 

ulike kvaliteter ved omsorgspersonens og barnets atferd og emosjonelle 

uttrykk. 

 

The Parent-Child Early Relational Assessment (PCERA) 

måler kvaliteten på relasjonen mellom omsorgsperson og barn i en delvis 

strukturert situasjon, for eksempel måltid, strukturert lek, fri lek og 

atskillelse–gjenforening (Clark, 1985/2006). Omsorgsperson og barn blir 

videofilmet i sekvenser på fem minutter. Hver sekvens blir skåret i forhold til 

voksen, barn og dyade variabler, som resulterer i følgende seks analytiske 

skalaer: 1) omsorgspersonens affektive involvering og responderende atferd; 

2) omsorgspersonens negative affekt og atferd; 3) barnets organisering, 

oppmerksomhet og sosiale ferdigheter; 4) barnets dysregulering, irritabilitet 

og negativ atferd; 5) dyadisk felles oppmerksomhet og gjensidighet; 6) 

dyadisk ”spenning”. Metoden er reliabel og valid. 

 

Barnet atskilles to ganger fra omsorgspersonen, og tiden på atskillelsen kan 

kortes ned til ca. 30 sekunder dersom barnet er svært urolig. Metoden er 

relativt ressurskrevende å gjennomføre, da tilgang til videoutstyr må være til 
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stede og en fremmed person må være tilgjengelig. Dessuten kreves det god 

kunnskap om tilknytningsteori og sertifiserte kodere, spesielt dersom 

metoden skal benyttes i forskning. 

 

Metoden vurderes å være valid og reliabel dersom sertifiserte kodere 

benyttes. 

 

Diagnose 

DC - 0-3R   

er et kartleggings- og diagnosesystem beregnet på sped- og småbarn i 

alderen 0–3 år. Det er et behov for anvendbar kunnskap for å beskrive sped- 

og småbarns psykiske vansker på en konkret måte. På bakgrunn av den 

kritikken som har vært reist mot både ICD og DSM, utviklet Zero to Three: 

National Center for Infants, Toddlers and Families et nytt klassifiserings- og 

diagnosesystem: Diagnostic Classification (Zero to Three, DC 0-3, 1994 og 

Zero to Three, DC: 0-3R, 2005). DC: 0-3R er en måte å beskrive sped- og 

småbarns problemer på innenfor en omsorgs- og samspillsforståelse (Moe, 

Moe, Smith 2006). Klassifikasjonssystemet har en egen akse for 

relasjonsforstyrrelser som ikke finnes i de andre diagnosesystemene.  

Følgende fem akser anvendes: 

• Akse I – Kliniske forstyrrelser (f.eks. PTSD, vanskjøtsel, affektive 

forstyrrelser, tilpasningsvansker) 

• Akse II – Klassifisering av relasjon (f.eks. PIRGAS) 

• Akse III – Medisinske og utviklingsforstyrrelser  

• Akse IV – Psykososiale stressorer 

• Akse V – Emosjonell og sosial fungering 

 

Bruk av DC: 0-3R gjør det mulig å vurdere barnet og relasjonen på en 

helhetlig måte. Dette er spesielt viktig fordi barn og omsorgsperson inngår i 

et gjensidig samspill og påvirker hverandre. Enkelte ganger ligger grunnlaget 

for problemene hos barnet, som ved somatisk sykdom. Det er derfor viktig å 
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kunne benytte de ulike aksene i DC: 0-3R-systemet for å intensivere 

innsatsen på de områdene der problemene har sitt grunnlag.  

 

Forebygging og behandling 

Forebygging 

Metoder for forebygging av psykiske vansker hos sped- og småbarn kan 

deles inn i universelle, selekterte og indikerte. I tillegg kommer metoder som 

egner seg som behandlende tiltak. Tiltak som kommer inn under 

rehabilitering, blir ikke berørt her.  

 

Tidlig innsats handler i hovedsak om å hjelpe omsorgsperson og barn 

sammen. Noen generelle målsettinger kan oppsummeres på følgende måte:  

• utvikle og styrke båndene mellom omsorgsperson og barn der den 

tidlige tilknytningen har vært problematisk  

• hjelpe omsorgsperson til å kunne ivareta sitt barn emosjonelt og være 

i stand til å tåle barnets sterke følelsesuttrykk 

• hjelpe omsorgsperson til å forstå sitt barns spesielle behov og 

muligheter på det utviklingstrinn det befinner seg  

• hjelpe omsorgsperson til å gi barnet den utviklingsstøtte det trenger, 

og fungere som tilretteleggere og formidlere på måter som øker 

barnets nysgjerrighet og kreativitet  

• hjelpe omsorgsperson til å gi barnet rom for utfoldelse innenfor trygge 

rammer  

• hjelpe omsorgsperson til å være forutsigbar i sitt reaksjonsmønster 

overfor barnet 

• lage trygge rammer og legge til rette for positivt samspill og mestring  

 

Når det er tegn på emosjonelle eller utviklingsmessige forstyrrelser hos 

barnet eller problemer i relasjonen, er denne form for hjelp som regel ikke 

nok. For at ikke verdifull tid for barnet skal gå til spille, er det da viktig å 
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finne frem til de best egnede metoder i forhold til den aktuelle 

problematikken og til hvilken del av hjelpeapparatet som har den rette 

kompetansen.  

 

Mange av tiltakene og behandlingsarbeidet som er i bruk i dag, har en 

tendens til å være omsorgspersonfokusert og er bare indirekte rettet mot 

barnet eller samspillet. Relasjonsbehandling er fokuset på det som skjer i 

samspillet mellom omsorgsperson og barn, samtidig som ubearbeidede 

følelser hos omsorgspersonene ofte mobiliseres i behandlingsforløpet (Moe, 

Moe & Smith, 2006). 

 

Ulike former for støtte og sosiale hjelpetiltak kan være et middel for å 

redusere stress og skape rom slik at omsorgspersonene lettere kan lese, 

forstå og svare på barnets behov. 

 

Hjemmebesøk 

Betydningen av å treffe familien på egen hjemmearena kan være stor, 

spesielt når det gjelder risikofamilier der barn står i fare for å utvikle 

psykiske vansker. Risikofamilier benytter i mindre grad hjelpetjenester 

innenfor psykisk helsevern for barn og unge, sammenlignet med mer 

velfungerende familier. Familier og barn som oppsøker barne- og 

ungdomspsykiatriske poliklinikker, har ofte et bedre sosialt og økonomisk 

utgangspunkt enn familier som ikke selv oppsøker hjelp. Likevel er det den 

siste gruppen som i størst grad har behov for hjelp. Tidlig forebyggende 

intervensjon i form av hjemmebesøk vil derfor kunne ha stor betydning.  

 

Funn fra ulike effektstudier hvor hjemmebesøk har vært intervensjonen, kan 

tjene som en veiviser for hvem som bør få tidlig intervensjon i form av 

hjemmebesøk, og hva som gjør intervensjonen effektiv.  
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Flere intervensjoner benytter sykepleiere ved hjemmebesøk. Det ser ut som 

om denne gruppen av helsearbeidere kan være svært nyttige i arbeidet med 

tidlig innsats til sped- og småbarn i risikofamilier. De har god kompetanse og 

er i stand til å forme omsorgsfulle og støttende relasjoner til familier i risiko 

(Zeanah et al., 2006). Det er nettopp relasjonen som etableres mellom 

”terapeuten” og omsorgspersonen som sannsynligvis er den viktigste 

faktoren i et intervensjonsprogram (Stern, 2006).  

 

Lengden på intervensjonen i form av hjemmebesøk ser ut til å ha effekt på 

utfall hos barnet over tid. I en studie av Lyon-Ruth & Easterbrooks (2006), 

som omfattet 41 mødre med lav inntekt og deres spedbarn, viste det seg at 

en intervensjonslengde på ett år hadde størst effekt. Likevel var det ikke slik 

at alle barn som har fått hjelp over tid, var uten problemer. Men det viste 

seg at dersom det oppsto problemer når barnet ble eldre, varte ikke disse så 

lenge. Det samme gjaldt dersom intervensjonen hadde startet tidlig i barnets 

liv. Tidlig innsats overfor barn i risikofamilier ser altså ikke ut til å virke som 

en ”vaksine” mot problemer i senere barnealder, men dersom problemer 

oppstår, ser de ut til å være av mer forbigående karakter (Lyon-Ruth & 

Easterbrooks, 2006). 

 

To viktige prinsipper kan trekkes ut av resultatene fra studien til Lyon-Ruth & 

Easterbrooks (2006). For det første at blant svært stressede familier kan 

utviklingsproblemer øke over tid. Det vil si at flere og flere barn viser alvorlig 

feiltilpasning. Tidlige tiltak ser ut til å endre familiedynamikken, slik at en 

negativ spiral ikke utvikler seg. Det viste seg at den forebyggende effekten 

var størst hos familier som fikk hjelp over tid. For det andre så det ut til at 

generelle omsorgspersonferdigheter og spesifikk atferd hos barnet ble 

fremmet ved tidlig innsats. Denne positive utviklingen varte ikke for hvert 

barn fra spedbarnsalderen til 2. klasse på skolen, men ulike barn viste positiv 

atferd på ulike tidspunkter i tidlig oppvekst. Dersom barn som hadde hatt 

god effekt av tidlig innsats utviklet problemer, så disse ut til å være mer 
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midlertidige og av mindre alvorlig art. Barnet viste totalt sett bedret 

fungering over tid på gruppenivå.  

 

Det er en utfordring for barn å vokse opp i risikofamilier. Olds (2006) hevder 

at familier med størst risiko profiterer best på universelle og økonomiske 

ordninger. For eksempel ser det ut til at gifte kvinner med høyere 

sosioøkonomisk status gjennomgående mestrer omsorgsoppgavene for sine 

barn godt nok, i motsetning til ugifte kvinner med lavere sosioøkonomisk 

status. Spørsmålet blir om gevinsten ved universelle tiltak er så stor at en 

slik innsats økonomisk sett kan forsvares, eller om innsatsen bør 

konsentreres om de grupper av familier som virkelig har et behov. I dagens 

økonomiske situasjon heller Olds mot det siste alternativet. Tiltak i form av 

for eksempel hjemmebesøk må prioritere dem som har et behov og hvor 

effekten er tydelig. Disse familiene har nødvendigvis ikke behov for 

psykoterapeutisk behandling, men støttetiltak som hjemmebesøk over tid 

kan være et godt alternativ til denne gruppen av familier (Stern, 2006). 

 

Nyere forskning som det her er referert til, bekrefter at tidlig innsats nytter. 

Tidlig innsats i form av hjemmebesøk over lengre tid kan skape gode 

relasjoner til en kompetent ”terapeut”, og dermed støtte omsorgsperson som 

i mindre grad mestrer omsorgsrollen. I Norge vil det være mulig å benytte 

helsesøstre i et program for innsats i familiens hjemmemiljø. Dette vil kunne 

sikre at barn som vokser opp i risikofamilier, får god hjelp.  

 

Home Start  

 

er et eksempel på en form for hjelp til omsorgsperson som foregår hjemme 

hos familien, og som gis av frivillige familiekontakter som har egenerfaring 

som omsorgsperson. De har fått opplæring og mottar veiledning, slik at de 

kan gi hjelp på en utviklingsfremmende måte. Dette anbefales videre 

implementert. Home Start er tatt i bruk i 20 kommuner, men må følges opp 

av evaluering.  
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International Child Development Programme (ICDP) 

er et psykososialt program rettet mot barnets omsorgspersoner og 

omsorgsnettverk. Programmet er samfunnsbasert og benytter lokale 

ressurspersoner som har trening i arbeid med grupper av omsorgspersoner. 

Tanken er at alle omsorgspersoner har iboende positive ressurser for 

omsorg. Programmet har som mål å støtte omsorgspersonene slik at disse 

ressursene blir bevisstgjort. Hensikten er derfor ikke å lære 

omsorgspersonene nye forelderferdigheter, men derimot å bruke de allerede 

eksisterende ferdigheter omsorgspersonene besitter. 

 

ICDP tar hensyn til den kulturelle konteksten i det samfunnet der 

programmet anvendes. Tanken er at alle kulturer utvikler egne 

overlevelsesmekanismer og former for omsorgspraksis overfor barn. Det 

antas at kompetanse for barns omsorgsbehov utvikles bedre med 

utgangspunkt i den opprinnelige kulturelle praksis og ikke ved å innføre 

praksis utenfra. 

 

Programmet ble med hensikt laget enkelt, slik at omsorgspersoner med 

enhver bakgrunn skal kunne forstå hva grunnleggende psykososial omsorg 

for barn innebærer. 

 

ICDP-programmet består av fem hovedkomponenter: 

1. barnet som person og betydningen av omsorgspersonens 

oppfatning/definisjon av barnet 

2. tre dialoger og åtte retningslinjer for god interaksjon mellom 

omsorgsperson og barn 

3. prinsipper for bevisstgjøring og trening av omsorgspersonene 

4. prinsipper for implementering og vedlikehold 

5. timeplan tilpasset ulike målgrupper 

Etter Hundeide (2005). 
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Barne-, familie- og likestillingsdepartementet har besluttet at programmet 

følges opp med ekstern evaluering i perioden 2007–2009. Dessuten vil det 

gjøres en effektstudie av det i forbindelse med studien ”Tidlig Trygg i 

Trondheim” som startet i januar 2007. 

 

Trippel P-Positve Parental Programme (Trippel P) 

er et familieintervensjonsprogram som har flere nivåer (Sanders, Markie-

Dadds & Turner, 2003). Målet er å forebygge og endre barns problematferd 

og fremme omsorgspersons kompetanse gjennom å utvikle en positiv 

relasjon til sine barn. Metoden er universell og er rettet mot omsorgsperson 

som opplever det som utfordrende å gi omsorg til sine barn og å oppdra 

dem. Trippel P har utviklet programmer fra universelt nivå og opp til 

behandling og rehabilitering. En hensikt med programmet er at 

omsorgspersoner får hjelp som er tilpasset sine behov. 

• Nivå 1, universell Trippel P, består av mediabaserte kampanjer som 

formidler informasjon til omsorgspersonene om hva som generelt er 

viktig i omsorgen for barn. 

• Nivå 2, selektert Trippel P, er en intervensjon som retter seg mot 

spesifikke grupper av familier der risikoen for å utvikle problemer er 

større enn i ”normale” familier. Trippel P på dette nivået bidrar til 

spesifikke råd for hvordan man kan løse vanlige utfordringer i 

barneoppdragelsen og mindre atferdsproblemer. Intervensjonen kan 

innebære både personlig og telefonisk kontakt i ca. 2 x 20 minutter, 

eller 1 eller 2 seminarer av en varighet på 60–90 minutter. 

Helsestasjonen, primærlegen, barnehagen og skolen er eksempler på 

instanser hvor intervensjonen kan foregå. Familiene er her lette å nå. 

For eksempel oppsøker de alle fleste familier med barn helsestasjonen 

(99 %). Det vil være behov for å kurse medarbeidere som skal foreta 

intervensjonen 

• Nivå 3 og nivå 4, indikert Trippel P, omfatter ”primary care Trippel P” 

og er et mer omfattende program. ”Primary care Trippel P” er en 
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intervensjon som i større grad enn selektert Trippel P fokuserer på 

trening av omsorgspersonferdigheter. Programmet har en varighet på 

80 minutter over fire møter og kombinerer råd med trening og selv-

evaluering for å mestre mindre tydelig problematferd hos barnet. Som 

ved selektert Trippel P kan intervensjonen foretas ved personlig eller 

telefonisk kontakt. 

 

Et mer omfattende program på dette nivået omfatter arbeid i grupper og 

individuelt med et bredt fokus på mestring av forelderferdigheter. 

Programmet kan ha en varighet på opp til 12 møter med intensiv trening 

av positive omsorgspersonferdigheter og generelle ferdigheter for å 

fremme et positivt samspill.  

• Nivå 5, ”Enhanced Trippel P”, er det mest avanserte nivået og kommer 

inn under behandlingsintervensjoner. Det kan ha en varighet på opp til 

11 møter à 1 time. Programmet er beregnet på familier med flere 

risikofaktorer som ikke har blitt endret på et tidligere nivå i 

programmet. Trippel P på dette nivået fokuserer på kommunikasjon 

mellom omsorgspersonene, mestring av omsorgspersonenes egen 

affekt samt på omsorgspersonenes mestring av stress hos barnet. 

Følgende tre moduler i form av individuell terapi tilbys enkeltfamilier 

eller grupper: praksis, mestringsferdigheter og partnerstøtte. 

 

I tillegg til selve intervensjonen får omsorgspersonene skriftlig materiell som 

illustrerer løsninger på ulike problemer.  

 

Trippel P kan vise til gode resultater og en bred internasjonal 

forskningsaktivitet, spesielt der barn har atferdsproblemer. Denne modellen 

synes å være nyttig også som et forebyggende program. Eventuelt kan 

Trippel P være et supplement til et større behandlingstilbud.  
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Strengthening families through early care & education  

er et resultat av en kartlegging av alle programmer for tidlig omsorg og 

forelderveiledning som ”Center for the Study of Social Policy” (the Center) 

foretok i 2003. Fem beskyttende faktorer, som er kjent for å redusere faren 

for barnemishandling og vanskjøtsel, ble identifisert: 

1. omsorgspersons resiliens 

2. sosiale relasjoner 

3. kunnskap om forelderskap og barnets utvikling 

4. konkret støtte ved behov 

5. sosial og emosjonell kompetanse hos barn 

 

Disse fem faktorene danner grunnlaget for en ny forebyggende tilnærming. 

Faktorene er relatert til hverandre, og endring av én faktor skaper endring av 

en annen. Følgende strategier kan benyttes for å styrke de fem faktorene: 

• Stimulere til vennskap og gjensidig støtte mellom 

omsorgspersonene. Spesielt bør fedre oppmuntres til å delta. Ulike 

sosiale settinger benyttes. 

• Styrke omsorgspersonrollen ved hjelp av for eksempel 

støttegrupper, møte med familiearbeidere og hjemmebesøk. 

• Respondere på familiekriser, spesielt ved for eksempel sykdom, 

arbeidsledighet og boligproblemer. 

• Verdsette og støtte omsorgspersonene.  

• Stimulere barnets sosiale og emosjonelle utvikling. 

• Observere og respondere på tidlige signaler på mishandling og 

vanskjøtsel. Indikatorer som blant annet hyppig fravær, manglende 

betaling, sen henting av barn og signaler på stress hos 

omsorgspersonene, ble benyttet i programmene. 

 

”Strengthening families through early care & education” synes å være et 

program på et selektert og indikativt nivå. Styrken ved dette programmet er 

at det fremmer sosial støtte og fungering. Dette ansees å være avgjørende 
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spesielt for risikofamilier. Omsorgsperson som står i fare for å mishandle og 

vanskjøtte sine barn, får med dette programmet støtte og hjelp for å mestre 

hverdagen. Forutsigbarhet for både omsorgsperson og barn er et viktig 

resultat. 

 

Vermontprogrammet  

er basert på hjemmebesøk og systematisk gjennomgang av sentrale temaer i 

nyfødtperioden og de første levemåneder (Rauh et al., 1988). Det er 

publisert en oppfølgingsstudie som dokumenterer robuste effekter 

(Achenbach et al., 1990). Programmet er oversatt til norsk og er i bruk blant 

annet i Oslo, Drammen og Tromsø. Til nå har metoden vært mest brukt til 

oppfølging av premature og som ledd i en forskningsbasert oppfølging av 

barnet (Rønning & Olafsen, Ravn & Smith, Moss et al.). Programmet starter 

på fødeavdelingen, og familiene følges opp av fire hjemmebesøk frem til 

barnet er 3 måneder. Fokus er på barnets individualitet. I staten Vermont 

brukes programmet i stor skala på alle familier med nyfødte barn. Metoden 

anbefales prøvd ut med utgangspunkt i barnevernet fordi den er systematisk 

og basert på hjemmebesøk, noe som kan være nyttig i familier som har 

mange belastninger.  

 

 

Behandling 

 

Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention (ABC) 

er en intervensjon rettet mot empirisk identifiserte behov hos fosterbarn, 

utformet av Dozier et al. (2005). 

Fosterhjemsomsorgspersonene må kunne bidra med et forutsigbart 

omsorgsmiljø for fosterbarnet. Følgende fire kritiske utfordringer danner 

grunnlaget for intervensjonen: 
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• Fosterhjemmet må bidra med ”nærende” (nourishing) omsorg selv om 

denne ikke kommer naturlig. 

• Små fosterbarn mislykkes ofte med å vekke ”nærende” omsorg.  

• Små fosterbarn er ofte dårlig regulert fysiologisk, atferdsmessig og 

emosjonelt.  

• Små fosterbarn erfarer ofte vanskelige situasjoner også i sitt nye 

hjem. 

Intervensjonen har følgende utforming: 

• 10 hjemmebesøk av personer som har blitt trenet i intervensjonen 

• Et nytt tema presenteres hver gang 

o Introduksjon av nøkkelbegreper 

o Bidra med nærende omsorg – hva ved barnet gjør det 

vanskelig? 

o Gi nærende omsorg – gjenkjenne hva som gjør det vanskelig 

o Gi nærende omsorg – når situasjonen oppleves vanskelig 

o Betydningen av berøring 

o Hjelpe barnet til å ta initiativ 

o Følge barnets initiativ i lek 

o Lytte til barnets signaler 

o Ta hensyn til det lille barnets emosjoner 

o Sette alt sammen til en helhet 

Intervensjonen ivaretar de fire utfordringene som barn kan møte når de 

flytter i fosterhjem. Manualiserte metoder kan være til stor hjelp i dette 

arbeidet. Utfordringen blir å evaluere effekt med et randomisert 

kontrollgruppedesign. Metoden er under utprøving, og det forventes at den 

vil ha betydning for utvikling av kvaliteten på fosteromsorgspersons omsorg. 
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Circle of Security Intervention (COS) 

er et amerikansk gruppebasert eller individuelt basert 

omsorgspersonintervensjonsprogram som er spesielt utformet for å kunne 

endre risikoomsorgspersons og -barns utviklingsveier når det gjelder 

tilknytningsrelaterte temaer. Metoden er egnet for både sped- og småbarn 

(Cooper et al., 2005).  

 

Intervensjonen har en varighet på 20 uker med møter hver uke. Hver dyade 

blir vurdert med identiske målemetoder før, 10 dager og ett år etter 

intervensjon. Følgende metoder benyttes: 

• Fremmedsituasjonen (Ainsworth et al., 1978; Cassidy & Marvin, 1992; 

Crittenden, 1994) 

• Circle of Security Interview (Cooper et al., 1999 i Cooper et al., 2005) 

• Parent Development Interview (Aber et al., 1999 i Cooper et al., 2005) 

• Spørreskjema som kartlegger omsorgspersons stress, depresjon, angst 

og stressende livshendelser og barnets problematferd    

 

Følgende fire prinsipper ligger til grunn for protokollen: 

• Kvaliteten på tilknytningen mellom barnet og omsorgspersonen, spiller 

en signifikant rolle i barnets utviklingsforløp. Kvaliteten kan endres. 

• Varig endring i tilknytningen mellom barnet og omsorgspersonen er et 

resultat av en endring i omsorgspersonens omsorgsmønster. Dette 

oppnås ved å utvikle sensitivitet overfor barnet heller enn å lære 

teknikker som skal endre barnets atferd. 

• Omsorgspersonens relasjonelle evner fremmes best hvis hun eller han 

selv er en del av en trygg relasjon i behandlingsforløpet. Egen trygghet 

er viktig for å kunne fremme barnets trygghet. 

 

Dersom metoden skal ha effekt, er det ikke tilstrekkelig med en kognitiv 

forståelse av tilknytningsteori. Omsorgspersonene må i tillegg lære å 

identifisere det unike ved sitt barns atferdssignaler og foreta rimelige 
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slutninger om hvilke behov og følelser som ligger bak barnets atferd. 

Metoden tilrettelegger for en bedre forståelse av barnets relasjonelle behov, 

behov for hjelp til emosjonsregulering, samt utvikling av en forståelse for 

omsorgspersonenes egen refleksjon. Ett av de primære målene med 

utviklingen av denne behandlingsprotokollen har vært å innlemme 

tilknytningsteori og tilknytningsforskning i en spesifikk intervensjonsprosess, 

og også kunne måle effekt ved hjelp av tilknytningsbaserte metoder.  

 

Fordelen med protokollen er at den er relativt detaljert, og at anerkjente 

metoder benyttes i evaluering av problemnivå og effekt av intervensjonen. 

Omsorgspersonens deltagelse er sentral, og årsaken til relasjonsproblemer 

antas ikke kun å ligge hos barnet. COS er utviklet i henhold til rådende 

oppfatninger av hva som er de grunnleggende forutsetningene for en 

vellykket barn- forelder-  relasjon: barnets tilknytningsmønster, 

omsorgspersonens forhold til egen tilknytningshistorie og hennes/hans 

følelser og forestillinger om barnet (World Association of Infant Mental Health 

konferanse, Paris 2006). Intervensjonen har en varighet på 20 uker, og gir 

dermed grunnlag for en grundig oppfølging. Omsorgspersonene kan dessuten 

arbeide i grupper (selv om terapi med det enkelte omsorgspersonpar også er 

mulig), en metode som har vist seg svært nyttig når varige endringer hos 

omsorgspersonen og barnet skal etableres. 

 

Slik COS er presentert overfor, er den best egnet på et selektert eller indikert 

nivå. Det vil si at intervensjonen kan bidra til å forebygge relasjonsproblemer 

mellom omsorgspersonene og barnet hos grupper av risikofamilier. Der hvor 

slike problemer er identifisert, vil metoden kunne bidra til å endre 

tilknytningsmønsteret hos barnet og bedre omsorgspersonens sensitivitet. 

Elementer av metoden vil kunne utgjøre et undervisningsprogram på et 

universelt nivå. Utprøving av metoden startet ved Nic Waals institutt i 

begynnelsen av 2007. 
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Hjelp til gravide  

Til tross for all den kunnskap og erfaring som finnes om betydningen av 

graviditeten for den senere tilknytningen og relasjonen mellom mor, far og 

barn, starter hjelpetiltakene til sped- og småbarnsfamilier stort sett etter at 

barnet er født. Gravide kvinner er svært ulike og har alle individuelle behov. 

Samtaleterapi vil kunne bidra til å utvikle den gravide kvinnens relasjon til 

barnet på en positiv måte. Dette er spesielt viktig for kvinner som ved 

tidligere graviditeter har opplevd psykiske vansker som for eksempel angst 

eller depresjon, og kvinner som har andre vansker som for eksempel 

rusproblemer.   

 

Hovedmålet med behandling under graviditet er at kvinnen skal utvikle en 

relasjon og tilknytning til barnet (Brodén, 2004). Prenatal tilknytning, det vil 

si den gravide kvinnens utvikling av tilknytning til barnet i magen, har sitt 

utgangspunkt i tilknytningsteori. Prenatal tilknytning handler om de 

forestillinger og følelser den gravide utvikler for barnet i løpet av 

svangerskapet.  

 

Psykoterapi i løpet av graviditeten kan påvirke den prenatale tilknytningen i 

positiv retning. Den gravide kvinnens representasjoner av det nyfødte barnet 

kan bearbeides, slik at vansker i omsorgsperson- barn- relasjonen 

forebygges.  

 

”I løpet av denne følelsesmessige endringsperioden er det optimalt å 

få hjelp til forandring” (Brodén, 2004, s. 196).  
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Marte Meo  

brukes både som en forebyggende metode og som en metode for å bedre 

samspillet mellom omsorgsperson og barn. Metoden har vært i bruk i Norge 

siden 1988. Marte Meo betyr ”av egen kraft” (Aarts, 1996). 

Samspillsbehandling i hjemmet med bruk av video som hjelpemiddel etter 

Marte Meo-metoden, er implementert for bruk på ulike nivåer både i 

førstelinjen og i spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helse 

mange steder i Norge. Metoden er spesielt godt egnet som hjelpemiddel 

overfor sped- og småbarnsfamilier. Metoden krever relativt grundig 

opplæring med 100 timers veiledning og egen sertifisering. Marte Meo er 

basert på bruk av korte videofilmer som analyseres og sees sammen med 

omsorgspersonene i deres eget hjem. Utgangspunktet er omsorgspersonenes 

beskrivelse av problemer eller bekymringer knyttet til barnets utvikling. 

Resultater fra nyere spedbarnsforskning er en mye brukt referanse for denne 

måten å arbeide på. Ved hjelp av videobilder søkes det å øke 

omsorgspersonenes sensitivitet og forståelse av barnet og å forsterke 

tilknytningen og det emosjonelle samspillet mellom omsorgspersonene og 

barnet. Metoden fokuserer på den verbale og den nonverbale interaksjonen 

mellom barn og omsorgsperson, samt mellom barn og de ansatte ved den 

aktuelle instansen. Eksempler på samspillssekvenser der barnet blir møtt på 

en utviklingsfremmende måte, blir analysert sammen med 

omsorgspersonene. Terapeutisk erfaring og grundig opplæring er en 

forutsetning for bruk av metoden overfor familier med psykiske belastninger 

eller familier med multiple problemer (Moe & Hansen, 1995; Moe, 1996).  

 

Til tross for stor utbredelse av metoden har det vært få effektstudier. I Norge 

er det utført en pilotstudie der både faktorer ved barnet, omsorgspersonen 

og samspillet ble beskrevet før og etter intervensjon med Marte Meo-

metoden (Enoksen & Furuholmen, 2001). Det er derfor et stort behov for en 

grundig effektstudie av programmet, både pga. den store utbredelsen og for 

å kvalitetssikre bruken.  
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Minding the Baby Program (MTB) 

er utarbeidet for å fange opp førstegangsmødre i alderen 14 til 25 år med lav 

sosioøkonomisk status (Slade et al., 2005).  

Intervensjonen har følgende utforming: 

• Barnesykepleier og en sosialarbeider utgjør ett team 

• Tverrfaglig samarbeid mellom barnelege, jordmor og representant fra 

helsetjenesten 

• Deltagere blir inkludert ved 28 ukers graviditet  

• Ukentlige hjemmebesøk à 60–90 minutter 

• Tilbud om vurdering av mødrenes helse 

• Tilbud om rådgivning ved behov 

• Tilbud om spedbarn–forelder-terapi  

• Tilbud om individuell psykoterapi 

• Kriseintervensjon og støtte 

 

Hjemmebesøkene har følgende funksjoner: 

• Før fødsel: 

1) Etablere en relasjon mellom den gravide og andre 

familiemedlemmer  

2) Vurdere mors helse og psykologisk fungering 

3) Bidra til å virkeliggjøre babyen og forelderrollen overfor mor  

4) Gjøre morsrollen mindre skremmende 

• Det første året: 

Bedre mors sensitivitet og responsivitet overfor barnet  

 

Intervensjonen har følgende mål: 

• Bevisstgjøre mødrene i forhold til barnets fysiske og mentale tilstand   

• Bevisstgjøre mødrene i barnets omsorgsbehov 

• Hjelpe mødrene til å se barnet som en utforskende og nysgjerrig 

person heller enn en som er ”slem” 

• Hjelpe mødrene til å identifisere og uttrykke utfordrende følelser  
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Programmet startet i 2002. Intervensjon i løpet av de første 18 månedene 

har vist seg å ha effekt. Mødrene rapporterer å ha hatt historier med 

mishandling i barndommen, samt depresjoner, klinisk sårbarhet og 

posttraumatisk stress. 

Følgende effekter kan dokumenteres hos mødrene:  

• Økt grad av amming 

• Økende grad av sensitivitet og responsivitet overfor barnet 

Følgende effekter kan dokumenteres hos barnet: 

• Bedre helsetilstand   

• Tilfredsstillende utvikling  

• Få sykehusinnleggelser   

 

Programmet er detaljert og fremstilles som et helhetlig tilbud til denne 

gruppen av mødre. Unge førstegangsfødende med lav sosioøkonomisk status 

utgjør en forholdsvis større gruppe i USA enn i Norge. Deprimerte mødre, 

rusmiddelmisbrukende mødre og mødre i konfliktfylte forhold er eksempler 

på andre grupper som kan nyttiggjøre seg programmet. Helsestasjonen i 

samarbeid med BUP vil kunne være en naturlig arena for et slikt omfattende 

program.  

Samspillsbehandling av familier i grupper  

med barnet til stede, og der fokuset er på samspillet i den enkelte familie, er 

prøvd ut på ulike nivåer i hjelpeapparatet. Gruppene kan ha noe forskjellig 

fokus, være mer eller mindre pedagogiske, og opplegget er rettet mot spesielle 

risikogrupper. I de terapeutiske gruppene er opplegget rettet mot samspillet i 

den enkelte familie, slik det utspiller seg i gruppen her og nå (Moe, Moe, Smith 

2006). Samtidig gir gruppen omsorgspersonene en mulighet for å støtte og 

hjelpe hverandre. Terapeutenes viktigste bidrag er å være til stede og tåle 

sterke følelser, og å reflektere over det som skjer sammen med 

omsorgspersonene. 

 



 141 

Grupper for sped- og småbarnsfamilier har særlig vært prøvd ut og evaluert i 

Sverige (Brodén, 1997; Mothander, 1994).  

 

Theraplay 

er en tilknytningsbasert metode som ble utviklet innen det store Head start-

programmet på slutten av 60-tallet (Jernberg & Booth, 1999). Metoden har 

stor utbredelse i USA, Finland og nå også i Sverige. Metoden inneholder 

strukturerte lekesituasjoner for omsorgsperson og barn og kan brukes både 

gruppebasert og individuelt. Den er også mye bruk i arbeidet med 

fosterfamilier og adoptivfamilier. Målet er å styrke tilknytningen mellom 

omsorgsperson og barn, styrke barns selvtillit, lære dem å stole på andre og 

øke engasjementet i lekeaktiviteter.  

Det er ofte to terapeuter, en som leker med barnet og en som observerer 

sammen med omsorgspersonene. Omsorgspersonene kommer inn og deltar 

direkte i leken med barnet etter hvert. Det brukes også videoopptak i 

samtalene med omsorgspersonene. Programmet varer i 12–20 uker avhengig 

av problematikk. Det er utviklet gode opplæringsprogrammer for terapeuter, 

og mange demonstrasjonsfilmer er tilgjengelige (www.theraplay.org.). 

 

Watch, Wait and Wonder (WWW) 

er en form for psykoterapi med barnet i sentrum, der man følger barnets 

initiativ. Metoden ble opprinnelig utviklet i New Zealand og senere 

videreutviklet i Canada. WWW er en metode som fokuserer på 

omsorgsperson- barn- relasjonen med utgangspunkt i barnets initiativ og 

aktivitet (Muir, 1992). Metoden har sitt teoretiske fundament i 

tilknytningsteori. Terapien fokuserer både på endring av atferd og indre 

representasjoner. Metoden har til hensikt å sensitivisere omsorgspersonen i 

samspill med barnet og bearbeide indre representasjoner. Spedbarnet oppnår 

i større grad emosjonell og fysisk tilgang til omsorgspersonen, og når denne 
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har en passiv rolle, får barnet rom til å uttrykke initiativ, nysgjerrighet, 

personlige uttrykk og mestring av omgivelsene. Videre fokuserer teknikken 

direkte på omsorgspersonenes sensitivitet og responser i forhold til barnets 

atferd og emosjonelle signaler, og barnet hjelpes til å gjennomarbeide 

relasjonelle problemer gjennom lek og samspill med omsorgsperson. I første 

halvdel av timen blir moren instruert i å være sammen med barnet i lek på 

gulvet. Hun blir bedt om å oppmuntre barnets selvinitierte aktivitet og kun 

samhandle med barnet når barnet viser initiativ. Samtidig skal hun 

anerkjenne og akseptere barnets spontane og lite målrettede atferd, og være 

fysisk tilgjengelig for barnet. Mor er her i en terapeutisk rolle. Hun blir 

observatøren og kan oppnå innsikt i barnets indre verden. Terapeuten gir 

ikke råd, instrukser eller tolker barnets atferd, men opptrer som trygg støtte 

for omsorgspersonen. Mor blir etter hvert i stand til å følge barnets initiativ. 

Den andre halvdelen består i å se på videoopptak og undre seg over barnets 

initiativ, sin egen atferd og egne forestillinger. 

 
En randomisert studie viser at metoden er effektiv når det gjelder å fremme 

trygg tilknytning hos barnet (Cohen et al., 1999). Barnet viste dessuten 

bedre evne til selvregulering av emosjoner, og som en følge av dette, 

bedrede kognitive evner. Mødrene rapporterte større glede i samhandling 

med barnet og færre depressive symptomer.  

 

Metoden er interessant og bør utprøves videre fordi den ikke utelukkende 

fokuserer på atferd og læring av ferdigheter, men ivaretar en helhet hos 

barnet og omsorgspersonen. 
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Appendiks C 

Programmer primært beregnet på barn eldre enn tre år. 

 

De utrolige årene (Webster-Stratton) 

er et program som er i bruk i blant annet barnevernstjenesten i Norge. Det 

tas derfor med i kunnskapsoversikten i den foreliggende rapporten, til tross 

for at rapporten fokuserer på barn i alderen 0–3 år. De utrolige årene er en 

behandlingsmetode utviklet for barn i alderen 4–8 år med alvorlige 

atferdsforstyrrelser, utviklet av Carolyn-Webster Stratton (Webster-Stratton, 

2007). Programmet omfatter to omsorgspersonprogram, Basic og Advance. 

Basic-programmet har til hensikt å bygge opp positive relasjoner mellom 

omsorgsperson og barn gjennom lek. Lek etterfølges av hvordan rose, 

motivere og belønne barnet, det vil si en videreutvikling av 

relasjonsbyggingen for deretter å hjelpe omsorgspersonene til å forebygge 

og møte atferdsproblemer gjennom et bredt utvalg av prinsipper. Advance-

programmet har til hensikt å lære omsorgspersonen å mestre dagligdagse 

utfordringer. Fordi konflikt- og stressnivået i familier med atferdsproblemer 

er høyere enn i andre familier, kan omsorgspersonene lære å løse problemer 

seg imellom. Disse to programmene går over henholdsvis 12–14 uker og 8–

10 uker. Omsorgspersonprogrammet koordineres med barnegrupper 

(Dinosaurusskolen) (Brosjyre NTNU). 

 

Sosial- og helsedirektoratet har i regi av RBUP Midt og Nord iverksatt en 

implementering av programmet i Norge. Programmet benyttes innenfor 

barnevernet i Norge, og har dokumentert effekt i utlandet. Norske 

effektstudier er nå satt i gang. En norsk studie av Drugli & Larsson (2006) 

viser at barn med alvorlige atferdsforstyrrelser bedret sin atferd i 

hjemmesituasjonen, men viste fremdeles atferdsproblemer på et klinisk nivå 

på skolen og i barnehagen. Konklusjonen i denne studien er at det i tillegg til 

å arbeide med omsorgsperson på hjemmearenaen er nødvendig med 

strategier for å endre atferd i barnehagen og på skolen.  
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Referanse: 

Webster-Stratton, C. (2007). De utrolige årene: en veiledning i  

problemløsning for foreldre med barn i alderen 2-8 år. Norsk 

oversettelse. Oslo: Gyldendal akademisk. 

 

Parent Management Training – Oregon (PMTO) 

er et behandlingstilbud for familier med barn i alderen 3–12 år som har 

alvorlige atferdsforstyrrelser (Patterson, 2005). Metoden tar utgangspunkt i 

forskningen til Gerald Patterson og hans kolleger ved ”Oregon Social Learning 

Center” i USA (OSLC). Behandlingsmodellen tas med i den foreliggende 

rapporten til tross for at fokus her ikke er barn i alderen 0–3 år, fordi dette er 

en modell som benyttes blant annet i barnevernstjenesten i Norge. I Norge 

er metoden knyttet til Atferdssenteret.  

 

Behandlingstilbudet tar sikte på å redusere aggressiv atferd og fremme en 

positiv utvikling hos barnet. Omsorgspersonene blir trenet i spesifikke 

strategier i forhold til atferdsproblemene barnet har. Fokus er her på 

omsorgspersonene og hvordan terapeuten ved å lære omsorgspersonene 

ulike mestringsstrategier, kan endre uønsket atferd hos barnet. Det blir viktig 

å forsterke positiv atferd hos barnet fordi barn med atferdsproblemer ofte 

kontrollerer sine omgivelser ved hjelp av negativ atferd, noe som er en stor 

belastning for familien. Behandlingen skjer ukentlig i ca. 4–9 måneder, 

avhengig av alvoret i atferdsproblemene. 

 

Metoden er evidensbasert og kan vise til positive resultater i utlandet. 

Studier i Norge er nødvendig for å dokumentere effekt på norske forhold. 

 

Patterson, G. R. (2005). The next generation of PMTO models, Behavior  
 Therapist, vol. 28, no. 2, s. 25–32. 
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Appendiks D 

Metoder som ikke er tatt med i oversikten, primært brukt i forskning. 

Adult Attachment Interview (AAI) 

er et semistrukturert intervju som har til hensikt å vurdere mental innstilling 

til egen tilknytning som voksen (George et al., 1985). Intervjuet tar ca. 1 

time å gjennomføre. Det er ikke selve barndomshistorien som er avgjørende, 

men hvordan personen forholder seg til egen tilknytningshistorie og 

sammenhengen i historien. Med bakgrunn i intervjuet klassifiseres personen 

som selvstendig (autonomous) eller ut fra tre former for utrygg tilknytning: 

avvisende (dismissing), fordypet (preoccupied) eller ubesluttsom 

(unresolved/disorganized). Kategoriene tilsvarer kategoriene for sped- og 

småbarn (trygg, unnvikende, ambivalent, desorganisert) og predikerer 

tilknytningsmønsteret hos barnet.  

 

AAI kan gi et godt grunnlag for å vurdere omsorgspersonens styrker og 

svakhet i omsorgskompetanse. Metoden er validert opp mot 

Fremmedsituasjonen (van IJzendoorn, 1995). 

 

Metoden krever sertifisering for bruk i forskning. 

 

Referanse: 

George, C., Kaplan, N. & Main, M. (1985). Adult attachment interview. 

Upublisert Manuskript. University of California, Berkley. 

van IJzendoorn, M. H. (1995). Adult attachment representations, parental  

responsiveness, and infant attachment: A meta analysis on the 

predictive validity of the adult attachment interview. Psychological 

Bulletin, 117, 387–403. 
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