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Nyhetsbrev TIBIR
Å TRENE FORELDREFERDIGHETER KAN GI
STORE FOREBYGGENDE GEVINSTER FOR BARNA
En ny TIBIR studie viser at foreldrerådgiving kan redusere atferdsvansker,
øke den sosiale kompetansen og gi mindre depresjon og angst hos barn. Data
er hentet fra Foreldrerådgiverstudien og PMTO-foreldregruppestudien
(Hukkelberg, Tømmerås og Ogden, 2019).
Begge studiene viser at metodene har god effekt på å redusere atferdsproblemer og å øke den sosiale kompetansen. Videre viser funnene at barna som
mottok foreldrerådgiving fikk reduserte symptomer på angst og depresjon.
Det er særlig når atferdsproblemer viser seg tidlig, i kombinasjon med lav
sosial kompetanse og psykiske vansker, at sannsynligheten for fremtidige og
vedvarende problemer øker. Disse vanskene oppstår gjerne og blir påvirket i
et trekløvret samspill med hverandre. Å trene foreldreferdigheter gjennom
komponenter som fremmer positivt samspill, problemløsing og reduksjon av
negative tankemønstre er nøkkelen til endringav foreldrepraksis og virksom
hjelp for barna. Å hjelpe foreldrene til dette er «diamanten» i TIBIR. Les
artikkelen her:
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https://www.nubu.no/aktuelt/foreldreradgivning-kan-gi-mindre-angst-og-depresjon-hos-barnmed-atferdsvansker-article3073-119.html

Professor i helsepsykologi Arne Holte skriver i en artikkel at det er spesielt
nyttig å trene foreldre i å gi emosjonell støtte og ikke være fiendtlige eller avvisende overfor barnet. Han påpeker videre at det også er et stort behov for å
intensivere forebyggende programmene med gjentatte oppfriskingssesjoner
for å få effektene til å vare over tid. . Les artikkelen her:

Frida og Kurt, Selbu kommune

https://psykologisk.no/2019/06/familien-som-depresjonsforebyggende-arena/?

Utvidet TIBIR

TIBIR utvider målgruppen
NUBU arbeider med å utvikle et forebyggende program for foreldre til barn
som er triste, engstelige eller strever med sinne og utagering, og som trenger støtte i rollen som foreldre. I programmet testes balant annet ut nye
komponenter for sensitiv relasjonsbygging og emosjonsregulering.
Trondheim kommune og Molde kommune deltar i dette prosjektet sammen
med 5 andre kommuner i landet. PMTO-terapeutene Tone Killingberg, May
Loan Berg (Trondheim), Gro Starheim og Siri Flemsæterhaug (Molde) skal
våren 2020 gjennomføre arbeidet med familiene. Resultatene av studien
skal foreligge allerede høsten 2020.
Vi ønsker terapeutene lykke til med dette spennende arbeidet!

Komponentene:
1.

Sensitiv relasjonsbygging
2.

Emosjonsregulering

3.

Støtte til mestring

4.

Regler og grenser

5.

Forutsigbar hverdag

Komponentene 1 og 2 er til alle,
3, 4 og 5 tilpasses utfordringene i
familien.

GODE GREP FOR BÆREKRAFTIG IMPLEMENTERING
I SYKKYLVEN KOMMUNE
September 2015 tok Sykkylven kommune kontakt med NUBU for å høre mer om kommunemodellen TIBIR. De hadde behov for effektive tiltak for å hjelpe elever som viste
utagerende oppførsel på barneskoletrinnet ved fleire skoler i kommunen. Noen uker

7700 innbyggere

senere, etter et besøk og presentasjon av TIBIR, med nøkkelpersoner og rådmannen
tilstede, ble intensjonsavtalen undertegnet. 3 kandidater ble raskt håndplukket til å
starte på PMTO-terapeut-opplæringen senere på høsten. Arbeidsgruppen i kommunen har fulgt opp med gode grep for å sikre at barna, familiene, barnehagene og skolene får hjelp som virker.

PMTO etablert i 2017

TIBIR-koordinator:
MONICA HJEMEVOLL

Bekymring for elever i skulane
-Hausten 2015, etter at fleire av barneskulane melde bekymring for aukande grad av

PMTO–terapeuter:

utagerande åtferd blant elevar i 1.-4. trinn, vart det oppretta kontakt med dåverande

METTE BRENNE

Atferdssenteret. Her fekk vi informasjon om TIBIR og kort fortalt valet mellom ein

ANITA NAKKEN

svært kort frist eller ei ventetid på 2-3 år for å satse,» forteller Monica Hjelmevoll. Tre

HILDE BJØRNESTAD

tilsette i ulike stillingar vart hurtig rekruttert til å sertifisere seg til PMTO-terapeutar. Det
vart utarbeidd ein implementeringsplan for TIBIR, som går fram til 2020, der vi såg for

5 Foreldrerådgivere

oss ein modul per år etter at PMTO-terapeutane var ferdig sertifisert sommaren 2017.

under opplæring 2019

Planen vart forankra politisk i både levekårsutvalet og kommunestyret. Lokalavisa har

Fra skole, helse og

også vore nytta til å informere om satsinga.

Etablering av arbeidsgruppe med fast struktur
Etter kvart har vi organisert satsinga på ein tverrfagleg måte, sett i samanheng med at vi
har blitt ein BTI-kommune (Betre Tverrfagleg Innsats). Vi møtast i ei tverrfagleg samarbeidsgruppe månadleg, der både rådgjevarar for barnehage, skule, og helse og omsorg
deltek, i tillegg til leiar for koordinerande eining, leiar for bu- og rehabilitering, og leiar
for barne- og familietenestene. Sistnemnde sit med økonomi- og personalansvaret for
PTMO-terapeutane, som kvar har 40 % stilling til PMTO-retta arbeid. På grunn av
faste tverrfaglege møter, i tillegg til faste møter med terapeutane og deira leiar,
fungerer dette greitt. Koordinator har i første rekke ansvar for praktisk organisering, informasjonsarbeid mot både innbyggarar og politikarar, og planarbeid. Vi
har også utarbeidd eige søknadsskjema og ein informasjonsbrosjyre om PMTOtiltaka i kommunen. Ny heimeside skal også gi eit bidrag til at innbyggarane skal
sjå kva tilbod kommunen har for barn, unge og deira familiar.
Sykkylvsbladet
Fredag 21.6 2019 skrev lokalavisa om det nye foreldrerådgivingstilbudet TIBIR
i kommuen. Journalisten hadde selv deltatt på rådgivingen sammen med ektemannen. Hun forteller: Fortsetter neste side…..

Barne -og familietjenesten.
Kurs i konsultasjon
høsten 2019

Hjemmeside:
https://
www.sykkylven.kommune.no/
tenester/helse-omsorg-ogvelferd/barn-unge-og-familie/
tverrfagleg-innsats-for-barn-ogunge-bti/

Implementering

GODE GREP FOR BÆREKRAFTIG IMPLEMENTERING I
SYKKYLVEN (FORTSETTELSE….)

1. Utforsking:

«Sjølv om vi i utgangspunktet tenkte at vi ikkje hadde store i familien, såg vi litt etter kvart at det er mykje ein kan gjere for for betre samspel. Vi starta med å verte
bedre kjente med rettleiaren og fekk ein god relasjon. Dei neste kveldane var vi
innom tema som gode og verksame beskjedar, ros og oppmuntring, grensesetjing og
problemløysing.»



Intensjonsavtalen

Hun forteller videre: «Ein flink og lyttande familierettleiar hjelpte oss til å kome



Etablere arbeidsgruppe

Nøkkeloppgaver i de
ulike fasene

fram til vegen og målet sjølve. Det var fokus på mellom anna korleis ein er trygge
foreldre og rollemodellar, unngår kommunikasjonssvikt og korleis gi ein beskjed og
får mottakaren til å gjere det ein ber om. Gjennom rollespel fekk alle i familien kjenne på korleis ein føler seg når ein blir snakka til på ulike måtar.»

2. Etablering:


Utdanne terapeuter



Implementeringsteam



TIBIR-koordinator



Implementeringsplan



Henvisningsrutiner



Informasjonsstrategi

3. Innføring:


Sikre terapeutenes stillinger



Opplæring i intervensjonene



Sikre rutiner for samordning mellom tjenester



Sikre rutiner for rapportering

Konkrete planer fremover
I år er det foreldrerådgjevingsmodulen som har blitt gjennomført, og seks tilsette frå
både spesialpedagog i barnehage, PPT, helsestasjon og barnevern er snart i mål med
godkjenningane sine. Terapeutane er sjølvgåande og svært motiverte for PMTO-arbeidet,
og følgjer opp rådgjevarane på ein god måte. I september skal dei same tilsette gjennomføre konsultasjonsmodulen. Rådgjevarane brukar då 2020 på å arbeide seg godt inn i
konsultasjonsrolla, før vi eventuelt gjennomfører modulane sosial ferdigheitstrening og
kartlegging.
Vi ser at sjølv om implementeringsfasen varer lenger enn til 2020, har det vore viktig å gi
tid og rom for dei som kursar seg til å bli trygge i rolla si og bruken av dei verktya som
ligg i modulane. Alle er i sin daglege jobb, noko som gir utfordringar i høve til tidsbruk
og krav til gjennomføring. Vi opplever likevel at dei ser at dette er verkty som kan nyttast
i deira daglege jobb, så det ligg ein naturleg motivasjon til grunn. Vi gler oss no til at tilsette i barnehagane og skulane skal verte betre kjende med PMTO-metodikken.
Positive virkninger av TIBIR
Når vi spør om hva TIBIR har hatt av positive virkninger, så trekker de frem følgende faktorer:




4. Drift:


Evaluere implementeringsplanen



Kvalitetssikre TIBIRtilbudene



Sikre rutiner for henvisning, samordning og rapportering



Faglig utvikling



Ved å ha lært opp PMTO terapeuter og rådgjeverar ser vi kor viktig felles fokus og
tru på kva som nyttar har for våre hjelpetiltak.
Terapeutar og rådgjeverar jobbar innanfor ulike fagfelt og får spreidd kompetansen
og nytta den innanfor sine felt – når mange.
Fått delt informasjon om TIBIR ut til fleire tenester, lett å ta kontakt

De peker videre på hovedforskjeller på TIBIR og tradisjonell måte å drive rettleiing:

1. Konkrete verktøy som lett kan tilpassast
den einskilde familie
2. Ved å nytte øving som metode – vert
enklare for foreldre å bruke/ overføre det
dei har lært til aktuelle situasjonar heime
3. TIBIR er forskningsbasert

Vi ser frem til å følge Sykkylven kommune
videre i arbeidet med å få TIBIR godt implementert i de ulike hjelpetjenestene for
barn og unge i kommunen!
Frå venstre: Monica Hjelmevoll (kommunal TIBIRkoordinator), Hilde Vestre Bjørnestad (PMTO-terapeut)
og Mette Brenne (PMTO-terapeut). Anita Mosby Nakken
(PMTO-terapeut) var ikkje til stades då biletet vart teke.

FORNØYDE FORELDRE PÅ GRUPPEKURS I STJØRDAL
4 ansatte ved Familieteamet gjennomførte våren 2018 opplæring
som gruppeledere for foreldrekurs i PMTO. De hadde allerede da
klare målsettinger om å tilby kurset for familier i kommunene.
Forberedelser og gjennomføring av kurset
I planleggingen av kurset hentet de erfaringer fra Harstad kommune. De utarbeidet en brosjyre og gikk bredt ut i kommunen for å rekruttere familier.
Etter en intervjurunde med familiene, var 9 familier klare til oppstart i oktober 2018. Kurset ble gjennomført ved 12 samlinger à 2,5 timer med mandager kl 09.00 som fast tidspunkt. 8 av familiene gjennomførte opplæringen
(14 foreldre) og 1 familie ble oppfordret til å avslutte. Den siste ble oppfordret til å avslutte. 3 av familiene hadde behov for oppfølging i etterkant.
«- Vi var to PMTO-terapeuter og to PMTO-rådgivere som hadde ansvaret
for kurset. Vi delte oss i to (en av hver) og hadde ansvaret for å lede gruppa
annenhver gang. De to som ikke ledet deltok da som observatører og tilretteleggere for alt det praktiske. På denne måten var vi alle oppdaterte på
prosessen i gruppa og evaluerte alt som skjedde underveis sammen. Denne
ordningen førte også til mindre sårbarhet ved sykdom» forteller koordinator Gunn Havdal

Hjemmeside
https://
www.stjordal.kommune.no/
enheter/oppvekstkultur/

Gruppelederne:

Gunn Havdal

«Vi var nøye på at de som ledet gruppa skulle prate og lede og at de
som var observatører skulle være i bakgrunnen og primært lytte.
Trengte de innspill «ble man invitert inn» eller vi drøftet ting i pausene. Dette fungerte veldig godt etter hvert.»
Fornøyde foreldre og godt utbytte for barna
Åtte familier gjennomførte kurset og en familie ble overført til individuell
oppfølging underveis. Fem av de åtte som gjennomførte oppnådde godt resultat og trenger ikke oppfølging i etterkant. Hos alle som gjennomførte hadde de høyt score på brukerfornøydhet, snitt på 4,91 av 5. Vi benyttet Eyberg
både før og etter kurset. Av de åtte familiene som fullførte opplevde vi at tre
familier trengte noe individuell oppfølging i etterkant.

Irene Hansen

«Jeg ser meg selv i større grad og legger ikke lenger skylden på ungEn annen uttalte:

«Nå har vi en løsning, vi er ikke lenger så rådville »
Ann Kristin Borgan

Deltakerbevis
Som avslutning på kurset fikk de utlevert
«deltagerbevis». -»Vi var litt usikre på om vi
skulle gjøre det, men det ble veldig stas,» sier
Gunn Havdal.

«Nå har jeg endelig noe skikkelig å legge ved CV`n», uttalte en far til
stor latter fra de andre i gruppa!
Fortsetter neste side….

Ingvild Meyer
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FORNØYDE FORELDRE PÅ GRUPPEKURS I
STJØRDAL FORTSETTER...
2. Godt læringsutbytte hos kurslederne
Kurslederne fremhever betydningen av eget læringsutbytte ved samarbeid om
gjennomføring av gruppelederkurset. De trekker av spesielt betydningen av å observere og lære hvordan andre formidler PMTO-kunnskapen på, og videre hvordan
de strukturerer temaene og anvender ferdigheter for å ivareta gruppeprosessen.

PMTOforeldregruppekurs
12 samlinger à 2,5 time
5-8 foreldrepar

Noen av kursledernes refleskjoner:
«For min egen del styrket det meg som rådgiver i PMTO, som jeg tar med
meg til individuell oppfølging av familier. Det å se hvordan andre presenterer stoffet, hvilke verktøy de bruker for å treffe med formidling. Man får
selv større repertoar på hvordan man kan formidle stoffet.»
«Ved å være flere gruppeledere får man også direkte feedback på seg selv
som rådgiver, noe vi som rådgivere ikke har samme mulighet til ellers»

Komponenter:
-Gode beskjeder
-Ros og oppmuntring
-Grensesetting

«Som rådgiver har jeg også fått supplert og styrket mine PMTO verktøy
som for eksempel. Familiemøter, positiv involvering, følelsesregulering.»

Foreldrenes Eybergskårer
Familie

FØR

-Kommunikasjon og
problemløsning
-Tilsyn og oppfølging

ETTER

ENDRING

Intensitet

Problem

Intensitet

Problem

Intensitet

Problem

FAMILIE 1

Mor: 128

Mor: 5

Mor: 115

Mor: 3

Mor: -13

Mor: -2

FAMILIE
2
FAMILIE
3
FAMILIE
4
FAMILIE
5
FAMILIE
6
FAMILIE
7
FAMILIE
8
FAMILIE
9

Mor: 121

Mor. 9

Mor: 91

Mor: 3

Mor: -30

Mor: -6

Mor: 142
Far: 116
Mor: 112

Mor: 17
Far: 11
Mor: 3

Far: 95

Far: 9

Far: -21

Far: -2

Mor: 133
Far: 125
Mor: 170
Far : 159
Mor: 149

Mor: 13
Far: 18
Mor: 9
Far: 9
Mor: 13

Mor: 112
Far: 123
Mor: 102
Far: 102
Mor: 149

Mor: 3
Far: 15
Mor: 1
Far: 0
Mor: 13

Mor: -21
Far: -2
Mor: -68
Far: -57
Mor: 0

Mor: -10
Far: -3
Mor: -8
Far: -9
Mor: 0

Mor: 98
Far: 117
Mor: 111

Mor: 9
Far: 17
Mor: 11

Mor: 170
Far: 120
Mor: 105

Mor: 20
Far: 20
Mor: 11

Mor: +72
Far: +3
Mor: -6

Mor: +11
Far +3
Mor: 0

-Regulering av følelser
-Barnehage/skole

3 andre foreldregruppekurs:
TIBIR foreldregruppe
PMTO-kurs for fosterforeldre
PMTO-kurs for etniske
minoriteter

Kursledernes vurdering av Eybergskårene:
Familie
1,2,3,4,
og 7

De som klarte seg best og som muntlig ga uttrykk for å ha kommet langt i
å få det bedre. Veldig godt utbytte av kurset.

Familie
5, 6 og 8

Individuell hjelp. 3 familier fikk tilbud om individuell hjelp. Kun familie 8
takket ja til det. Familie nr 8 scorer høyere på etter registreringen enn
før. Det skyldes nok at de underkommuniserte i oppstarten hvor mye de
slet. Etter hvert som de ble tryggere ble de også mye mere åpne om problemene. Vi jobber fortsatt med denne familien.
Familie 9 ble anbefalt å «hoppe « av underveis i løpet, men fikk tilbud om
individuelt opplegg som hun følger. Det bla allikevel før og etter registrert
Eyberg på henne.

Familie 9
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TIBIR PÅ TRE ARENAER I SELBU

TIBIR I SELBU
Koordinator:
MONA BORSETH

Utøvere:
1 PMTO-terapeut
4 Rådgivere
3 Konsulenter
4 Ferdighetstrenere

Hjemmeside:
https://
www.selbu.kommune.no/barnog-familie/barn-og-foreldre/
Sider/Foreldreveiledning--PMTO.aspx

Sosial ferdighetstrening
12 samlinger à 2,5 timer med
8 tema:
1.Hvordan oppmuntre og legge
tilrette for samarbeid med barn?
2. Systematisk bruk av oppmuntring
3.Effektiv grensesetting og bruk
av milde, forutsigbare konsekvenser.
4. Tilsyn

Selbu har gjennomført opplæring Sosial ferdighetstrening, og har nå båforeldrerådgivere, konsulenter og ferdighetstrenere ansatt i kommunen.
Koordinator Mona Borseth og de 4 ferdighetstrenerne løfter frem mange
positive og nyttige erfaringer fra TIBIR arbeidet ute i barnehagene og
skolene.
Systematisk og helhetlig innsats må til
Det krever god samordning av tiltakene når man skal arbeide helhetlig
sammen med barnet, foreldrene og de voksne i barnehage eller skole. Gode inntaks
rutiner, vurderinger av inntaksteam og god informasjonsflyt og koordinering er nødvendig når tjenester skal samordne tiltakene. Det ble etter hvert tydelig at det er
viktig med en god oppstart, der det jobbes for at alle skal ha et felles utgangspunkt og
forståelse for ufordringene.
Oppstartsmøte og avslutning
Vi hadde som mål å starte alle saker med et kort, felles møte bestående av terapeut,
ferdighetstrener, foreldre og lærer/pedagogisk leder. I de tilfellene vi lyktes
med å få til et oppstartsmøte, merket vi at interessen og deltakelsen fra foreldrene
var større enn i de tilfellene vi ikke fikk til et slikt møte.
På dette møtet ble det kort informert hva sosial ferdighetstrening handler om og hva
som er viktig i foreldretreningen og at foreldre er heiagjeng til barna sine. Det var
også viktig at lærer informerte om barnets utfordringer ved skolen og at lærer fikk en
forståelse av sin rolle som støtte og heiagjeng til barnet i skolehverdagen. Vi opplevde
også at det var fint å ha et kort og oppsummerende møte til slutt, der barnets arbeid
og gjennomføring ble gått gjennom. Det var ingen selvfølge at barna ønsket å være
med på et avslutningsmøte.
«Der det ikke ble gjennomført oppstartsmøte, var det større sjanse for at
foreldrene ikke hadde samme forståelse for utfordringene, som for eksempel pedagogisk leder og ferdighetstrener. Dette ga oss uventede utfordringer i form av motstand i timene og i verste fall sluttet foreldrene å komEt skolebarn med store utfordringer får virksom og helhetlig hjelp i Selbu
—et praksiseksempel:
Eksempel: Skolebarn med store utfordringer. Hyppige og intense konflikter med mye aggresjon til
andre elever og voksne. Henvist til inntaksteam.

5. Problemløsning

Oppstartsmøte: Felles fo rståelse og sam arbeid. Foreldre, eleven, PPT, lærere, PM TO terapeut og ferdighetstrener. Oppsummerende møte, felles avslutning med evaluering.

6. Positiv involvering og kommunikasjon med barn

Foreldrene: PM TO-behandling

7. Samarbeid med barnehage /
skole

Skolen: K o nsultasjo n m ed fok u s på å anerk jenne elevens m estring og foru tsigbarh et og
trygghet i vanskelige situasjoner

8. Håndtering av søskenkrangling
og raseriutbrudd

Barnet: Ferdigh etstrening m ed fo ku s på å m estre egne fø lelser i ru tinesitu asjo ner o g ved
regelbrudd.

SNAP Stop Now and Plan

Barnet, foreldrene , lærere og hjelperne godt fornøyde med hjelpen de hadde fått.

— En kognitiv problemlsøning
smetode hvor barna trener på å
regulere sine følelser. Utviklet ved
Child Developmnent Institute, Toronto Canada. Anvendes I Norge
som del av TIBIR modulen Sosial
ferdighetstrening.
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Eyberg—endring fra 145 –85 intensitet, fra 11 til 0 problem (mor)
SESBI-R endring fra 128— 74 intensitet, fra 1 til 0 problem)
Systematisk og målrettet arbeid i denne saken ga virksom hjelp, og var selvsagt noe tidkrevende

TIBIR PÅ TRE ARENAER I SELBU
Motiverte barn
Ferdighetstrenerne opplevde at barna hadde lyst til å gå til timene og kunne også etterspørre selv om det ikke ble time snart. Det kunne virke som at barna syntes det var
godt å få alenetid med en voksen der fokuset på gode relasjoner var i fokus.
Mona Borseth

«Timene oppleves som gode. Hittil har jeg ikke opplevd at noen ikke vil være med
ut. Jeg har ofte fått spørsmål om når vi skal ut til time igjen. Jeg tror barna synes
det er godt å få alenetid sammen med en voksen der fokuset er gode relasjoner og
veiledning på ting barnet strever med.»
Styrket relasjonskompetanse
Flere av trenerne hevder at de gjennom opplæringen og den nye praksisen har fått styrket
sin relasjonskompetanse, både til god nytte i selve treningen med barnet og i arbeidet ute i
«landskapet» for øvrig.
«Selv har jeg utviklet meg på en god måte. Jeg tenker annerledes og jobber mere
med relasjonsarbeid i hverdagen min. Opplever også at jeg tilnærmer meg elevene på en annen og effektiv måte. «

Sisilie Overvik

«Kommunikasjonen tenker jeg mere over, lar ofte barna få mer «pusterom» for
jeg gir en ny beskjed. Jeg er blitt bedre på verktøyet gode beskjeder, og ser veldig
god effekt av dette. «
Kurt og Frida trener de minste barna
Når det gjelder bruk av rollespill for å øve ny ferdigheter med barna, har vi ulike erfaringer etter barnas alder. I barnehagen var det slik at barna var deltagende i rollespillet, men de klarte ikke å se seg selv i rollen eller knytte rollespillet opp mot egen situasjon. Det ble derfor kjøpt inn hånd dukker som fikk navnene Kurt og Frida. De har bevegelige ansikt og er godt egnet til bruk i rollespill. Dette viste seg å fungere mye bedre
for oss. Barna kjente seg igjen i rollefigurene (dukkene) og du kunne relatere til egne
utfordringer og komme med løsninger. Det opplevdes også at dukkene kanskje bidro til
å ufarliggjøre situasjonen litt i forhold til det å kjenne press og skyld for egen atferd.
Når det gjelder verktøyene i modulen, er det noe ulik erfaring fra skole og barnehage.
Skolebarna tok verktøyene lett og reflekterte godt, mens barnehagebarna reagerte noe
ulikt, og det var forskjell på alder og modning. De eldste i barnehagen kunne ta trafikklyset greit, mens løsningshjulet ble for vanskelig. For de yngre i barnehagen, ble både
lyskryssmetaforen og løsningshjulene for vanskelig.
«Jeg oppdaget i timene at det ble litt vanskelig for barnet å være med å spille en rolle. Kanskje var det uvant for barnet- ble litt sjenert, ekkelt, i tillegg til
at barnet fort kunne miste fokus og konsentrasjon. Da kom ideen om dukker.
Barn i denne alderen responderer veldig på dramatisering med dukker/
figurer,- de får erfare inntrykkene både auditivt og visuelt. Det er ofte lett for
barna å kjenne seg igjen i rollefigurene. Dette opplevde jeg i stor grad med
dukkene jeg brukte, barnet ble veldig engasjert, og kom med løsninger på
problemstillingen dukkene stod oppe i.»
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Anne Grete Warmdal

Elin Overvik og Kristin Endresen

Frida og Kurt

TIBIR TALL
REGION MIDT-NORGE
PER 1.6 2019

21 KOMMUNER MED TIBIR
TILBUD

65 PMTO-terapeuter
108 Foreldrerådgivere
21 Gruppeledere
16 Konsulenter
13 Ferdighetstrenere
27 Kartleggere

13 PMTO –veiledere
13 veiledningsgrupper PMTO
19 veiledningsgrupper TIBIR

Det er gjennomført 100 veiledningsdager for PMTO-terapeuter
i regionen (2018)

TIBIR I REGION MIDT 2018
REGISTRERING PÅ AMELIA I GOD FLYT.
Det er 193 registrerte TIBIR utøvere i Amelia. Vi opplever en jevn økning i antall registrerte saker. Samtidig er målet å øke andelen saker som registreres med samtykke, slik
at vi får bedre kunnskap om
de familiene vi hjelper og
hvilket utbytte familene har.
Hittil i år er det registrert 44
TIBIR- saker og 85 PMTObehandlingssaker og vi ligger
godt an til å øke antall saker
for året.
Gjennom et tettere samarbeid og økt fokus på TIBIR i
kommunene. Håper vi at
2019 gir oss en økning i registreringen av saker hos øvrige
TIBIR-utøvere

Figuren viser en gradvis økning i antall registrerte saker
fra 2016 tog frem til i dag.

Oversikt fra Ameilia viser at kommunene i
hovedsak har ansatt sine TIBIR-utøvere
innen tjenester for oppvekst og helse. Flere kommuner har også lyktes med for eksempel å ha rådgivere ansatt i barneverntjenesten.
Takk til alle som har registret og gjort dette
mulig. Håper at dette også motiverer til at
alle kan bruke noen minutter på å registrere sine saker på Amelia.

Kommunale tjenesteområder:
Barnehage/skole/
oppvekst
PPT
Helsetjenesten
Skolehelsetjenesten
Barnevern
Psykisk helsetjeneste
Annet

Antall TIBIRutøvere:
34
11
34
2
14
1
12

Tabellen til høyre viser i hvilke tjenesteområder våre TIBIR utøvere er ansatt i.

PMTO TALL I NORGE 2018
Under Opplæring:
6 kandidater PMTO (G8)
13 rådgivere
4 ferdighetstrenere

Hvor kommer PMTO-sakene fra ?
Det er nødvendig å ha kunnskap hvor PMTO-familiene kommer i fra. Oversikten fra
2018 bekrefter at det er flere veier til PMTO. Vi vil trekke frem følgende:



1 av 4 er familier som henvender seg direkte til tjenesten som tilbyr PMTO.



1 av 4 er etter vedtak om
hjelpetiltak i barneverntjenesten.



2 av 4 er henvisning fra ulike
tjenester, hvorav de aller
fleste fra helsesøster


Verdt å merke seg at fastleger er
godt representert i kategorien
Andre tjenester
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PMTO TALL

PMTO– TALL NORGE 2018 FORTSETTER...

Norge 2018
Fedrene deltar i PMTO
316 PMTO terapeuter i praksis
65% arbeider i kommunene
17% i BUFETAT
12% i BUP

Det er svært gledelig å se at
foreldrene deltar sammen i
behandlingen. Dette gjelder
både biologiske foreldre og
fosterforeldre. Vi vet at det
er av vesentlig betydning
for utfallet for barna at fedrene deltar.

6% i andre virksomheter

For enslige derimot, er det
stort sett mødrene som søker og mottar PMTO.

1273 registrerte PMTObehandlinger

Figuren viser foreldrenes deltakelse i behandlingen

Hvorav 456 er med samtykke
(ca 36%)
4,9 saker i snitt per terapeut
ansatt i kommunene

Fornøyde terapeuter, enda mer fornøyde foreldre

2,5 saker i snitt per terapeut ansatt
i andre virksomheter

Det er svært gledelig at flere av
terapeutene nå innhenter og registrerer nå brukerfornøydhet.

Barnets gjennomsnittsalder er 7 år
Ca 2 av 3 barn som mottar hjelp er
gutter, både førskolebarn og skolebarn

22% av barna er involvert i
behandlingen utover samspillsoppgaven (N456)
52 av sakene (N 456) har kartlagt
behov for veiledning i barnehege
eller skole
98% av foreldrene er godt fornøyd
eller meget godt fornøyd med
PMTO-tilbudet
77% (N293) av terapeutene er noe
eller veldig godt fornøyd med resulytatet av pmto-behandlingen
Ca 2 av 3 PMTO-behandlinger
avsluttes med oppnådd resultat
Frafall fra foreldrene i 16% av
sakene
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98% av foreldrene er vedlig godt
fornøyde eller godt fornøyde med
behandlingen.
Terepautene selv synes å være
noe mer kritiske. 77% er veldig
godt fornøyd eller noe fornøyd
med resultatet av behandlingen.
Figuren viser foreldrenes og terapeutens fornøydhet med behandlingen.

Foreldrene rapporterer
stort sett store endringer
hjemme
Flere terapeuter gjennomfører
nå Eyberg foreldrerapportering
før og etter behandlingen.
Vi ser at vi treffer målgruppen
godt med 88% i klinisk gruppe
ved oppstart. Veldig gledelig å
se at dette tallet reduseres til
20% ved avsluttet behandling.
Dette kan bety at 1 av 5 familier
fremdeles har behov for annen
type hjelp eller oppfølging etter
avsluttet behandling.

Figuren viser foreldrerapporterte Eyberg skårer ved
oppstart og etter avsluttet PMTO-behandling.

HVA SKJER FREMOVER?
Kurs konsultasjon

Rådgiverkurs i Molde

Kurs i konsultasjon , Sykkylven

Kurs foreldrerådgiving, Molde

3.og 4. september + 2. og 3. oktober

Oppstart planlagt september 2019,

PALS -konferansen
12 og 13. september 2019
Oslo kongressenter

Livsmestring—hva skal til?

Sykkylven og Ålesund kommuner
TIBIR-koordinatorsamling

Veilederseminar

NUBU`s lokaler, Majorstuen
28.november 2019

Ålesund: 17.oktober 2019

(dagen etter NUBU-konferansen)

Trondheim: 13.november 2019

Nasjonal PMTO–veilederopplæring 2019-2020

Påmelding:
https://
www.palskonferansen.no/#!

NUBU -konferansen

Oppstart ny veilederopplæring 13. og 14.november i Oslo
26. og 27. november 2019
Oslo Kongressenter

Verdt å huske på:


Husk at alle skal benytte krypterte minnepenner i veiledning



Veiledere følger opp registrering av veiledninger og oppmøte på Amelia



Vi fortsetter den gode trenden og registrer saker i Amelia. En god praksis
er alltid å spørre foreldrene om samtykke. Veldig få som sier nei.



De fleste barna trenger også hjelp i barnehagen /skolen. Husk å kartlegge
behovet for dette.


Mange barn vil ha godt utbytte av å delta i behandlingstimene utenom
samspilloppgaven.



Vi takker Sykkylven , Stjørdal og Selbu kommuner for bidrag i dette nyhetsbrevet. Ser frem til samarbeid med flere av dere i kommunene for å
fortelle mer om hva dere gjør av god og virksom innstas for de sårbare
barna og deres familier i nyhetsbrevet 2020.

Mangfold og inkludering—
Flere veier til bedre psykisk
helse for barn og unge.

Påmelding:
https://
www.nubukonferansen.no/

Barn- og
ungekongressen
2020

Vi ønsker alle våre utøvere av
TIBIR og PMTO, deres ledere og andre
samarbeidspartnere
en riktig god sommer!
Annfin og Terje

10

Bergen

27.—30. april 2020

