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Begynnelsen

Bekymring hos myndighetene for hvordan barn og unge med atferdsvansker blir 
behandlet i Norge.

Psykisk helsevern (den gang: barnepsykiatrien) hedde abdisert

Bvl § 4-24 til 4-27 (s.k. atferdsparagrafene) ga mulighet til institusjonsplassering 
(frivillig og tvang) p.g.a. alvorlige atferdsvansker, gjentatt kriminalitet og vedvarende 
rus.

3-4% av barnebefolkningen (<18 år) har alvorlige atferdsvansker (conduct
disorder)*

*Reedtz, C., Bertelsen, B., Lurie, J. I. M., Handegard, B. H., Clifford, G.

& Mørch, W. T. (2008). Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI):

Norwegian norms to identify conduct problems in children. Scandinavian

Journal of Psychology, 49, 31–38.



Ekspertutvalget

• 18-19 september 1997: Barne- og familiedepartementet 
arrangerte konferanse om atferdsvansker i samarbeid 
med Norges Forskningsråd i Asker

• Et ekspertutvalg ble nedsatt

• Rapport Norges Forskningsråd: Barn og unge med 
alvorlige atferdsvansker: hva kan nyere viten fortelle 
oss? hva slags hjelp trenger de?



Anbefaling og organisering

• Rapporten anbefalte å importere bl.a. Parent management training-
Oregonmodellen (PMTO), Multisystemisk terapi (MST) og De Utrolige Årene 
(DUÅ)

• Atferdssenteret ble etablert i regi av BFD (nå BLD) og fikk ansvaret for 
PMTO og MST. (Professor Terje Ogden som sjef)

• Helsedirektoratet tok ansvar for DUÅ i regi av RBUP Nord og RBUP Midt 
Norge (nå RKBU Nord og Midt-Norge) (Professor Willy Tore Mørch og 
Professor Graham Clifford)

• RBUP Nord tok ansvaret for implementeringen av DUÅ i 2005

• RKBU Nord har fremdeles ansvaret for DUÅ, men har opprettet 
administrasjon ved RKBU Midt-Norge og RKBU Vest.

• Professor Willy Tore Mørch sluttet som leder 31.12 2014

• Nytt lederteam tok over 1.1.2015 med administrativ leder Oddbjørn Løndal 
(RKBU Nord), faglig ansvarlig psykologspesialist Siri Gammelsæter (RKBU 
Midt-Norge) og implementeringsansvarlig psykologspesialist Bjørn 
Brunborg (RKBU Vest)



Implementeringsprosessen

1998: Oversettelser av manualer og videovignetter

1999: Den første foreldregruppe i Tromsø og trening av de første 
gruppelederne

2000: Den første Dinosaurgruppe i Tromsø og Trondheim og trening av de      
første gruppelederne

2002 – 2005: Det kliniske RCT-studiet med foreldre og dinosaurskolen (Larsson et 
al)

2005 – d.d: Nasjonal spredning av programmet

2007: Pilot med universalprogrammet

2007 – 2008: Universal RCT- studiet (Reedtz et al)
. 



Implementeringsprosessen

2008: Pilot med skole- og barnehageprogrammet

2009 – d.d: Pilot med skole- og barnehageprogrammet (classroom
management) 

2010: Pilot med det nye universalprogrammet (Attentive parenting program)

2012: Pilot med babyprogrammet. Planlegging av RCT med babyprogrammet



Sertifisering av gruppeledere, mentorer og 
trainere

2000: Den første gruppelederen i foreldreprogrammet ble sertifisert

2001: Den første mentoren i foreldreprogrammet ble sertifisert

2002: Den første gruppelederen i Dinosaurprogrammet ble sertifisert

2003: Den føreste Trainer i foreldreprogrammet ble sertifisert

2004: Den første mentor i Dinosaurprogrammet ble sertifisert

2000 – d.d: Riksdekkende opplæring og sertifisering av gruppeledere i alle 
programmer



Sertifisering av gruppeledere, mentorer og 
trainere

2010: Programutvikler begynte å revidere alle foreldreprogrammene

2012: Den første kliniske Traineren ble sertifisert

2010 – 2014: Supplerende opplæring og sertifisering i de reviderte 
programmene (baby, småbarn, førskolealder og skolealder-programmene) for 
de som var sertifisert i det opprinnelig programmet (basic)

2013: Den første sertifisringen av DUÅ-veiledere (peer.coacher).
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Kommunestørrelese og antall aktive gruppeledere
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En visualisering av spredning i f.h.t. kommunestørrelse. 
Alle kommuner/organisasjoner som benytter programmer fra DUÅ er ikke nevnt her. 

Per 1.1.2016 hadde DUÅ lært opp gruppeledere i 125 kommuer og 40 BUPer



Internasjonale bidrag

DUÅ Norge har startet implementeringen av DUÅ på vegne ac programutvikler 
i flere land

Sverige: 2005-2008

Danmark: 2006- 2010

Russland (Nord-Vest Russland): 2005- 2016

Estland: 2010 – 2015

Slovenia: 2015 - d.d.

Portugal 2015 – d.d









The clinical RCT study

Larsson, B., Fossum, S., Clifford, G., Drugli, M. B., 
Handegård, B. H., & Mørch, W-T. (2008).
Treatment of oppositional defiant and conduct
problems in young Norwegian children: results
of a randomized controlled replication trial. 
European Child and Adolescent Psychiatry, Vol 18. 
(1) s. 42-52.



Participants and study structure

• 127 children 4-8 år

• Screening with ECBI og 
Kiddie-sads

• 4 assigment waves 2001-
2003

• One year follow-up (2002-
2004)

• 5-6 year follow-up 
(2009/10)



Changes in diagnosis

0

20

40

60

80

100

120

ODD CD ADHD Angst/depr

Pre

1-årsFU



Results – Treatment dosage

• Correlation between percentage of
participation and change score on
ECBI

r = 0,18 (p > 0,05)



Stability of ODD/CD diagnosis from 1 year Follow Up 
to 

5/6 year Follow Up

• 38.9  (21) of the participants at 5/6 years FU had not ODD/CD at 
1 year FU or 5/6 year FU

– The success children

• 9.3% (5) had ODD/CD at both assessment points

– The high risk children

• 28.8% (15) had ODD/CD at 1 year FU, but not at 5/6 year FU

– Delayed effect?

• 24.1% (13) had not ODD/CD at 1 year FU, but with 5/6 års FU

– The effect that disappeared?



The universal prevention program

• Reedtz, Mørch & Handegård, 2011
• Promoting positive parenting practices in primary care: 

Outcomes and mechanisms of change in a randomized 
controlled risk reduction trial. Scandinavian Journal of 
Psychology, 52: 131–137. 



An RCT from a normal population

Total of families volunteered=269

Pre-post and 1 yr. Follow-up

The relation building components of the IY 
parent program (Meeting 1-6)



RCT from a normal population
parent and child characteristics

• Full time occupation: 61%

• Two-parent families: 80%

• Bacheor or higher education: 78%

• Children’s age from 2-8, mean age <4

• 112 (59%) boys, 77 (41%) girls

• Mean ECBI score: 103,3 (SD=16,7) Mean Norwegian 
norms 93,0 (SD=23,6) Difference sign: <.001

• No differences between the participants and non-
participants (attrition analysis) 



Effects on behavior problems, parenting
skills and, parents sense of competence



Atferdsanalyse

Litt historikk og litt begrepsapparater

Professor emeritus Willy Tore Mørch

7. februar 2017



Positivisme

Logisk positivisme: Wienerskolen (1920-tallet): Monitz Schlick, 
Rudolf Carnap, Herbert Feigl, Philip Frank:

Moderne vitenskap måtte forandres i lys av nyere forskning i 
fysikken

Logisk positivisme (senere logisk empirisme) hevdet at et utsagn 
bare kunne gi mening dersom det kunne verifiseres ved direkte 
observerbare fenomener eller reduseres til slike fenomenet

De hadde imidlertid ikke motforestillinger mot mentale 
konstruksjoner eller hypotetisk deduktive metoder



Deskriptiv positivisme

B.F.Skinner var mer på linje med Francis Bacon og 
Ernst Mach som vektla beskrivelser av 
naturfenomener og induktiv tenkning for at en 
vitenskap skal gi mening. 

Dette la grunnlaget for Deskriptiv positivisme som etter 
hvert kom i skarp opposisjon til logisk positivisme.



Årsaksforklaringer
Forløper til klassisk betinging

Post hoch ergo propter hoc

Etter det derfor på grunn av det:

(Klinkekuleprinsippet)

Forklaring på reflekser:

S  - R 

En forutgående hendelse (stimulus, S) etterfulgt eller utløst av en tilhørende 

respons R



Fra klassisk betinging til Medierende, 
Intervenerende variabler og hypotetiske 

konstruksjoner 

Oppdagelsen av betingede stimuli og betingede responser (Ivan Pavlov, 

John B. Watson, Edwin Gutherie, 1910-30)

Mat (S) – spyttsekresjon (R)

Lydsignal S(betinget) – spyttsekresjon R(betinget)

Behovet for å utvide denne ”trange” modellen (1930) førte til ikke-

observerbar ”organismisk” medierende variabel O:  S-O-R

Organismisk= inne i organismen



Intervenerende variabler

Neo-behavioristene (Tolman, Hull, Spence). Reiste spørsmålet om en 
teoretisk konstruksjon (O) må ha grunnlag i observerbare fenomener. 

McCorquedale og Meehl (1948) foreslo en teoretisk medierende variabel 
som kunne defineres i forhold til offentlig observerbare operasjoner kalt  
intervenerende variabel (motiv, drift, intensjon, emosjon, valg)



Intervenerende variabler

Videre foreslo de at teoretiske termer som gikk ut over observerbare 

operasjoner ble kalt hypotetiske konstruksjoner.

Dette er forløperen til det som etter hvert ble kognitiv psykologi



Deskriptiv positivisme

Beskrivelser av virkeligheter og induktiv tenkning førte til 
eksperimentering (Skinner, 1938).

Operasjonelle definisjoner:

Definisjonen er en beskrivelse av hvordan man demonstrerer det begrepet 
man definerer

F.eks. En forsterker er en stimulus (hendelse) som øker sannsynligheten for 
gjentakelse av den atferd den etterfølger

Den returnerende bryter (Operantkammeret)

Kumulative skrivere

Prosjekt due

Læringsteknologi



Atferdsanalyse

Artenes utvikling (fylogenese):

Variasjon i gener: Seleksjon av gener (egenskaper) gjennom sine konsekvenser. 
(Øker sannsynligheten for artens overlevelse). Tilknytning. Intuitiv reaksjon på 
spebarnets atferd

Individets overlevelse (ontogenese)

Variasjon i atferd: Seleksjon av atferd ved dens konsekvenser (læring)

Kulturens overlevelse: 

Variasjon i kulturell atferd: Seleksjon av kulturell atferd ved sine konsekvenser

Positiv, negativ forsterkning og straff

Regelstyring av atferd

Den frie vilje





Myelinisering av nervecellene

• Myelinisering av nervecellene øker hastigheten til nerveimpulsen fra 
cellekjernen til synapsene

• Myelinutviklingen hindres av langvarig stresspåvirkning (stresshormon)

• Forklarer hvordan positive konsekvenser på atferd øker sannsynligheten 
for gjentakelse av atferden (forsterkning)

• Redusert myelinisering påvirker læringsevnen



Atferdsanalysens påvirkning av DUÅ-praksis

Professor emeritus Willy Tore Mørch

7. februar 2017
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Relasjonsbygging til barnet

• Bli godt kjent med barnets hjemmemiljø og barnets 
interesser

• Gjør gjerne hjemmebesøk

• Inviter barnet til å ta med seg kosedyr eller yndlingsleke, 
hobbies leke på skolen/barnehagen

• Oppsøk gjerne barnets fritidsaktiviteter.

• Ros barnet for initiativ og forsøk
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Relasjonsbygging skole og hjem

• Send gladmeldinger med barnet hjem, uansett hvor 
vanskelig barnet er

• Send aldri problemmeldinger med barnet hjem

• Problemløsning skjer ved å invitere foreldrene til 
skolen/barnehagen for å invitere til samarbeid

• Spør foreldrene hvordan de løser problemer hjemme 
(for eksempel utagering eller ulydighet)

• Lag strategier for å løse eventuelle problemer sammen 
med foreldrene



Relasjonsbygging gjennom lek

Lekprinsipper

Oppmerksomhetsprinsippet

Følg barnets tempo i leken

Unngå konkurranselek

La barnet bestemme leken

Inviter deg inn i leken

Tilpass leken barnets alder



Relasjonabygging gjennom ros

Rosprinsipper

Bruk beskrivende ros

Ros initiativene

Hold rosen ren

Kombiner ros, smil og fysisk kontakt

Ha positive forventninger



Relasjonsbygging gjennom beskrivende 
kommentarer (coaching)

• Beskrivende kommentarer

– Kognitiv trening (handlinger, egenskaper ved 
objekter)

– Utholdenhetstrening (utholdenhet, konsentrasjon)

– Emosjonell trening (glad, ivrig, spent, frustrert, sint,)

– Sosial trening (hjelpe, dele, vente på tur, gi 
komplementer)



Nevrobiologiske og utviklingspsykologiske 

mekanismer som påvirker praksis

Professor emeritus Willy Tore Mørch

7. februar 2017



Hjernens laginndeling

• Overlevelseshjernen (hjernestammen og lillehjernen)

Reflekser, pust, hjerterytme, blodtrykk

• Emosjonshjernen (det limbiske ystem)

Sinne, frykt, hukommelsesfunksjoner, hormoner involvert i 
stressreaksjoner

• Logikkhjernen (neo-cortex)

Språk, bevissthet, viljestyrte motoriske handlinger

08.02.20
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet

BARNE-HJERNE-VERNET
Barnehagen: Kommunal avdeling for barnehjerneutvikling (Magne Raundalen)

44



Hjernen er bruksavhengig

* Barnet født med over 100 milliarder hjerneceller

• Hjernen er bruksavhengig

• Bare 15% er koblet opp ved fødsel

• Deretter tre år med 250 000 nye pr. time!

• TIL SAMMEN 1000000000000000000000000

• Erfaringene bygger hjernen

Bruce D. Perry, pionéren som skapte begrepet ‘the use dependent brain’: 
«There is nothing more biological than experiences.»
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Hjernen organiserer seg fra bunnen og opp

• Kjernene i de fleste nevronene ligger i overlevelseshjernen

• Nevronene forgrener seg oppover og knytter hjernen sammen (som følge 
av erfaringer)

Overlevelses- og emosjonshjernen er til dels funksjonelle ved fødsel mens 
logikkhjernen utvikles over et lengre tidsspenn (prefrontal cortex ikke ferdig 
før tidlig 20-årene)

Prefrontal cortex er sårbar i puberteten. Hjernen omorganiseres. 30.000 
synapser går tapt (50% av antall synapser pr nevron)

Ungdomstiden er derfor meget fleksibel. (Bør vi ha et eget ungdomsvern?)

08.02.20
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Strukturer viktige for reaksjoner på stress og 
trusler

• Amygdala (hjernenes alarmsentral)

• Hippocampus (lagrer erfaringer som gir oss grunnlag for å vurdere nye 
situasjoner på bakgrunn av tidligere erfaringer)

08.02.20
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Epigenetikk

• Epigenetikk er studier av hvordan miljøet påvirker aktiviteten og funksjonen 
til våre gener. Det er ikke bare de nedarvede genene som bestemmer 
hvordan kroppen vår ser ut og fungerer. Hvilke gener som er skrudd av 
eller på, eller hvordan kroppen leser av genene til enhver tid, er også viktig.

• Omsorgssvikt, krigserfaringer, miljø, mobbing, kosthold og følelsesmessige 
endringer kan påvirke genene våre. Selv om genene i seg selv ikke blir 
endret, kan genene bli skrudd av og på.

• Tyske forskere ved Max Planck-instituttet viste nylig at stress tidlig i livet 
endret visse nerveceller i hjernen og førte til langvarige endringer på 
aktivitetsnivået til genene.

• Genene ble slått av og på selv om det ikke skjedde en eneste kjemisk 
påvirkning.

• Det kan skje vedvarende endring i genene resten av livet, slik at man 
reagerer mer på stress senere i livet.



Det biologiske prinsipp i  barnevernet

Nevrobiologiske skader

• Det limbiske system.

Spiller rolle i forbindelse med overlevelsesfunksjoner og i forhold til ytre 
farer.

Amygdala: Alarmsentralen. Registrerer potensielle trusler og sender 
signaler til binyrene som skiller ut adrenalin/noradrenalin og kortisol. 

Konsekvenser ved traumatisering:

Reagerer med emosjonell aktivering på stimuli som minner om trusler 
individet har vært utsatt for. Reaksjonene kommer før det kognitive 
systemet (prefrontal cortex). Personen reagerer på stimuli som tidligere 
har vært forbundet med fare, men som ikke er det, f.eks. 
omsorgspersoner som ikke har utført vold og omsorgssvikt. 

52



Kliniske implikasjoner

• Omsorgspersonene må ha grundig informasjon om barnets skader i 
amygdala

• Barnet må få andre og trygge erfaringer i disse situasjonene

• Kognitiv atferdsterapi kan være aktuelt hvis barnet er over 6-7 år.



Det biologiske prinsipp i  barnevernet

Nevrobiologiske skader

• Hippocampus: Differensierer mellom det som er farlig og ikke farlig. 

• Overfører informasjon om ulike hendelser til eksplisitt hukommelse og 
organisering av hendelsers rekkefølge. Viktig i forhold til integrering av 
minne og autobiografi.

• Barnets medfødte stressystem (HPA) blir mobilisert. Ved langvarig stress 
blir traumeminner lagret i Hippocampus mye tidligere enn det barnet kan 
berette.

Konsekvenser ved traumer: Mindre størrelse hos traumatiserte personer. Kan ha 
sammenheng med høy og langvarig produksjon av kortisol etter langvarig stress.

En svekket hippocampus kan bl.a. redusere evnen til å overføre nye minner til 
eksplisitt hukommelse og at traumatiske minner blir mer fragmenterte.

En alvorlig traumatisert person med redusert hippocampus vil gå med høy 
beredskap (mye angst), svekket evne til å skille mellom det farlige og ufarlige og 
svekket evne til å lagre informasjon i eksplisitt hukommelse.
HPA står for Hypotalamic-Pituitary-Adrenalaxis-utskilling av kortilsol.
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Kliniske implikasjoner

• Barnet er avhengig av trygge omsorgsbetingelser

• Barnet går med høy beredskap med angst og stress. Tiltak for stress og 
angstreduksjon kan være riktig

• Barnet har hukommelsesproblemer og bør ha spesialpedagogisk hjelp i 
skolen



Hippocampusområdene (gult)

08.02.20
17 56



Det biologiske prinsipp i  barnevernet

Nevrobiologiske skader

• Orbitofrontal cortex: Er sentral når det gjelder tilknytning og oppfattelse 
av sosiale signaler. Fungerer fullt ut etter ca 18 mndrs alder. Hjelper 
oss til å styre egne emosjonelle signaler i forhold til den sosiale 
situasjonen, bl. a. impulskontroll og aggresjon. 

Konsekvenser ved traumatisering:

Traumatisering i de to første leveårene kan få betydelig innvirkning på 
orbitofrontal cortex

Kan ha betydning for evnen til å skifte kognitive strategier og redusere 
atferdsmessig fleksibilitet. F.eks. Personer som har lært å flykte eller har 
utviklet aggressive reaksjonsmønstre på bestemte hendelser har vansker 
med å lære nye strategier.
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Kliniske implikasjoner

• Aggresjon som er utviklet som følge av skader i Orbito frontal cortex kan 
være meget konsistent og vanskelig å behandle

• Vil trenge stabile omsorgsbetingelser

• Det bør iverksettes systematisk relasjonsbygging mellom omsorgspersoner 
og barnet (se senere)

• Vil trenge «støtdose» av tiltak for å redusere aggresjon gjennom koordinert 
foreldreveiledning (event. fosterforeldre), behandling av barnet og 
innsatser i barnehage/skole

• Vi trenger mer forskning på behandling av disse barna. De utgjør trolig en 
andel av de 30-40% av barn som vi ikke får til med konvensjonell 
evidensbasert behandling



Det biologiske prinsipp i  barnevernet

Nevrobiologiske skader

• Medial prefontal cortex: Sentral rolle i forhold til selvobservasjon og 
evnen til selvregulering, sosial fungering og dempe emosjonelle 
reaksjoner fra det limbiske system. Viktig for å kunne utvikle sosial 
kompetanse og forstå hvordan egen atferd virker inn på andre.

Konsekvenser ved traumatisering: Atferden vil være preget av impulsivitet 
og lite refleksjon. Barn som vokser opp med vold og overgrep lærer ikke 
å regulere sine affekter og blir emosjonelt ustabil
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Kliniske implikasjoner

• Denne delen av logikkhjerne er ikke helt utviklet før i begynnelsen av 20 
årene og vil ubehandlet kunne føre til varige problemer med impulskontroll 
og emosjonsregulering

• Avgjørende med tidlig intervensjon

• Trenger en stabil omsorgsbase

• Kognitiv atferdsterapi kan avhjelpe impulskontrollproblemer

• Systematisk trening i sosial kompetanse og empatiutvikling



«TOLERANSEVINDUET»

Det spennet av aktivering som er optimalt for et individ. Ikke for høyt – ikke 
for lavt.

Det er i denne sonen vi lærer lettest og er mest oppmerksomt tilstede i 
situasjoner og relasjoner

Er man over toleransegrensen: Hyperaktiv tilstand med forhøyet hjerterate, 
respirasjon og muskeltonus

Er man under toleransegrensen: Hypoaktiv tilstand med redusert hjerterate, 
respirasjon og muskeltonus



Toleransevinduet



TOLERANSEVINDUET

• Disse grensene varierer individuelt. Grenseverdiene påvirkes av erfaringer, 
tilstand, sosiale faktorer og gener, temperament.

• Hovedsak: kvaliteten på toleransevinduet formes i stor grad av erfaringer 
og samspill med omsorgsgivere gjennom barndommen, i 
utviklingspsykologien referert til som regulering.

• Langvarige belastninger over toleranse kan føre til disossiative lidelser 
(manglende sammenheng i hukommelse, bevissthet, opplevelse av seg 
selv)

Symptomer:

Fremmedfølelse, uvirkelighetsfølelse, Identitetsforvirring



Kliniske implikasjoner

• Den viktige oppgaven for omsorgsgivere kaller vi andre-regulering. Det 
handler om sensitiv in-toning på barnets følelsesmessige tilstand. 

• Man hjelper barnet ned fra hyperaktivering (kroppskontakt, byssing, rolig 
stemme) og opp fra hypoaktivering (varsom stimulering)

• Det er omsorgspersonens oppgave å holde barnet innenfor 
toleransevinduet

• Ved dissosialtiv lidelse: Samtalebehandling. Begrenset prognose



TOLERANSEVINDUET

• Den viktige oppgaven for omsorgsgivere kaller vi andre-regulering. Det 
handler om sensitiv in-toning på barnets følelsesmessige tilstand. 

• Man hjelper barnet ned fra hyperaktivering (kroppskontakt, byssing, rolig 
stemme) og opp fra hypoaktivering (varsom stimulering)

• Det er omsorgspersonens oppgave å holde barnet innenfor 
toleransevinduet



Kliniske implikasjoner

• Barnet kan få omfattende tilknytningsskader

• Avgjørende med enten foreldreveiledning eller omsorgsovertakelse dersom 
foreldrene ikke har potensial til å lære seg reguleringsprinsippene



Det biologiske prinsipp i  barnevernet

Skadepotensiale ved utrygg og unnvikende 
tilknytning

Foreldre som reagerer med angst og sinne på barnets 
tilknytningsatferd: Barn med utrygg og unnvikende 
tilknytning toner ned sine behov for trygghet og fremstår 
som selvstendige og samarbeidsvillige, unngår å utføre 
atferd som gjør omsorgsperson utrygg
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Kliniske implikasjoner

• Barnet må ha omsorgspersoner som reagerer adekvat sensitivt på barnets 
tilknytningsatferd

• Enten foreldreveiledning eller omsorgsovertakelse



Skadepotensiale ved utrygg og ambivalent 
tilknytning

• Foreldre som er passive og ufølsomme overfor barnets tilknytningsatferd: 
Barn med utrygg og ambivalent tilknytning eskalerer tilknytningsatferden 
for å få oppmerksomhet. Når det lykkes forsterkes atferden og barnet 
fremstår som utagerende, sint og trassig
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Kliniske implikasjoner

• Barnet kan utvikle atferdsforstyrrelser

• Avgjørende at barnet får omsorgspersoner som reagerer adekvat på 
barnets tilknytningsatferd

• Foreldreveiledning hvis foreldrene har potensial for endring, hvis ikke er 
det nødvendig med omsorgsovertakelse



Skadepotensiale ved utrygg og desorganisert 
tilknytning

• Foreldre som skaper angst og utrygghet ved voldelig atferd, latterliggjør 
barnet når det er redd: Barn med desorganisert tilknytning reagerer med 
frykt, redsel for omsorgspersonen, stereotypier, angst og forvirring. Kan 
føre til alvorlige psykiske helseplager 

08.02.20
17 71



Kliniske implikasjoner

• Foreldre som reagerer med vold og latterliggjøring har trolig selv et alvorlig 
psykiske helseproblem som må behandles og det vil antagelig være 
nødvendig med et akuttiltak i barnevernet og bringe barnet raskest mulig 
inn i en trygg og stabil omsorgsbase



Det biologiske prinsipp i  barnevernet

Skadepotensiale ved å vokse opp i relativ fattigdom

Barn som vokser opp i fattigdom kan få språklig, kognitiv og emosjonell 
forsinkelse.
(Hart & Risley 1995) Barn av stønadsmottakere utvikler bare ¼ av 
ordforrådet til barn av foreldre med høy sosioøkonomisk status (SES) fra første 
til fjerde leveår
Foreldre med høy SES ytret seg dobbelt så mye overfor barna sine enn 
stønadsmottakere og språket var rikere (verb, adverb og adjektiver)
Foreldre med høy SES var i samspill med barna sine mer enn fire ganger så 
mye som stønadsmottakere
Barn av foreldre med høy SES fikk sju ganger så mye positiv oppmerksomhet 
og bare en tredjedel av negative reaksjoner enn barn av stønadsmottakere
«Foreldreferdigheter» forklarte 61% av variasjonen i språklig vekst og bruk av 
språk og 59% av variasjonen i barnas generelle intellektuelle fungering
(Hanson, Chandra, Wolfe, Pollak, 2011). Barn som vokser opp i fattigdom får 
mindre Hippocampus som påvirker hukommelse, nevroendokrine funksjoner 
(kortisol) og emosjonsregulering
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Hippocampusstørrelse i forhold til inntekt
Fra $5000 - $100000 pr år
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Prosent skåre på «Peabody Individual achievment
test – math» i forhold til inntekt hos foreldre og 

alder
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DEN FORMBARE BARNEHJERNEN

• Nobelprisvinneren i økonomi James Heckman
(2000) har med all tydelighet vist at alle 
investeringer som beskytter og fremmer barnas 
kognitive utvikling, gir store gevinster i framtiden. 

• Barnas kognitive utvikling handler om optimale 
forhold for vekst og utvikling av den formbare 
barnehjernen.



Gevinst pr år pr dollar investert i barn i 
risiko (Opportunity costs of funds = hvis 

investert i sparing)



HECKMAN’S LØFTE

Heckman kan love to gevinster:

- bremsing av de store utgiftene 
representert ved at barn og unge 
ikke dropper ut av utdanningsløpet 

- innkasseringen av de store 
gevinstene fra fremtidige skolerte 
og godt lønnede skattebetalere. 



Takk for oppmerksomheten


