
«STYRKING AV FAMILIEN»
- et egnet tilbud til norske familier hvor foreldre 

sliter med rus og/eller psykiske plager?
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Agenda
l Bakgrunn og faglig rasjonale for programmet

l Programmets innhold

l Pilotprosjektet

l Hva fant vi? 



Hvem er vi?
l Bente:  

- dr psychol og spesialist i klinisk psykologi
- har arbeidet med familier med rusavhengighet
- ansatt forskerstilling ved RKBU vest, Uni Research helse
- bakgrunn fra familieterapi og kognitiv atferdsterapi
- interesse for evaluering av kunnskapsbaserte tiltak

l Hilde: 
- barnevernspedagog
- erfaring fra arbeid med familiegrupper hvor foreldre har psykiske vansker
- arbeider i psykiatrisk team i Fjell kommune 
- spesialisering innen systemisk familieterapi og kognitiv atferdsterapi

l Gunvor: 
- klinisk barnevernspedagog og familieterapeut 
- jobber som individual- og familieterapeut ved Rogaland A-senter
- tar mastergrad i systemisk familieterapi



Først – litt reklame……



”TINGENES TILSTAND?”
ll Eksisterer mange ulike tiltak  Eksisterer mange ulike tiltak  –– med fokus pmed fokus påå ulike behov hos ulike behov hos 

ulike typer familier/barnulike typer familier/barn

ll SvSvæært frt fåå evidensbaserte tiltakevidensbaserte tiltak tilgjengeligtilgjengelig

ll Finnes lite eller ingen Finnes lite eller ingen forskningsmessig evalueringforskningsmessig evaluering / / 
effektevaluering av de tiltak som eksisterav de tiltak som eksister

ll Fokus pFokus påå gravide + spedgravide + sped-- og smog smååbarn barn –– mindre pmindre påå
familier med eldre barn?familier med eldre barn?



Bakgrunn og faglig rasjonale



BAKGRUNNBAKGRUNN

l Barn av foreldre med psykiske lidelser og/eller rusmisbruk er 
risikogrupper for utvikling av egne psykososiale problemer

l Selektiv eller indikert forebyggende 
tiltak rettet mot denne risikogruppen
kan hindre eller dempe utviklingen
av problemer hos barna

l Det eksisterer få evidensbaserte program
for disse barna og deres familier



STYRKING AV FAMILIER
-et evidensbasert program

l Utprøvd i flere kontrollerte 
studier med positivt resultat 
(Kumpfer et al, 2010)

l Uavhengige RCT studier gjennomført med 
signifikante endringer over tid i foreldre-
fungering (for eksempel oppfølging, involvering, 
grenser), familierelasjoner (for eksempel 
kommunikasjon, samhold, konflikt) og barnas
fungering (depresjon, konsentrasjon, aggressivitet, sosiale ferdigheter)

l Programmet prøvd ut i stor skala i «vanlig» settinger («effectiveness 
study») med positive effekter



Psykiske 
vansker 
og/eller
rusmis-
bruk hos 
foreldre

Foreldre/ 
familie-
fungering

Modererende faktorer
-I familien
-I nettverket
-Hos barnet

Barnets 
psyko-
sosiale
funge
ring

Andre 
(relaterte) 
risikofaktorer
e.g. helse, økonomi, 
skilsmisse, komorbide 
problemer

Psykologiske 
prosesser i 
barnet
(forståelse av skyld 
og ansvar, 
trygghet i 
tilknytning, 
mestringsstil, 
regulering av 
følelser)

Familie/foreldrefungering 
som modererende og/eller 
delvis medierende faktorer



Hvorfor fokus på familiefungering?
l Økt risiko for dysfunksjonell familiesamspill i familier 

med rusavhengighet f.eks
- lavere samhold
- mer konflikt
- mer familieoppløsning
- mer vold og overgrep
- mer neglisjering og omsorgssvikt
- mer parentifisering

l Familiesamspill medierer (delvis) sammenhengen 
mellom foreldrenes psykososiale vansker og barnas 
fungering

l Familiefungering modererer / beskytter mot problemutvikling hos barna    
- foreldre- barn tilknytning 

- veiledning/oppfølging
- kommunikasjon av familieverdier  



Hvorfor fokus på foreldreferdigheter?

l Programmet ble utviklet på bakgrunn av studie som viste at 
rusmisbrukende foreldre sammenlignet med andre:

- Brukte mindre tid sammen med sine barn

- Hadde urealistiske forventninger til barna sett i forhold til deres 
utviklingsnivå

- Brukt mer tvingende (coercive) og straffende (abusive) disiplin

- Roste sjelden barna for positiv atferd

- Neglisjerte barna mer



MÅLET MED 
«STYRKING AV FAMILIER»

l Øke antall og omfang av beskyttende faktorer i familiene og hos 
barna (e.g. samhold, tilknytning, positiv kommunikasjon, positiv grensesetting)

l Forebygge utvikling av vansker hos barna gjennom å styrke 
foreldreferdigheter, styrke familiens samspill og barnas sosiale
ferdigheter

l Rasjonale er at risikofamilier ikke bare trenger å snakke om sin 
situasjon, men også lære seg nye måter å forholde seg til hverandre 
og til barna – derfor er fokus på trening i foreldreferdigheter , 
familieferdigheter og sosiale ferdigheter hos barna



STYRKING AV FAMILIER-PROGRAMMET 
l Opprinnelig utviklet for å hindre utvikling av rusproblemer hos barn i 

familier med rusmisbrukende foreldre –nå brukt i forhold til ulike typer 
høyrisiko-familier

l Utviklet på midten av 1980 tallet av Carol Kumpfer, University of Utah

l Inspirasjon fra andre ferdighetsbaserte program 
(Patterson et al.: PMTO. Spivack & Shure: I can problem solve, 
Forehand & McMahon: Helping the non-compliant child,
Guerney: Family relationship enhancement Program)

l Funnet å ha effekt i ulike etniske grupper 
(eks afrikansk-amerikanske, spanske, asiatiske, indianske familier) 

l Benyttes i 26 land og oversatt til spansk, 
portugisisk, fransk, tysk, nederlandsk, slovensk, 
russisk, tai, burmesisk, svensk, kinesisk…
… ………………og norsk. 



STYRKING AV FAMILIER 
– ULIKE VERSJONER

l Gruppeprogram som involverer hele 
familien («fler-familiegrupper») ca 8-12 familier.

l 14 ukentlige møter á 3 timer (2 1/2 time) + 2 «re-unions»
etter 6 og 12 mnd

l Felles måltid, parallelle barnegrupper (sosial ferdighets-trening) og 
foreldregrupper (foreldreferdigheter), familiegrupper (familiestyrker)

l Basert på kognitiv atferdspsykologi, sosial læringsteori og 
familiesystemisk teori



STYRKING AV FAMILIER 
– ULIKE VERSJONER

l Programmet består av:
A) Manualer for: Foreldregruppe B) Arbeidshefte for:   Foreldre

Barnegruppe Barn
Familiegruppe

C) Implementeringsmanual

l Ulike versjoner i forhold til barnas alder 3-5, 6-11, 10-14 og 12-16

l Ulike versjoner i forhold til type familier - universal (Kjærlighet og 
grenser) versus selektiv forbyggende

l Web-basert versjon under utvikling og vil bli testet for effekt



Vesentlige ingredienser i programmet
l At det brukes tid i samlingene til å øve inn ferdigheter

l At foreldre lærer å interagere positivt med barna (oppmerksom 
mot positiv atferd, entusiasme etc.)

l At foreldre lærer å vise oppmerksomhet og rose barnet, forstår 
normal utvikling, bedrer ferdigheter i kommunikasjon og effektiv
grensesetting.

l At barna lærer sosiale ferdigheter

l At ny atferd generaliseres ved at de øver hjemme og i andre 
sosiale sammenhenger



Inspirert av positiv psykologi
l Fokus er ikke på problemer med på bygging 

av ferdigheter
Unngår fokus på

l hvem som har problemer

l hvem som er problemet

l hvem som er skyld i problemet

l Er ikke terapi (men har terapeutisk virkning), trenger ikke utlevere 
personlig informasjon 

l Alle kan bli bedre, gjøre ting bedre

l Ønsker sterkere, sunnere foreldre og sterkere, sunnere barn



Beskrivelse av 
programmets innhold



STRUKTUR PÅ SAMLINGENE

16.00-16.30 Felles middag

16.30-17.45 Parallelle barnegrupper (sosial 
ferdighets-trening) og foreldregrupper
(foreldreferdigheter)

17.45-18.00 PAUSE

18.00-19-00 Familiegrupper (øvelser)



 

 
 
 
 
 

Karol L. Kumpfer, Ph.D. 
Revised 2010 

 

BARNE-
GRUPPENE HOVEDTEMA:

lKommunikasjon
lHvordan forstå følelser, egne og andres
lSinnemestring
lProblemløsning

FORMÅL:
Forsterke gode mestringsstrategier som gir sterkere 
og tryggere barn, øke sosiale ferdigheter og positiv 
atferd



 

 
 
 
 
 

Karol L. Kumpfer, Ph.D. 
Revised 2010 

 

BARNE-
GRUPPENE

INNHOLD:

lVelkomst og regler
lLytte
lSnakke
lBelønne god atferd
lSi «nei» for å unngå trøbbel
lKommunikasjon I:Gladere familier
lKommunikasjon II: Snakke for å få hjelp
lAlkohol, tobakk, narkotika & barn
lProblemløsing
lIntroduksjon til Foreldrenes lek
lÅ kjenne igjen følelser
lGi og ta kritikk
lTakle sinne

lRessurser, evaluering og avslutningsfest



 

 
 
 
 
 

Karol L. Kumpfer, Ph.D. 
Revised 2010 

 

BARNE-
GRUPPENE

METODER

l Innledning 
l Øvelser
l Rollespill
l Samtaler
l Lek 
l Hjemmeoppgaver



Hva likte barna særlig godt
l Barnas lek, dedikert oppmerksomhet fra 

foreldrene

l Familiemøter

l Ignorering

l Gode beskjeder



Eksempel på å styrke barnas sosiale 
ferdigheter og selvhevdelse ved: 

Samling 4 i barnegruppen - Belønne god atferd

l Har i de forrige samlingene øvd på å snakke og lytte

l Overskrifter i samling 4 er:
Belønn det du liker 

Ignorer det du ikke liker 
 

 

jSå fint du har 
redd sengen 

din!

jSå fint du har 
redd sengen 

din!



Eksempel på å styrke barnas sosiale 
ferdigheter og selvhevdelse ved: 
Samling 4 i barnegruppen - Belønne god atferd

Bygger videre på ferdighetene de lærte i de to forrige samlingene; 
lytte og snakke, diskusjon og rollespill rundt:
lHvordan kan du være en god venn?
lHvordan vil du at din venn skal være?
lHva er belønning og hva er ignorering?
lHva skjer hvis vi roser det vi vil ha mer av?
lHva er ok å ignorere? (irriterende, ikke-skadelig atferd)
lHva er ikke ok å ignorere? (skadelig atferd, beskjeder fra foreldre, 
mobbing)
lPå hvilke måter kan vi ignorere? (ikke svare, ikke se på, ikke 
snakke til, gå vekk..)
lPå hvilke måter kan vi belønne? ( si noe fint, gjøre noe fint, smile, 
se på, gi en klem..)



FORELDRE-
GRUPPENE

 
 

 

TEMA
lØkt oppmerksomhet på og forsterking av 
positiv atferd.
lKommunikasjon
lHva kan en forvente av barn
lEffektiv grensesetting
lProblemløysing 

FORMÅL:
Forsterke gode mestringsstrategier som gir 
sterkere og tryggere foreldre



FORELDRE-
GRUPPENE

INNHOLD

lPresentasjon og gruppebygging
lHva barn kan klare & å håndtere stress
lBelønning
lMål og hensikt
lOppmerksomhet og ignorering
lKommunikasjon I: Bedre forhold
lKommunikasjon II: Familiemøter
lAlkohol, tobakk, narkotika & familieliv
lLøse problemer og gi beskjeder
lGrensesetting I: Atferd som ikke kan ignoreres
lGrensesetting II: Øvelse i grensesetting
lGrensesetting III: Å løse atferdsproblemer
lBygge opp og bruke et atferdsprogram
lOppnå og opprettholde god atferd

 
 

 



Hva likte foreldrene særlig godt

l Familiemøter

l Hva kan vi forvente av barna

l Generelt å få sitte sammen og snakke om 

foreldrerollen

l At de møtte som familie, ikke en og en.



Samling 2: 
Hva barn kan klare

Innhold
lGår gjennom barns fysiske, mentale, sosiale og 
følelsesmessige utvikling på alle alderstrinn.
lAvklare forventninger til barnet ut i fra alder, modning og 
personlighet
lStressmestring
lHvordan få mer av atferden

vi ønsker og redusere krangler
og kjefting
lIntroduksjon til Barnets lek

 



FAMILIE-
GRUPPER

TEMA:
lBarnets lek – følge barnets initiativ
lKommunikasjon 
lLøse problemer og gi beskjeder
lForeldrenes lek – barna følger 
foreldrenes beskjeder og grensesetting

FORMÅL:
Bedre samarbeid, kommunikasjon og 
positivt samspill innad i familien

 
 

 
 
 
 

Karol L. Kumpfer, Ph.D. 
Revised, 2010 

 



BARNAS LEK
l Hyggelig tid sammen
l Korte, daglige stunder
l Dedikert oppmerksomhet fra foreldrene 
l Lek på barnets premisser og etter deres 

initiativ
l Ros og sosial belønning/forsterking
l Ignorér uønsket atferd
l «catch them being good»



BARNAS LEK

lForklare
lDemonstrere, gruppelederne rollespiller
lØve i familiegruppen, gruppelederne veileder
lØve hjemme

  



FAMILIEMØTER
l Foreldrene har jobbet med følgende i sin gruppe først:

l Diskuter kommunikasjon og – viktigere – hvorfor god kommunikasjon er 
nødvendig for at et forhold skal overleve og utvikle seg.

l Kommunikasjon:
l En av de viktigste ferdighetene foreldre kan lære og bruke.
l Hjelper til å bygge gode og meningsfulle forhold.
l Er nøkkelen til å få andre foreldreoppgaver til å fungere (sosiale belønninger, 

oppmerksomhet osv.)
l Hjelper folk til å forstå hva som foregår i livene deres slik at de kan gjøre noe med 

det.
l Setter følelser og problemer i perspektiv og klargjør problemene.
l Bidrar til å sette ord på følelser og stemninger og gir folk et grep om dem, og med 

det mer kontroll.
l Bidrar til å løse problemer.



FAMILIEMØTER
 

1. Én person snakker om gangen

2. Alle må få en anledning til å

snakke.

3. Lytt til de andres meninger.

4. Ikke si at noen andres meninger 

er dumme.



FAMILIEMØTER

l Øve i familiegruppen med bestemte roller; 
en lytter, en taler og en veileder

l Øve hjemme i familien; fylle ut skjema de har 
fått utdelt som evaluering av hvordan det gikk.



Pilotprosjekt – hvordan fungerer 
programmet med norske familier?



PROSJEKTETS MÅLSETNING

Pilotutprøving av et selektivt forebyggende tiltak 
for familier der foreldre har psykiske vansker

l Systematisk utprøving og evaluering
l Kompetanseheving
l Videre implementering?



DELMÅL  
Undersøke om familieprogrammet kan gjennomføres med 
norske familier og terapeuter 

l hvilke endringer bør gjøres i norsk oversetting for å tilpasse 
programmet til norsk kultur 

l hvilke endringer bør gjøres for å tilpasse programmet til 
familier med psykisk lidelse hos foreldre 

l utprøving av instrumenter for å vurdere endring av 
programmet

l utprøving av prosedyrer for rekruttering og inklusjon i studien

l foreldre og terapeuters tilfredshet med programmet 

l eventuelle endringer i familien etter deltakelse



SAMARBEIDSPARTNERE OG 
FINANSIERING

l RKBU vest og Fjell og Sund kommuner, kommunale 
psykiatritjeneste. Prosjektleder Bente S.M. Haugland 
og koordinator Hilde Brennhovd

l Professor Karol Kumpfer, Department of Health 
Promotion and Education, University of Utah og Henry 
Whiteside ved Lutra Group SP, Salt lake City.

l Finansiert fra Regionalt forskningsfond for Vestlandet, 
RKBU vest, Fjell og Sund kommuner



PROSJEKTGRUPPEN

l Therese Helgesen - gruppeleder foreldre
Leder psykiatribolig og dagsenter, Fjell kommune

l Elise Bergsagel - gruppeleder foreldre
Leder psykiatrisk team, Fjell kommune

l Jørgen Langeland - gruppeleder barn
Psykiatritjenesten, Sund kommune

l Jarle Solberg - gruppeleder barn
Psykiatritjenesten, Sund kommune

l Hilde Brennhovd - koordinator
Psykiatrisk team, Fjell kommune

l Bente S.M. Haugland - prosjektleder
RKBU, Uni Helse



Gruppeledere og koordinator
Hilde, Elise, Jørgen, Therese, Jarle



PROSJEKTES DELER
l Trinn 1: Søke midler til pilotprosjekt
l Trinn 2: Oversette programmet 
l Trinn 3: Etablere samarbeid med Carol Kumpfer & Henry 

Whiteside
l Trinn 4: Opplæring i gjennomføring av programmet
l Trinn 5: Rekruttering av familier 
l Trinn 6: Utprøving av programmet med norske risikofamilier 

l Trinn 7: Analysere resultatene 
l Trinn 8: Revidere og ferdigstille de norske manualene
l Trinn 9: Norsk publikasjon fra pilotprosjektet?
l Trinn 10: Nye pilotutprøvinger?
l Trinn 11: Søke midler til en effekt-evaluering????



HVEM BLE INVITERT
l Foreldrene (mor og/eller far) med psykiske vansker 

l Familier med barn i aldersgruppen 6-11 år

l Foreldrene er motivert til å delta i et kurs for å styrke 
sine ferdigheter som foreldre og familie

l Familier er villig til å delta i pilotutprøving/evaluering av 
programmet 

l Familier som lever sammen eller har samvær med 
barna



KANALER FOR REKRUTTERING

l Mail, telefon og brev til samarbeidspartnere
l Møte med andre etater og instanser 
l Avisoppslag



HVEM DELTOK?
l 4 familier 
l Alenemødre eller med delt omsorg for barna
l 8 -9 barn i alder 5 til 12 år ( gj snitt 8,5 år)

l Eksempler på psykiske vansker hos mødrene: depresjon, angst, 
bipolare lidelser

l Mødrene enten i deltidsstilling eller uten arbeid
l Noen i kontakt med barnevernet, andre ikke

l Hovedsakelig av norsk etnisk opprinnelse
l Deltakelse på 11-13 samlinger (med unntak av en familie)
l Fire gruppeledere (2 kvinner og 2 menn) og en koordinator



EKSKLUSJONSKRITERIER
l Psykose hos foreldre 

l Aktivt rusmisbruk hos foreldre

l Pågående utredning for omsorgsovertagelse

l Familier hvor der er pågående familievold eller mistanke om dette

l Barn med alvorlig psykiatrisk problematikk som ikke er i 
behandling/stabilisert

l Barn med diagnostisert utviklingsforstyrrelse og/eller mental 
retardasjon 



INTERVJU FØR OPPSTART
l To samtaler før oppstart.

l En med foreldre og en med foreldre og barn sammen 
(inspirerte fra Barneperspektiv-samtalen og DUÅs 
inntaksintervju)

l Formål - å informere om tiltaket, bli kjent, sikre 
motivasjon og samtykke, åpne for kommunikasjon om 
foreldrenes psykiske vansker

l Vurdere om familien eller barnet har behov for annen 
hjelp?
- erfaringer fra å gjennomføre et strukturert intervju før 
oppstart



HVILKE ERFARINGER HAR VI GJORT?

l Programmet lar seg gjennomføre i en norsk kommune

l Koordinator uten gruppelederansvar var nødvendig

l Rekruttering av deltakere var vanskelig

l Innholdet i ett av gruppemøtene måtte 
endres

l Samarbeidet var kjekt, viktig og nyttig! 



Gruppelederne og koordinator 
ETTER «Styrking av familier»



Hva fant vi?

Resultater fra fokusgruppe intervju



KVALITATIV EVALUERING

lFokusgruppeintervju med gruppelederne
lFokusgruppeintervju med foreldrene
lFokusgruppeintervju med barna

Gunvor Grødem Aamodt: 
Master oppgave ved Familieterapi-

utdanningen ved Diakonhjemmet i Oslo 



Hva fant vi?

Resultater fra spørreskjema 
evaluering



INFORMANTER:  foreldre og gruppeledere
lBrukertilfredshet 
lPositive foreldreferdigheter
lFamilie styrke/ resiliens
lRusmisbruk hos foreldre
lPsykiske vansker hos foreldrene
lBarnets vansker og ferdigheter

a)   FØR kurs - ETTER kurs

b) Tilbakeskuende/FØR – ETTER kurs
For å unngå «pre-test positive response set bias»

KVANTITATIV EVALUERING
(før, etter + tilbakeskuende)



Gruppeledere og koordinator Foreldre og 
gruppelederne

Barna

FOKUSGRUPPE INTEVJU
Erfaringer i forhold til programmet og 
gjennomføring av tiltaket

SPØRRESKJEMA
Psykiske symptomer og 
belastninger hos foreldre

Registrering av oppmøte og frafall 
underveis i programmet

SPØRRESKJEMA
Foreldreferdigheter

Hvor stor grad de etterfølger manualen og 
endringer som blir gjort i  hver samling

SPØRRESKJEMA
Barnas fungering 

SPØRRESKJEMA
Familiefungering

FOKUSGRUPPE 
INTEVJU
Erfaringer i forhold til 
programmet
SPØRRESKJEMA
Brukertilfredshet

FOKUSGRUPPEINTEVJU
Erfaringer i forhold til 
programmet 



Mødrenes tilfredshet med kurset

l Mødrene var godt eller svært godt fornøyd med kurset
(gj snitt 4,5 på skala fra 1-5)

l Alle mødrene oppga høyeste skåre på at de ville anbefale kurset til 
andre familier («ja, absolutt»)

l Mødrene oppga at kurset hadde hjulpet familien deres noe eller 
svært mye (gj snitt 3 på skala fra 1-4)

l Mødrene oppga at de var godt eller meget godt  fornøyd med 
gruppelederne (gj snitt 4.75 på skala fra 1-5)



Gjennomsnittlig 
familiestyrke angitt av 
mødrene på ulike tidspunkt

1) Familiestøtte/omsorg/kjærlighet

2) Positiv kommunikasjon 
(beskjeder, regler, ros)

3) Foreldreferdigheter (eks.    
belønning) 

4) Effektive grenser

5) Familieorganisering (regler,           
oppgaver)

6) Samhold (fellesskapsfølelse)

7) Sosiale nettverk (venner, nærmiljø)

5=Svært sterk, 4=Betydelig styrke, 
3=En del styrke, 2=Liten styrke, 
1=Ingen



Mødrenes 
vurdering av 

familiens styrke / 
resiliens

Eksempler:  Støtte/omsorg, 
kommunikasjon, samhold, grensesetting, 
følelsesmessig styrke, sosialt nettverk, 
organisering (regler, oppgaver)

5=Svært sterk, 4=Betydelig styrke, 3=En del 
styrke, 2=Liten styrke, 1=Ingen

ENDRING 
a) Familiestyrke vurdert før og etter

t (3)= 1.8, p< .18

b) Familiestyrke vurdert før 
(retrospektivt) og etter 

t(3)= 5.7, p < .01 



GRUPPELEDERNES 
VURDERING AV 
FAMILIESTYRKE 

FØR (retrospektivt) 
OG ETTER

Familiestyrke / resiliens vurdert 
av gruppelederne før 
(retrospektivt) og etter 

t(3)= 4.21, p< .02. 

5=Svært sterk, 4=Betydelig styrke, 3=En del 
styrke, 2=Liten styrke, 1=Ingen



Mødrenes vurdering 
av  egen fungering/
psykiske vansker

Eksempler:  deprimert, ensom, 
engstelig, glad, nøt livet, søvn……

5=Alle dager, 4=Det meste av tiden, 3=Ofte, 
2=Noen ganger, 1=Aldri

ENDRING 
a) Psykiske vansker vurdert før og etter

t (3)= 1,34, p< .27

b) Psykiske vansker vurdert før 
(retrospektivt) og etter 

t(3)=2,24, p< .11 

Ikke signifikante endringer     



MØDRENES 
VURDERING AV 

BARNAS 
FUNGERING

Eksempler:  aggressivitet, 
konsentrasjon, depressiv, 
impulsivitet,  sosial, mestring og 
sosiale ferdigheter

5=Nesten alltid, 4=Ofte, 3=Noen ganger, 
2=sjelden, 1=Aldri

ENDRING 

a) Problemer hos barna vurdert før 
(retrospektivt) og etter

t (3)= 3,88, p< .03



OPPSUMMERT - HVA FANT VI?
l Stor tilfredshet og ønsker om oppfølgingsmøter

l Mødrene rapporterte økt familiestyrke/resiliens etter deltaking i 
programmet

l Gruppelederne rapporterte at familiene hadde økt 
familiestyrke/resiliens etter deltaking i programmet

l Noen av mødrene hadde mindre psykiske vansker (depressive 
symptomer, engstelse) etter deltaking i programmet)

l Mødrene rapporterte mindre vansker og bedre fungering hos 
barna etter deltaking i programmet



TAKK FOR 
OPPMERKSOM-

HETEN!


