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Bakgrunn for dagens tema

Konferansens tema: «Med blikket på barnet»

● Vi kan ikke forstå et lite barn uten å se det i relasjon til sine primære omsorgspersoner..»There is 

no such thing as a baby» (Winnicot, 1968)

● Vi kan ikke behandle et lite barn uten å behandle relasjonen 

● Samspillsobservasjoner sikrer at vi tar et solid blikk på barnet og den voksne, hver for seg og 

sammen

Utredning av foreldre-barn relasjonen anbefales i DC:0-5  og av The American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry Practice Parameters for Assessment of Infants and Toddlers

● Identifisere styrker og utfordringer

Standardiserte samspillsmetoder reduserer uheldig variasjon i observasjoner og vurderinger av 

foreldre-barn samspill (styrker inter-rater reliabilitet)

● Styrke foreldres rettsikkerhet
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Forts. bakgrunn

Funnene fra det Nordiske prosjektet «1000 første dager i Norden»:

● Få intervensjoner med solid forskning- vi vet for lite om effekter av 

tiltakene vi benytter

● Informasjonen fra en samspillsutredning kan bistå klinikere i å lage en 

intervensjonsplan og i å vurdere fremgang i en terapeutisk prosess (før-

under-etter)
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Interventions with ratings (n=63)



«Forske» på eget arbeid

Erkjennelse at det er lite forskning på effekter av intervensjoner rettet mot de 

minste barna

● Særlig mangel på Nordiske studier med kontrollgrupper

■ Små utvalg

■ Utfallsmål oftest på foreldre (eks.RF, mentalisering, sensitivitet)

■ Spørreskjemadata fremfor observasjonsdata, mer bruk av 

observasjonsdata!

● Når det er usikkerhet knyttet til intervensjonens evidensnivå, EVALUER din 

egen praksis!
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Program for dagen

09.30 – 10.00 Crowell- metoden, v/ Heidi Jacobsen (RBUP)

10.00 – 10.30 Pause med kaffe

10.30 – 11.10 Coding Interactive Behavior v/ Gun-Mette Rødsand (RBUP) samt drøftelse ved 

Susanne Harder og Katrine Rødher

11.10 – 11.40 Care Index, v/ Eline Hagvoll Trudvang (RBUP)

11.40 – 12.10 Emotional availability scales, v/ Kristin Lund (RBUP)

12.10 – 13.15 Lunch

13.15 – 13.45 Parent-Child Early Relational Assessment Scale (PC-ERA og B-ERA) v/ 

Roseanna Clark

13.45 – 14.15 Marchack Interaction Method (MIM, A. Jernberg ) v/ Amalie Vatne Brean og 

Kathrin Bernstad

14.15 – 14.45 Pause med kaffe

14.45 – 15.15 Oppsummering ved styret



RKBU Nord

RKBU Midt

RKBU 

Vest

RBUP Øst og Sør

4 Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykiske helse  i Norge

Nasjonalt 

spedbarnsnettverk med 

egen nasjonal strategi 

for sped-og små



Det nasjonale spedbarnsnettverket

Styrke kunnskapsbasert praksis i de tjenestene som arbeider med gravide, 

sped-og småbarn 0-5 år (helsestasjon/BVC, BUP, Barnevern/socialtjenesten, 

Foreldre-barn sentre, NICU, barnehager)

● Spre kunnskap om de 1000 første dager

Gi opplæring og veiledning i et utvalg kartleggingsmetoder og intervensjoner

● Piloterer og implementerer intervensjoner som er forsket på i andre land, eks. 

NFP, CPP, ABC, NBO

● Utvikler og forsker på egne intervensjoner, eks. «Mamma Mia» og «Sov 

godt», «Trygg før tre», «Med blikk på barnet»

● Tilbyr opplæring i samspillsobserasjonsmetoder (Crowell i Øst og Vest-

regionen, MIM i Midt)
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Diverse kurs

Ca. 15 per år

Psykisk helse 

i svangerskap 

og barseltid

3 semestre

NBO

1 semester

CPP

3 semestre +

4 sem. 

veiledning

Videre-

utdanning i 

sped- og 

småbarns 

psykiske helse

4 semestre

Modul 2 A

Fordypning i 

behandlings-

arbeid med 

gravide og nye 

familier

2 semestre

Modul 2 B

Fordypning i 

barneverns-

arbeid med 

risikoutsatte 

sped- og 

småbarnsfam.

2 semestre

Undervisningstilbud Sped- og små på RBUP

Spesialist-

utdanning

Modul 1

Sped-og små

1+3 semester



Preliminære funn fra undersøkelse blant ansatte i 
Barnevernet i Norge

338 respondenter

47,7% (n=160) observerer samspill, men svært få benytter standardiserte 

metoder

● Av standardiserte metoder nevnes: Crowell, MIM, SSP (Fremmedrom), 

Care Index, PC-ERA

93% (n=317) ønsker mer opplæring og veiledning/handledning i 

samspillsmetodikk

● NB! Mange skriver de ikke har nok kjennskap til de ulike metodene til å 

gjøre velbegrunnede valg av hvilke metode som er best egnet til deres 

formål/syfte
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Målet for dagen

Styrke kunnskapsbasert praksis

Motivere for systematisk bruk av standardiserte samspillobservasjonsmetoder 

både i utredningsarbeidet og for planlegging og evaluering av 

tiltak/intervensjoner

Alle skal ha god oversikt over sentrale samspillsobservasjonsmetoder som 

benyttes i de Nordiske landene for å gjøre velinformerte valg av hvilken 

metode som er nyttig til hvilket formål
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Tests with ratings (alphabetical order)



Test kvalitet-hvordan måles det?

Validitet-måler testen det den er ment å måle?

Reliabilitet- i hvilken grad en test måler det definerte fenomenet på en konsistent måte. 

● test-retest (stabilitet over tid)

● inter-rater reliabilitet (stabilitet/samsvar mellom flere «ratere».

● Indre konsistens, måles ved Chronbach alpha

● De kalkulerte korrelasjonene bør være så høye som mulig; .70 eller .80

Normer-for å vurdere en persons skåre opp mot andre personers skåre kreves en 

sammenligningsgruppe som er stor og representativ. Normer kan variere mellom land og 

kulturer og bør derfor baseres på lokale utvalg, eler det bør foreligge evidens for at man 

kan benytte de orginale normene i en ny setting

Oversettelse til annet språk

Kvalifikasjoner hos test-bruker (bestemt fagbakgrunn, opplæring og sertifisering) 13



Nyttige referanser og databaser
Theoretical and Empirical Foundations for Early Relationship Assessment in Evaluating Infant and Toddler 

Mental Health. Roseanne Clark Audrey Tluczek Elizabeth C. Moore Amber L. Evenson. The Oxford Handbook of 

Infant, Toddler, and Preschool Mental Health Assessment (2 ed.) 
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Psyktest Barn   https://psyktestbarn.r-bup.no/

INSUM   https://insum.r-bup.no/

Tiltakshåndboka https://tiltakshandboka.no/

Ungsinn https://ungsinn.no/

The 1000 first days in the Nordic countries, Report 1 Situation analysis, Report 2 Evidence report 
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