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TIBIR og 
kartleggingsmodulen 

 
Anne Bjørg Bakken, Sandefjord kommune 



Tidlig Innsats for Barn i Risiko - 
TIBIR 

• TIBIR er et program for forebygging og behandling av 
atferdsproblemer hos barn (3 – 12 år). Utviklet for å identifisere 
og tilby tidlige, tilgjengelige, effektive og skreddersydde 
intervensjoner,  
og skape positive utfall for familier i målgruppen.   

 
 



TIBIR kartlegging 
• Målgruppe for kartleggingen: Alle familier med barn i 

alderen 3–12 år som kommer i kontakt med kommunens 
ordinære hjelpetjeneste. 
 

• Målsetting: Å identifisere familier som har barn i ulik  
     risiko for å utvikle vedvarende atferdsproblemer på et så 
     tidlig tidspunkt som mulig, slik at de får et skreddersydd  
     tilbud på lavest mulig innsatsnivå. 

 
• Innhold: Kartleggingen består av en kombinasjon av 

samtale, observasjon og standardiserte spørreskjema.  
 

• Omfang: Tidsbruken er avhengig av problemomfanget og 
     varierer fra fem – ti minutter opp til tre møter med familien. 
 





Trinn 1: To universelle standardspørsmål 
og observasjon av samspill 

Spørsmålene: 
   
   1. Hvordan trives du i rollen som mor/far? 
    2. Hva er den største utfordringen i rollen som mor/far til dette 
        barnet? 

 
Hvis foreldrene trives i foreldrerollen og heller ikke  
beskriver spesielle utfordringer: Sammenlign 
svarene med observert foreldre-barn samspill. 

 
Hvis foreldrenes svar eller observert samspill gir 
grunn til bekymring, gå videre til trinn 2. 

 



Vurdering av trinn 1 



Trinn 2: Utdypende samtale og bruk av sjekkliste 
for observasjon av samspill 





Observasjon av foreldre – barn 
samspill 

• Hvordan tilrettelegger foreldrene situasjonen 
for barnet? 

• Hvordan reagerer barnet på foreldrenes 
beskjeder? 

• Hvordan møter foreldrene barnets initiativ? 
• Hvordan svarer foreldrene på barnets positive 

henvendelser? 
• Hva gjør foreldrene hvis barnet viser trass  
    og ulydighet? 

 



Forts. 

• Hva gjør foreldrene hvis barnet viser 
utrygghet? 

• Hvordan søker barnet nærhet hos foreldrene? 
• Trapper foreldrene opp eventuelle konflikter 

(eskalering)? 
• Får barnet viljen sin ved negative 

atferdsuttrykk? 
• Holder foreldrene barnet innen synsfeltet eller 

i nærheten av seg (tilsyn)? 
 



Vurdering trinn 2 



Trinn 3: Standariserte kartleggingsverktøy 



Vurderingsgrunnlag for valg av 
intervensjoner 



 
 
Kartleggingsstudien i TIBIR 
 
 
 
Anette Arnesen Grønlie, NUBU 
 
 

Side 16 



Side 17 



Bakgrunn for studien 

• Mange barn som har utviklet eller som er i risiko for å utvikle 
atferdsproblemer, blir ikke fanget opp tidlig nok 
(Folkehelseinstituttet, rapport 2013:4)  
 

• Beregnet forekomst: 
• Av 1,1 mill. barn tilfredsstiller 3,5 % de diagnostiske kriteriene på 

atferdsforstyrrelser 
 

• Mottatt hjelp: 
• 0,41 % 

 
• Rimelig å anta at mange barn som står i fare for å utvikle 

alvorlige atferdsproblemer ikke får noen form for hjelp 
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• Tidlig kartlegging av atferdsvansker hos barn vil kunne gi store 
samfunnsøkonomiske og utviklingsmessige gevinster dersom 
kartleggingen leder til effektiv intervensjon på rett omsorgsnivå 
(Moffitt, Caspi, Harrington & Milne, 2002; Rambøll, 2012). 
 

• Moffitt et al.’s funn viser at de som starter sin antisosiale 
karriere tidlig skåret høyest på en rekke uheldige utfall: 
 
Psykopatiske trekk   Vold mot kvinner og barn 
Mentale helseproblemer  Dårlige foreldreferdigheter 
Rusavhengighet   Nevrokognitive problemer 
Økonomiske problemer  Ukontrollert temperament 
Antall barn    Hyperaktivitet 

   Rusrelatert og voldelig kriminalitet Voldelig atferd 
   Problemer i arbeidslivet 

 

Bakgrunn for studien forts. 



Om flerportal kartlegging 
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Hva er flerportal kartlegging? 
•  Kartleggingssystem der opplysninger  

 hentes ut i ulike portaler og trinn. 
 
•  Kombinerer måleinstrumenter og metoder  

 som er kvalitativ ulike og arrangert trinnvis. 
 
•  Den første portalen har det minst intensive måleinstrumentet  

 og kan raskt administrereres til et stort og sammensatt utvalg. 
 
•  Måleinstrumentene i de neste portalene er ofte mer  

 tidskrevende og utdypende. 
 

•  Kartleggingen avsluttes eller utvides avhengig av hvilken 
 informasjon som fremkommer på de ulike portalene 

(Walker, Small, Severson, Seeley & Feil, 2014) 
 

 
 

 
 



Hvorfor bruke flerportal kartlegging? 
• Flerportale kartleggingstilnærminger er effektive i å identifisere 

barn og ungdom i risiko for emosjonelle, atferdsmessige, 
skolerelaterte og sosiale problemer (August, Realmuto, Crosby & 
MacDonald, 1995; Dishion & Patterson, 1993; Walker et al., 2014).  
 

• Hevdes å være kostnadseffektiv; den første portalen har det 
minst intensive måleinstrumentet, som kan administreres til et 
stort og sammensatt utvalg for å identifisere en større 
risikogruppe og ekskludere individer som ikke møter 
hovedkriteriene (Walker et al., 2014). 
 

• Måleinstrumentene i de neste portalene er ofte mer 
tidkrevende, utdypende og kostbare.  

 
 

© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis 



Prinsippene støtter seg på at: 

• Hver portal øker spesifisiteten til måleinstrumentene som 
skal fange opp en antatt mindre andel av gruppen 
 

• Et stort utvalg kan kartlegges raskt og kostnadseffektivt  
 

• Hvert etterfølgende trinn bekrefter individets positive utfall  
på forrige trinns måleinstrument 
 

• De som skårer positivt på alle måleinstrumentene er i høy  
risiko for det det kartlegges for (Walker et al., 2014) 
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Formål 
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Formål 

• Er den første portalen i kartleggingstilnærmingen  
tilstrekkelig til å predikere utfall av undersøkelsen 
ved den siste portalen? 

 
• Virker Kartleggingsmodulen slik den er tenkt?  
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• Kartleggerne stiller de to innledende spørsmål til  
familiene som deltar i undersøkelsen: 
   
 1. ”Hvordan trives du i rollen som mor/far?”  

   2. ”Har du noen utfordringer/bekymringer rundt barnet i rollen 
        som mor/far?” 
 

 A = ingen problemer på spørsmål 1 eller 2  
B = problemer på spørsmål 1 og/eller 2 

 
• Familien fyller ut Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) og Parental 

Stress Scale (PSS) uavhengig av svaret.  
 

• Undersøker om det er en sammenheng mellom svarene på 
inngangsspørsmålene og resultatene på ECBI og PSS. 
 

 
 

Prosedyre 



• Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) 
måler foreldrerapportert atferd hos barn  
og måler om barnet står i fare for å utvikle alvorlige 
atferdsproblemer (Eyberg & Pincus, 1999), og er standardisert til 
norske forhold (Reedtz et al., 2008).   

 
• Parental Stress Scale (PSS) måler foreldrenes 

selvrapporterte stressnivå i foreldrerollen (Berry & Jones, 1995), 
og egner seg til å skille mellom foreldre med barn uten 
spesielle utfordringer og foreldre som har barn med 
utviklings- og/eller atferdsproblemer. 
 

Side 27 

Spørreskjemaene ECBI og PSS 
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Portal 1:  
2 innledende 

spørsmål 

Portal 2: 
Utdypende samtale 

Portal 3: 
Deltakende 
observasjon 

Portal 4: 
ECBI og PSS 

Negativ: lav 
risikogruppe 

Positiv:  
risikogruppe 

Positiv:  
risikogruppe 

Positiv:  
risikogruppe 

Positiv:  
risikogruppe 

TIBIR kartleggingsstudie 



Metode 

• Hvem? 16 kommuner. 
• Hva? Skjemaer med demografiske data, de to 

inngangsspørsmålene, ECBI og PSS ble distribuert til 
kartleggere på kommunale tjenestesteder. 

• Hvordan? Rekruttere foreldre med barn som fylte 4 år 
inneværende år og opp til 12 år. 

• Hvor mange? Svarprosent på 77 %, 147 skjemaer inkludert.  
• Hvor pålitelig? Cronbachs alfa for ECBI intensitetsskåre α = 

0,936, α = 0,943 for ECBI problemskåre og α = 0,787 for PSS. 
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Resultater 
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Resultater (n = 147) 

Kjønn TC:  
 Gutter:        56,5 %  
 Jenter:        43,5 %  
 
Skjemaet besvart av:  
 Mor:            75,5 %   
 Far:             22,4 %   
 Annen:          2,0 %  
 
Bakgrunn:  
 Fra Norge:  95,9 %   
 Europa:         4,1 %  

 

Skjema er fylt ut på: 
Helsestasjon:            59,2 % 
Barneverntjenesten:   8,8 % 
PP-tjenesten:            10,2 % 
PMTO-team:             12,2 % 
Annet:                         9,5 % 
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Barnets bosituasjon (n = 145) 

 
 

 
«Annet» 11%:  
• Med mor og    
  steforelder  
• Delt hos mor  
  og far  

73,1 

15,2 

 0,7  
11,0 

Prosent 

Med mor og far

Med mor alene

Med far alene

Annet



Antall barn i familien (n = 147) 

14 

44 

33 

9 

Prosent 

Enebarn

2 barn

3 barn
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Omsorgspersonens utdanning (n=147) 
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Resultater  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gjennomsnitt, standardavvik og spredning 

Variabel n Gj.snitt SD Min. Maks.

TC alder 147 5,29 1,76 3 12
Alder utfyller 144 35,87 6,21 21 55
Total Eyberg Intensitet 132 107,39 27,74 54 177
Total Eyberg Problem 116 5,94 7,59 0 28
Total PSS 139 32,34 7,61 18 63



Fordeling av inngangsspørsmål 



Resultater - fordeling av inngangsspørsmålene 

• A = ingen problemer på 
inngangsspørsmål 1 eller 2 
 

• B = bekreftelse av problemer  
på inngangsspørsmål 1 
og/eller 2    
 

• Vanligvis leder B til en videre 
kartlegging. I denne studien 
ble både A og B videre kartlagt 
med ECBI og PSS.  
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Tabell 3 

ECBI intensitetsskåre ECBI problemskåre PSS
Risikonivå % (n = 132) % (n = 116) % (n = 138)

Lav risiko 59,1 60,3 92,1
Moderat risiko 10,6 12,9 6,5
Høy risiko 30,3 26,7 1,4

Inndeling i risikogruppe for ECBI og PSS

Inndeling i risikogrupper 



Tabell av hovedfunn 
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• Inngangsspørsmålene forklarer: 
–  51% av variasjonen (p<.001) i Eyberg Intensitetsskåre 
–  59% av variasjonen (p<.001) i Eyberg problemskåre 
–  26% av variasjonen (p<.001) i PSS  

 
• Andre prediktorer, som barnets kjønn, alder og hvor skjemaet er 

fylt ut, forklarer ikke noen unik signifikant variasjon på ECBI og 
PSS.  
 

Betydningen av resultatene 



Betydningen av resultatene forts. 

• selvrapportert 
trivsel i 
foreldrerollen 
og/eller  

• utfordringer 
med barnet  

Foreldres 

risiko for 
atferds-

problemer  
Barnets 

 selvrapporterte 
stressnivå Foreldres 

17.11.2017 
 

©Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge 
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Konklusjon:  
 
Det er en klar sammenheng mellom 
foreldrenes selvrapporterte trivsel i 
foreldrerollen og/eller at de opplever 
å ha utfordringer/bekymringer for 
barnet, og barnets risiko for alvorlige 
atferdsproblemer, og foreldrenes 
selvrapporterte stressnivå. 



• Den første portalen i TIBIR-kartleggingen predikerer godt 
utfallet på den siste portalen. 
 

• De to inngangsspørsmålene er tilstrekkelige og 
hensiktsmessige å bruke som et første trinn i en kartlegging 
og på bakgrunn av dem vurdere om man skal/ikke skal 
kartlegge videre. 

 
• Foreldre blir stilt to spørsmål hvor de har mulighet til å 

uttrykke eventuell bekymring. Resultatene understreker 
betydningen av å ta foreldrebekymring på alvor. 
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Oppsummering 



• Tilnærmingen er kostnadseffektiv, tids- og 
ressursbesparende. 

 
• Med flerportal kartlegging unngår man å utsette barn og 

familier for omfattende kartlegging når det ikke er behov for 
det.  
 

• Ved å stille spørsmålene på arenaer som helsestasjonen, 
der vi potensielt møter hele barnebefolkningen og deres 
foreldre, har vi mulighet til å identifisere barn og familier som 
trenger profesjonell oppfølging.  
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Oppsummering 



TIBIR kartlegging  
Erfaringer fra Sandefjord kommune 

Anne Bjørg Bakken, Sandefjord kommune 



Implementering i Sandefjord 



Før implementering av TIBIR 
kartleggingsmodulen 



Våren 2014 – oppstart TIBIR 
kartlegging 



Organisering 



Tverrfaglig kartleggingsteam 



Erfaringer fra 2014 til i dag 



Dagens situasjon 



  
 
 
 
                            Takk for oss  
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