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Mål for workshop

• Hvordan henger vanskelige levekår sammen med vold og 
omsorgssvikt mot barn og deres utvikling?

• Hvordan kan jobbe systematisk med levekår som en integrert 
del av helhetlig innsats for utsatte familier?



Foreldre:
• Rusmisbruk 
• Selv blitt utsatt som barn
• Negative oppfatninger av 
barnet
• Urealistiske forventninger til 
barnets utvikling
• Tro på fysisk straff
• Emosjonelle vansker, 
depresjon, angst, PTSDVold og 

omsorgssvikt
Barn:

• Ung alder (barnehage)
• Kroniske somatiske plager
• Utviklingsforstyrrelse
• Funksjonshemming
• Viser trass
• Vanskelig 
temperament

Nærmiljø:
• Stor grad av økonomiske 
problemer
• Liten grad av stabilitet og 
organisering (tilbud, skoler 
osv.)
• Mange familier i kontakt med 
barnevern.

Familie:
• Mangel på jobb og dårlig 
økonomi 
• Liten sosial støtte
• Høyt konfliktnivå mellom 
foreldre
• Høyt stressnivå 
(seperasjoner, flytting osv.)
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Forventet levealder



Psykiske lidelser



Vansker hos barn



Barn i familier med vanskelige levekår har:
• Flere negative erfaringer enn 

andre:

• Færre positive erfaringer enn 
andre:
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På gruppenivå

Fattigdom er nødvendig eller 

tilstrekkelig for vold og 

omsorgssvikt

Sier ikke noe om kausalitet



Barn i familier med vanskelige levekår har:
• Flere negative erfaringer enn 

andre:

• Høyere psykisk uhelse 
blant foreldre

Bøe, T. (2017). Levekårsundersøkelsen i Fjell, 

Askøy, Sund og Øygarden. Rapport.



Barn i familier med vanskelige levekår har:
• Flere negative erfaringer enn 

andre:

• Høyere psykisk uhelse 
blant foreldre

• Flere negative hendelser 

Halfon, N., Larson, K., Son, J., Lu, M., & Bethell, 

C. (2017). Income inequality and the differential 

effect of adverse childhood experiences in US 

children. Academic pediatrics, 17(7), S70-S78.



Barn i familier med vanskelige levekår har:
• Flere negative erfaringer enn 

andre:

• Høyere psykisk uhelse 
blant foreldre

• Flere negative hendelser 

• Høyere sannsynlighet 
for vold fra foreldre
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andre:
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blant foreldre

• Flere negative hendelser 

• Høyere sannsynlighet for 
vold fra foreldre

• Færre positive erfaringer enn 
andre:

• Interaksjon med foreldre

Hart, B., & Risley, T. R. (2003). The 

early catastrophe: The 30 million 

word gap by age 3. American 

educator, 27(1), 4-9.



Barn i familier med vanskelige levekår har:
• Flere negative erfaringer enn 

andre:

• Høyere psykisk uhelse 
blant foreldre

• Flere negative hendelser 

• Høyere sannsynlighet for 
vold fra foreldre

• Færre positive erfaringer enn 
andre:

• Interaksjon med foreldre

• Mindre sosial støtte
Bøe, T. (2017). Levekårsundersøkelsen i Fjell, 

Askøy, Sund og Øygarden. Rapport.



Bøe, T. (2015). Sosioøkonomisk status og barn og 

unges psykologiske utvikling… Helsedirektoratet



• Implementert av Bærum og Asker 
kommune i 2016

• For alvorlige og komplekse 
barnevernsaker der foreldrene utøver 
vold og omsorgssvikt 

• Alternativ til omsorgsovertagelse

• Foreldrenes omsorgsevne er målet for 
behandlingen

MST-CAN
Multisystemic Therapy – Child Abuse and Neglect



Hva gjør vi i MST-CAN?

● Multisystemisk tilnærming 

● Behandling av foreldrenes egne vansker (som 
traumer og rusmisbruk)

● Familieterapeutisk arbeid med levekår, 
foreldreferdigheter, bearbeidelse av vold m.m.

● Intensivt sikkerhetsarbeid som en del av 
behandlingen



Behandlingskomponenter

Sikkerhet

Styrking av 
foreldre-

ferdigheter 
og 

relasjoner

Sinnemestring Rusbehandling
Traume-

behandling for 
voksne

Traume-
fokusert 
kognitiv 
atferds-

terapi for 
barn og 
ungdom

Clarification / 
klargjøring

Sosial støtte 
og praktiske 

behov 

Trygg allianse og fokus på generalisering



- Praktiske behov

- Samarbeid med NAV, 

boligkontor, fastlege, 

økonomisk rådgiver

- Aktiviteter i 

kommunen

- Behandlingsledelse

- Familienes 

hovedkontakt

- Individuell psykisk 

helsehjelp og 

familiesamtaler

- Alltid tilgjengelig for 

familien

- Høy fleksibilitet

- Sikkerhet

- Intensiv behandling

- Hjemmebesøk

Terapeutens rolle Felles Miljøterapeutens rolle



Analysemodell

Multisystemisk 
analyse

Prioritere

Utvikle delmål 
og 

intervensjon
Utføre

Evaluere 
intervensjon I samarbeid med 

familien



Kasus



Hvordan gikk det med 
familien?



Hva vi har lært
1. Levekår er ofte der skoen trykker hardest

2. For å få til grunnleggende endring trenger man å 

jobbe med problemene der de er

3. Forutsigbarhet og trygghet er en forutsetning for 

annen endring

4. Man trenger metodikk når problemene blir på sitt 

mest kompliserte

5. Det kan være en heltidsjobb å følge opp hjelpere
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