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1.1  «What Do You Mean, Think About My Thinking?» – Making Abstract 
Concepts Come to Life in CBT for Children and Families 

– Sarah Kate Bearman, University of Texas 

 

In the relatively brief history of treatment development, treatments for adult 
populations have often precipitated the design of treatments that target the 
same population of children.  As a result, a number of treatments for 
commonly occurring child and adolescent disorders, such as depressive 
disorders and anxiety disorders, represent modifications made to extant 
treatments originally created with adults as the presumed client. This is 
particularly true in cognitive behavioral and behavioral therapies, where child-
focused therapies are often downward extensions of treatments originally 
conceived for adults.  Although developers of child-focused manualized 
treatments have made significant efforts to tailor their protocols to children—
including age-appropriate examples and easy to remember acronyms—some 
therapeutic concepts remain difficult to grasp for youth who struggle with 
abstract concepts.  This workshop will present practical, fun, and concrete 
strategies to help clinicians teach children and caregivers core concepts 
considered essential in CBT and BT.  Experiential activities, useful metaphors, 
and helpful therapeutic techniques will address such concepts as meta 
cognition, selective attention, behavioral activation, positive self-presentation, 
threat reappraisal, and behavioral exposure, among others.  Particular 
attention will be paid to using these techniques in practice settings with 
complex and comorbid populations. 

 
 

 

 



1.2  De Utrolige Årene (DUÅ) som utviklingsstøttende tiltak for barn med 
eksternaliserende og sammensatte vansker – manualer og skreddersøm 

– Siri Svarstad, BUP Trondheim / St. Olavs Hospital, og Kari Walmsness, 
RKBU Midt-Norge, NTNU 

 

Barn med alvorlige atferdsvansker har ofte tilleggsvansker som ADHD, angst, 
sosiale vansker, språkvansker osv. Presentasjonen vil gi et innblikk i hvordan 
viktige elementer i DUÅ-programmene kan tilpasses barnas ulike problematikk. 

 

 

1.3  Forebygging og behandling av komorbide, emosjonelle lidelser 

Simon-Peter Neumer m.fl., RBUP Øst og Sør 
 

• Introduksjon: Angst + Depresjon = transdiagnostisk program? 
- Simon-Peter Neumer 
 
Angst og depresjon forekommer ofte samtidig og er delvis vanskelig å 
skille fra hverandre. Presentasjonen gir derfor en kort introduksjon i en 
transdiagnostisk forståelse av angst og depresjon. 
 

• Effekt av indikerte tiltak for forebygging av angst og depresjon hos 
barn og unge: En systematisk litteraturgjennomgang. 
-Alexandra Costache, Simon-Peter Neumer & Roger Hagen  
 
Foredraget presenterer resultater fra en litteraturgjennomgang om 
indikert forebygging av angst og depresjon hos barn og unge, og 
diskuterer implikasjoner for praksisfeltet og for videre forskning. 
 

• Angst eller depresjon? Hvem nå man med indikert forebyggende 
tiltak for emosjonelle lidelser i skolen? 
-Solveig Holen, Kristin Martinsen, Simon-Peter Neumer, Trine Waaktaar, 
Anne Mari Sund, Joshua Patras, Lene-Mari Rasmussen, Frode 
Adolfsen  

Engstelige og triste følelser er normalt i perioder av livet, også for barn. 
Samtidig kan vedvarende tristhet eller engstelse også være tegn på 
problemer som kan eskalere og utvikle seg til angst og/eller depresjon. 
Disse symptomene kan påvirke barnas livskvalitet og selvfølelse 
negativt, i tillegg til skolefungering og sosiale relasjoner. Det er derfor 



viktig å identifisere disse barna, og å tilby dem et forebyggende tiltak 
som har potensiale til å redusere forekomst og senere utvikling av angst 
og depresjon. Et nytt transdiagnostisk gruppebasert tiltak kalt 
«Mestrende Barn» med basis i kognitiv atferdsterapi, er utviklet i et 
samarbeid mellom amerikanske og norske fagpersoner. En randomisert, 
kontrollert effektstudie gjennomføres for tiden i 32 skoler over hele 
landet. Hovedmålsettingen med studien er å undersøke programmets 
effekt på utvalgte symptomer, moderatorer for en eventuell positiv effekt 
og aspekter som er viktig for implementering av programmet. 
«Mestrende barn»- tiltaket og effektstudien vil først kort beskrives. 
Deretter gir vi en oversikt over barna som er inkludert og hvorvidt vi når 
de som er i målgruppen til dette transdiagnostiske tiltaket. 

• «SMART» i videregående skole – et tiltak for å forebygge 
emosjonelle problemer og frafall i videregående skole. 
-Jeanette Flack Johansen & Simon-Peter Neumer 
 
Utfordringer knyttet til psykisk helse er en stor risikofaktor i forhold til 
frafall i videregående skole. Vestfold Fylkeskommunes har satt i gang 
«Prosjekt psykisk helse i PPT» i 2013, og tilbyr «SMART»-grupper til 
ungdom i videregående opplæring på skolen, i samarbeid med skolens 
undervisningsteam. Muligheter, resultater og utfordringer ved å tilby 
«SMART» på ungdommens arena diskuteres i presentasjonen. 
 

• Behandling av emosjonelle lidelser med SMART 
-Veronica Lorentzen, Simon-Peter Neumer, Bjørn- Helge Handegård, 
Kenneth Fagermo & Ingunn Berta Skre  

Forskningsbaserte tiltak benyttes sjelden i klinisk praksis. SMART er en 
nytt transdiagnostisk behandling for ungdom fra 14 til 18 år. SMART 
evalueres nå for første gang i en RCT studie med 164 ungdommer i 
BUP. I foredraget ble studiedesign samt første foreløpige resultater fra 
N= 100 ungdommer presentert. 

 

1.4  Tre randomiserte kontroll studier – ett spørsmål: Kan CU-trekk endres 
ved intervensjon? 

– Gunnar Bjørnebekk og Henrik Daae Zachrisson, Atferdssenteret  
 

I løpet av de siste årene er det utført mye og intens forskning om utvikling av 
alvorlige atferdsproblemer. En gruppe barn som har vært i fokus er 
kjennetegnet ved at de viser lav omtanke for andre, bryr seg lite om hvordan 
de presterer og viser lite anger og skyldfølelse. I DSM-5 er denne gruppen 



beskrevet som en undergruppe av diagnosen alvorlig atferdsvansker (CD), 
hvor barnet har et mer alvorlig atferdsmønster og begrensede prososiale 
emosjoner (Callous Unemotional traits, CU). Hvis denne undergruppen ikke får 
egnet hjelp kan de senere i livet stå for mye av den alvorlige kriminaliteten i 
samfunnet. En systematisk litteraturgjennomgang fra 2014 utført av Frick og 
hans medarbeidere konkluderer videre med at gruppen med høye CU-trekk 
også har dårligere prognose ved behandling. Av 20 studier var det hele 18 
(90 %) som rapporterte at de med høy CU viser lavere behandlingsutbytte enn 
de med kun atferdsproblemer.  

Kanskje er det nødvendig å arbeide terapeutisk med å endre CU-trekket for å 
oppnå bedre behandlingsresultater? Få studier har imidlertid tatt for seg 
endring av CU-trekk.  

I dette foredraget vil vi presentere funn fra tre randomiserte kontrollstudier 
hvor vi undersøker i hvilken grad foreldretrening, enten i form av kortvarig 
foreldrerådgivning («BPT»), i et mer omfattende format (PMTO 
foreldregruppe), eller individuell sosial ferdighetstrening (ISST) viser endring i 
CU-trekk rett etter og ett halvt år etter avsluttet intervensjon. Vi vil også 
sammenligne de ulike intervensjonenes effekt på endring av CU-trekk. 

 

1.5  Angst, depresjon og traumer i en familieterapeutisk kontekst. Arbeid 
med psykiske vansker i Funksjonell Familieterapi (FFT)  

– Dagfinn Mørkrid Thøgersen, Atferdssenteret, Anne Lothe Brunstad, FFT 
Bærum, og Frank Norman Leversund, FFT Sogn og Fjordane  

 

Funksjonell Familieterapi (FFT) er en evidensbasert behandlingsmodell for 
ungdom (11–18 år) med moderate til alvorlige atferdsvansker. Behandlingen 
er inndelt i tre behandlingsfaser Involvering/Motivasjon, Atferdsendring og 
Generalisering. I møte med familier med psykiske vansker som angst, 
depresjon og traumer fokuserer FFT på hvordan behandlingen må tilpasses de 
psykiske vanskene i hver enkelt behandlingsfase. Metoden legger opp til at 
familien kan tilegne seg ferdigheter og strategier som avhjelper belastningen 
av de psykiske vanskene, og eventuelt hjelper dem videre til å søke mer 
spesialisert hjelp for sine psykiske vansker. Workshop'en vil kort presentere 
FFT-modellen og deretter gi konkrete eksempler på hvordan 
motivasjonsarbeid, ferdighetstrening og systemarbeid kan tilpasses forskjellige 
psykiske vansker i et familiesystem. 

 


