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1.0  INNLEDNING 

 

1.1  BEGREPSAVKLARINGER 

TIBIR: «Tidlig innsats for barn i risiko» (TIBIR) er et dokumentert virksomt program for 

forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn i alderen 3-12 år. Programmet er 

tilpasset det kommunale tjenestenivået og består av seks ulike intervensjoner som integreres i 

eksisterende kommunale hjelpetjenester. Til sammen utgjør disse intervensjonene en helhetlig 

innsats som skal føre til at familier i målgruppen får et skreddersydd tilbud, tidligst mulig og 

på lavest mulig intervensjonsnivå.  

 

PMTO: «Parent Management Training – Oregon» (PMTO) er en evidensbasert 

behandlingsmetode for familier med barn med atferdsvansker, og er en av de 

seksintervensjonene i TIBIR. 

 

Atferdssenteret: «Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS» 

(Atferdssenteret), er et datterselskap av Unirand AS, som er eid av Universitetet i Oslo. 

Atferdssenteret driver forskning, implementering, opplæring og videreutvikling av metoder 

knyttet til alvorlige atferdsproblemer, og deltar i internasjonalt samarbeid. Atferdssenteret er 

faglig og administrativt ansvarlig for implementering av PMTO og TIBIR i Norge.  

 

 

1.2 BAKGRUNN FOR IMPLEMENTERING AV PMTO OG TIBIR I NORGE 

Atferdsforstyrrelser er den vanligste psykiske lidelsen blant barn og unge i Norge og rammer 

ca 3,5% av barn- og ungdomsbefolkningen. Rapport 2013:4 fra Folkehelseinstituttet viser at 

det kan være så mang som 88,6% av barn med atferdsforstyrrelser som ikke mottar 

behandling. Mange barn og unge har i tillegg symptomer på atferdsvansker uten at disse har 

tilstrekkelig omfang eller intensitet til at de fyller de diagnostiske kriteriene. Problemene kan 

likevel være så alvorlige og belastende for barnet og de nærmeste omgivelsene at de krever 

profesjonell hjelp.  

 

Moderate til alvorlige atferdsvansker er imidlertid meget stabile og vanskelige å behandle. De 

representerer en stor utfordring for foreldre, barnehage, skole, nærmiljø og hjelpetjenester. 

Tidlig innsats, både i forhold til barnet alder og symptomutvikling, er derfor av stor betydning 

for målgruppens prognose. Likeså en effektiv og velfungerende tverrfaglig hjelpetjeneste, 

med kompetanse som kan hjelpe familiene på en god måte. TIBIR er utviklet for å ivareta 

disse behovene. 

 

Implementering av PMTO og TIBIR i kommunene ble en nasjonal satsning med bakgrunn i 

rundskriv Q 16/01 fra Barne- og Familiedepartementet og Sosial- og Helsedepartementet, der 

det heter at «På sikt er det et mål at PMT-kompetanse innehas i psykisk helsevern for barn og 

ungdom og det fylkeskommunale barnevern og av kommunale instanser innenfor helse- og 

sosialsektoren og i barnehager og skoler, og at det er et landsdekkende tilbud. Videre 

implementering forutsetter omfattende deltakelse og samarbeid mellom stat, flkeskommuner 

og kommuner med helseregionene som base for opplæringsstrukturen» og videre «… det 

essensielle ved å implementere PMTO er det forebyggende perspektivet» 
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1.3 INNFØRING AV TIBIR I HARSTAD KOMMUNE 
Harstad kommune inngikk 19/07-04 en intensjonsavtale  med Atferdssenteret om 

implementering av PMTO i kommunen. Samarbeidet med Atferdssenteret ble videreført i 

2010 gjennom en ny intensjonsavtale som omfatter den helhetlige kommunemodellen TIBIR. 

 

Av intensjonsavtalen fremgår det at innføringen av disse tiltakene vil gå over flere år, men at 

kommunen skal være selvhjulpen til videre opplæring og veiledning i de ulike tiltakene. Dette 

skjer når kommunen har PMTO-terapeuter som kan drifte implementeringsarbeidet, en såkalt 

TIBIR-koordinator. Det er denne, i samarbeid med ledelsen i kommunen, som skal sikre basis 

for den videre utviklingen av TIBIR-kompetansen i kommunens tjenesteapparat. TIBIR-

koordinator får støtte fra det regionale implementeringsteamet til Atferdssenteret; PMTO-

koordinator og PMTO-konsulent for region nord, Elin Thue Berg og Kristin Richardsen. 

 

Videre forutsetter intensjonsavtalen at det etableres et oppfølgingssystem internt i kommunen 

som tar vare på den kompetansen som bygges opp, hvor målet er at det skal etableres en 

tiltakskjede som bygger på kunnskapene og kompetansen i dette opplæringssystemet. 

 

TIBIR-koordinator i Harstad kommune er Marion Børgesdatter. 

Stillingen er underlagt Barne- og ungdomstjenesten. 

 

 

1.4 MÅLSETTING FOR TIBIR I HARSTAD KOMMUNE 

I Harstad kommunes strategiske plan for oppvekst, er det nedfelt en visjon:  

 

”Vi skal bidra til å styrke barn, unge og familiens mulighet til å skape 

en god og positiv oppvekst” 

 

Av rundskriv Q 16/01 fremgår følgende mål for den statlige TIBIR-satsingen:  

1. Øke kunnskapen hos fagfolk og lekfolk om alvorlige atferdsproblemer.  

2. Systematisk prøve ut lovende metoder i forebyggende og kurativt arbeid.  

3. Overføre resultater fra forsøksdriften til det eksisterende arbeid med barn og ungdom 

med atferdsproblemer.  

 

I intensjonsavtalen mellom kommunen og Atferdssenteret heter det at  

 

”på sikt er det et mål at PMTO-kompetanse innehas av (…) kommunale instanser 

innenfor helse- og sosialsektoren og i barnehage- og skolesektoren.”  

Det tas videre sikte på ”å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om å innføre 

ulike tiltak for å fremme barns positive utvikling og tilpasning.”  

 

De kommunale målsettingene som omhandler TIBIR er nedfelt i følgende plandokumenter  

 Virksomhetsplan 2016-2019:  

Her står det blant annet «Forbyggende tiltak rettet mot barn og unge er særdeles viktig 

og bør prioriteres.» TIBIR-tilbudet presenteres flere plasser i planen. 

 Strategisk plan for oppvekst 2016-2021:  

TIBIR-tilbudet presenteres også her flere plasser i planen.  

 Håndbok for tverrfaglig samarbeid 
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2.0  ORGANISERING OG ANSVARSFORDELING  
 

I Harstad er det TIBIR-koordinator som har hovedansvaret for driften av TIBIR.  

TIBIR-koordinator er bindeleddet mellom, og samarbeider til en hver tid, med de øvrige 

PMTO-terapeutene i det kommunale tjenesteapparatet, med styringsgruppa for PMTO og 

PALS, med arbeidsgruppa for PMTO, samt med lederne innenfor aktuelle tjenesteområder for 

TIBIR. Styringsgruppa og arbeidsgruppa er det vi til sammen kan kalle Harstad kommunes 

implementeringsteam for PMTO/TIBIR.  

 

 
(figur; med tillatelse fra Atferdssenteret) 

 

Styringsgruppa og PMTO-arbeidsgruppa sitt arbeid skal koordineres med det arbeidet som 

gjøres i Forebyggende Forum i Harstad kommune. 

 

2.1 STYRINGSGRUPPE FOR PMTO OG PALS 

Leder for styringsgruppa er Henry Andersen, assisterende rådmann. Han er også 

programansvarlig for innføringen av TIBIR i Harstad kommune.  

Styringsgruppen består av (per 2016):  

 

Stilling / Enhet Navn Rolle i gruppa 

Assisterende rådmann Henry Andersen Leder / Programansvarlig 

Skolefaglig rådgiver Gunn Karin Agersborg Koordinator 

PMTO-terapeut/TIBIR-

koordinator, BUT 

Marion Børgesdatter TIBIR-koordinator 

Nestleder PPT Sonja Luther PALS-veileder 

Enhetsleder Barne- og 

ungdomstjenesten (BUT) 

Marianne Johansen Representant fra Barne- og 

ungdomstjenesten 

Enhetsleder PPT  Liv-Jorunn Karlsen Representant fra PPT 

Sjefshelsesøster  Wenche Bjellmo Representant fra helsestasjon 

Styrer Heggen 

barnehager 

Hilde Olsen Leder for kvalitetsutvalg barnehager 

(KUB)  

Rektor Medkila skole Britt Krogh Johansen Leder for kvalitetsutvalg skoler 

(KUS) 

Tillitsvalgt fra 

utdanningsforbundet 

Ranveig Heide Representant fra fagforening 

Regionskonsulent for 

PMTO, region nord 

Kristin Richardsen Representant fra Atferdssenteret 
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Styringsgruppens mandat 

Styringsgruppen skal planlegge, lede og koordinere implementeringsarbeidet og har 

myndighet til å fatte nødvendige beslutninger i forbindelse med dette.  

 

Styringsgruppens ansvar er blant annet å:  

 Gjennomgå intensjonsavtalen mellom kommunen og Atferdssenteret og sørge for at 

implementeringsarbeidet og driften av TIBIR er i tråd med denne 

 Ha et nært samarbeid med det regionale implementeringsteamet ved atferdssenteret 

 Sørge for at PMTO/TIBIR er forankret i kommunens styringsdokumenter 

 Sørge for at det utarbeides en implementeringsplan med tidslinje og at den evalueres 

jevnlig 

 Lede framdriften av TIBIR 

 Ivareta dialog og informasjonsflyt mellom aktuelle etater, ansatte, samarbeidspartnere, 

politikere og befolkning 

 Sørge for at driften av TIBIR får nødvendige ressurser 

 Foreta behovsanalyser og rett dimensjonering av innsats 

 

2.2 TIBIR-KOORDINATOR 

TIBIR-koordinatorens mandat: 

TIBIR-koordinator har hovedansvar for fremdriften av implementeringsarbeidet, uavhengig 

hvilken fase implementeringen befinner seg i. Koordinatoren er representant i både styrings- 

og arbeidsgruppen og skal være bindeleddet mellom disse, de ulike aktørene i kommunen og 

det regionale implementeringsteamet på Atferdssenteret.  

 

TIBIR-koordinatorens hovedoppgaver er blant annet å:  

 Koordinere og drive implementeringen av TIBIR i Harstad kommune framover 

 Være bindeleddet mellom de ulike aktørene i TIBIR-nettverket 

 Være TIBIR-nettverkets kontaktperson og pådriver 

 Være rådgiver for de valg av strategier kommunen gjør i arbeidet med å innføre og 

drifte TIBIR i kommunens tjenesteapparat 

 Være kontaktperson til Atferdssenteret og samarbeide med det regionale 

implementeringsteamet 

 Være hovedansvarlig for at implementeringsplanen blir skrevet, distribuert og evaluert 

regelmessig 

 Tilrettelegge for, og koordinere samarbeidet mellom PMTO-terapeutene i kommunen 

 Være kontaktperson mellom PMTO-terapeutene og lederne i kommunen 

 Innhente og utveksle erfaringer fra de andre kommunene som innfører TIBIR 

 Sammen med resten av implementeringsteamet, organisere og bidra til generell 

informasjonsspredning til aktuelle enheter, og til befolkningen i kommunen 

 Sammen med resten av implementeringsteamet, organisere og bidra til rekruttering, 

opplæring og veiledning av TIBIR-utøvere 

 Sammen med resten av, arrangere erfaringssamlinger/nettverkssammenkomster for 

TIBIR-utøvere og/eller deres ledere 

 Sammen med resten av implementeringsteamet, sørge for at kommunen har et system 

som koordinerer inntak og sammenkjører de ulike TIBIR-tiltakene i kommunen 

 Sammen med resten av implementeringsteamet, ha oversikt og sørge for at det føres 

statistikk over status for TIBIR i kommunen (fagpersoner som har fått opplæring, 

aktive utøvere, antall saker, leder kapasitet osv) 
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 Sammen med resten av implementeringsteamet, sørge for at statistikk/ 

aktivitetsrapportering blir lagt fram for politiske utvalg og kommuneadministrasjonen 

 Lede arbeidsgruppen 

 

2.3 PMTO ARBEIDGRUPPE  

Arbeidsgruppens mandat 

Den faste kjerne i arbeidsgruppen består av TIBIR-koordinator og de aktuelle lederne som til 

en hver tid har TIBIR-utøvere i sin enhet. Oppgavene til arbeidsgruppen vil variere over tid 

og andre aktører kan involveres ved behov. 

 

Det finnes også en PMTO-terapeut-gruppe som sørger for nærmere samarbeid og planlegging 

rundt de aktiviteter arbeidsgruppen avgjør skal gjennomføres.  

 

Arbeidsgruppen består av (per 2016): 

 

Stilling / Enhet Navn Rolle i gruppa 

PMTO-terapeut/ TIBIR-

koodinator, BUT 

Marion Børgesdatter Koordinator 

Enhetsleder BUT Marianne Johansen Leder BUT 

Enhetsleder PPT Liv-Jorunn Karlsen Leder PPT 

Sjefshelsesøster Wenche Bjellmo Leder helsesøstrene 

Barnehagefaglig rådgiver Ingvild Rogstad Kontaktperson til barnehagene 

PP-rådgiver og PMTO-

terapeut, PPT 

Zofia Gjerde Kommunal PMTO-terapeut 

Skoleteam og PMTO-

terapeut, PPT 

Wenche Roksøy Kommunal PMTO-terapeut 

 
Arbeidsgruppens hovedoppgaver er blant annet å: 

 Planlegge opplæringen av TIBIR-utøvere 

 Sikre at opplærings- og veiledningsgruppene driftes 

 Drive generelt informasjonsarbeid om PMTO i kommunen, både til aktuelle enheter 

og til befolkningen 

 Være rådgivere for valg av strategier kommunen gjør i arbeidet med å innføre TIBIR i 

kommunens tjenesteapparat 

 Skaffe nødvendig informasjon, samt bidra til å tilrettelegge for at nødvendige 

beslutninger tas i kommunen 

 

2.4 ATFERDSSENTERETS ROLLE I IMPLEMENTERINGEN  

Atferdssenteret, som er faglig og administrativt ansvarlig for TIBIR i Norge, vil ha et spesielt 

oppfølgingsansvar for kvalitetssikring av implementeringen i kommunen. Dette gjøres 

gjennom samarbeid mellom kommunene og det regionale implementeringsteamet ved 

Atferdssenteret. Representantene fra det regionale implementeringsteamet ved Atferdssenteret 

er Elin Thue Berg, regionskoordinator, og Kristin Richardsen, regionskonsulent.  

 

Det regionale implementeringsteamet hovedoppgaver er å: 

 Delta i styringsgruppen og arbeidsgruppen når det er behov for å bistå faglig, drøfte 

organisering, dele erfaringer eller gi informasjon 

 Være kommunens rådgivere når fremdriften skal planlegges og når tiltakene skal 

utvikles innen for de ulike tjenesteområdene 
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3.0  DRIFT AV TIBIR I HARSTAD KOMMUNE 

 

3.1 IMPLEMENTERINGENS FIRE FASER 

En implementeringsprosess skjer i faser, der hver fase består av mange avgjørelser, 

handlinger og retningsendringer underveis. Fasene er gjerne ikke lineære eller separate, men 

går over i hverandre og henger sammen. Man vil også bevege seg fram og tilbake mellom 

fasene alt etter som omstendighetene i organisasjonen endrer seg.  

 

De fire implementeringsfaser: 

 
Implementeringen av TIBIR i Harstad kommune befinner seg per i dag i fase 4: Drift.  

 

Driftsfasen er nådd når et program er blitt en integrert del av den vanlige praksisen i 

organisasjonen. Lederne har utviklet prosedyrer for å støtte den nye måten å arbeide på, og 

systemet har i stor grad blitt tilpasset for å imøtekomme de nye arbeidsformene. Likevel, når 

man implementerer et evidensbasert program, må programmet kontinuerlig vedlikeholdes og 

pleies, skal det vare over tid. Bærekraftig vedlikehold er ikke en egen fase, men en rekke 

handlinger som skjer på tvers av alle implementeringsfasene.  

 

Driftsfase inneholder følgende handlinger:  

 Evaluere implementeringsplanen 

 Lage plan for videre drift av TIBIR 

 Kvalitetssikre og utvikle TIBIR-utøvernes videre arbeid 

 Fortsette informasjonsspredning 

 Fortsette datainnsamlingen og rapportering 

 Faglig utvikling og kvalitetssikring av TIBIR-utøvernes videre arbeid 

 
(informasjon om implementering, samt figur, er hentet fra Atferdssenterets implementeringshåndbok; 

“Implementering av Tidlig Innsats for Barn i Risiko – Fra teori til praksis”; Gomez, Grønlie, Kristiansen og 

Richardsen, Oslo 2014) 
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3.2 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR TIBIR I HARSTAD KOMMUNE 

I driften av TIBIR i Harstad kommune er det viktig at vi har noen nedfelte prinsipper for 

hvordan vi kan drifte dette til det beste for kommunens innbyggere: 

 

 Alle tilbudene innenfor TIBIR skal være lavterskeltilbud med enkle inntaksprosedyrer 

 Modulene innenfor TIBIR skal være et tverretatlig tilbud og tilgjengelig på 

helsestasjonen, skolehelsetjenesten, i barneverntjenesten, på barneskoler, i barnehager 

og på pedagogisk psykologisk tjeneste 

 TIBIR-tiltakene skal bygges inn som et verktøy i allerede eksisterende strukturer i 

organisasjonen 

 Tilbudene den enkelte enhet har innenfor TIBIR skal prioriteres og synliggjøres i de 

deltakende tjenestenes virksomhetsplaner 

 Alle virksomheter som gir tilbud til barn og unge skal ha kjennskap til kommunens 

tilbud innenfor TIBIR 

 Kvaliteten på TIBIR-tilbudet skal sikres gjennom faglig forpliktende 

veiledningssystem 

 

3.3 DRIFT AV TIBIR INTERVENSJONENE 

Plassering av TIBIR-intervensjonene 

TIBIR skal være et tverretatlig tilbud tilgjengelig på helsestasjonen, i skolene, barnehagene, 

på PPT og i Barne- og ungdomstjenesten.TIBIR-intervensjonene integreres i tjenestenes 

eksisterende ansvarsoppgaver, slik at utøverne får ny kompetanse og effektive verktøy i 

arbeidet med målgruppen.  

 

Rekruttering av fagpersonell til TIBIR-opplæring 

Rekruttering av fagpersonell til TIBIR-opplæring skal legge vekt på:  

 Organisatoriske forhold, det vil si at forholdene ligger til rette for at den enkelte 

deltaker får anledning til å delta på opplæring og veiledning, samt utøve 

intervensjonen(e) som en del av sine vanlige arbeidsoppgave.  

 Forankringsmessige forhold, det vil si at ledere og andre medarbeidere er innforstått 

med og støttende til utøverens deltakelse i opplæring, veiledning og utøvelse av 

intervensjonen(e)  

 Formell bakgrunn. Det er krav til minimum 3 års utdanning fra høgskole/universitet i 

helse-, sosial- eller pedagogiske fag for alle TIBIR-opplæringer, med unntak av sosial 

ferdighetstrening 

 Personlig egnethet, engasjement og interesse 

 

Ansvarlig for rekruttering og påmelding til TIBIR-opplæringene er TIBIR-koordinator.  

I forkant av ny opplæring vil det bli gitt informasjon om opplæringens innhold, tidsangivelse, 

dato for oppstart og forventninger ifht bruk av kunnskapen i etterkant til lederne i de aktuelle 

enhetene for rekruttering. Søknad for påmelding sendes TIBIR-koordinator, og utvalgte 

kandidater får et direkte tilbud om deltakelse, etter avtale mellom vedkommedes nærmeste 

leder og TIBIR-koordinator.  

 

Opplæring av fagpersonell 

Det er PMTO-terapeutene i kommunen som gjennomfører opplæringen og veiledningen av 

fagpersonell i de ulike intervensjonene. Opplæringene gjennomføres på bakgrunn av de 

fastsatte rammene som Atferdssenteret har gitt og det opplæringsmateriellet som er utarbeidet.  
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Kursdeltakerne blir godkjente som TIBIR-utøvere, og diplom undertegnet av kursledere 

tildeles etter endt opplæring/veiledning.  

 

Dokumentasjon og rapportering 

Ved utøvelse av TIBIR-intervensjonene, skal ansatte følge kommunale retningslinjer for 

forsvarlig praksis innenfor tjenesteområdene, herunder journalføring, arkivering og 

taushetsplikt.  

 

TIBIR-utøvere skal også registrere opplærings- og veiledningsdager, samt enkelte 

avidentifiserte person- og saksopplysninger knyttet til utøvelse av intervensjonene på 

nettsiden pmto.no. Kommunen vil, gjennom pmto.no få tilgang til ulike rapporter om TIBIR-

virksomheten, for eksempel statistikk over antall saker, antall aktive utøvere, 

brukerfornøydhet og implementeringskvalitet. 

 

Vedlikehold og kvalitetssikring 

Kompetanse og metodeintegritet i arbeidet som utføres, skal sikres gjennom minimumskrav 

til utøvelse av intervensjonene og vedlikeholdsveiledning, samt egne nettverkssamlinger for 

TIBIR-utøvere.  

 

 Krav til utøvelse av TIBIR-intervensjonene 

Foreldrerådgivere og sosiale ferdighetstrenere skal så langt det lar seg gjøre, jobbe 

med minimum 2 saker per år 

 Vedlikeholdsveiledning for TIBIR-utøvere 

Foreldrerådgivere og sosiale ferdighetstrenere plikter å delta på 

vedlikeholdsveiledning minimum 8 timer per år (4 veiledninger a 2 timer). 

Veiledningsgruppene er tverrfaglig sammensatt med ca 7 utøvere i hver gruppe. 

Ansvarlig for veiledningen er TIBIR-koordinator, ved hjelp av de kommunale PMTO-

terapeutene. 

 Felles samlinger for TIBIR-utøvere 

Det vil bli lagt opp til nettverkssamlinger der alle TIBIR-utøvere i kommunen, samt de 

som er utdannet innen TIBIR i Kvæfjord og Skånland, møtes til en ½ felles dag. Dette 

vil skje hvert annet år og erstatte en av vedlikeholdsveiledningene det året.  

Det vil også være erfaringssamlinger/fagsamlinger der også aktuelle ledere blir 

invitert. Disse har ikke fast frekvens.  

 

For flere detaljer om intervensjonenes innhold og opplæringens omfang, se beskrivelse under 

hver modul i vedlegget «Beskrivelse av tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)»  
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4.0 DAGENS SITUASJON OG MÅL FRAMOVER 
 

Harstad kommune startet med innføringen av PMTO og TIBIR for snart 12 år siden. Det har 

vært satset på implementeringen av modellen alle disse årene, og forståelsen av hvor viktig 

det er at systemet følges kontinuerlig opp har hele tiden vært til stede blant ledere, politikere 

og utøvere. Vi har i løpet av disse 12 årene utdannet fagpersonell innenfor alle TIBIR-

intervensjonene, og selv om aktiviteten innenfor de ulike intervensjonene i perioder går opp 

og ned, har vi klart å skape et svært godt grunnlag og en forståelse for hva TIBIR inneholder 

og hva atferdsproblemer er innenfor tjenestene som er i kontakt med barn og familier. Vi har 

de siste årene også knyttet til oss Kvæfjord kommune og Skånland kommune ved å utdanne 

TIBIR foreldrerådgivere også her.  

 

Harstad kommune er nå inne i driftsfasen i implementeringen. Noe som bare betyr at vi 

fortsetter framover med å holde trykket oppe; utdanne flere innenfor de ulike intervensjonene, 

drive vedlikeholdsveiledning, fortsette å informere ledere, politikere, ansatte og befolkningen 

om tilbudene vi har, og følge videre den fagutviklingen som kommer fra Atferdssenteret.  

 

 

4.1 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON 

Dette er etablert og aktivt i Harstad per 2016: 

 

HVA HVOR, NÅR 

 

PMTO-terapi 

2 PMTO-terapeuter i PPT 

3 PMTO-terapeuter i BUT – hvorav 1 under opplæring. 

Ferdig våren 2017. 

 

Foreldrerådgivning 

Helsestasjonen: 5 stk 

Barnehager (private): 4 stk 

PPT: 1 stk 

Barneverntjenesten: 1 stk 

 

Utdannet 4 kull foreldrerådgivere siden 2006 

 

Sosial ferdighetstrening 

Barnehager: 2 stk 

Skoler: 2 stk 

 

Utdannet 2 kull sosiale ferdighetstrenere siden 2008 

Nytt kull høsten 2016 

 

Kartlegging 

 

Utdannet kull i 2009 

Kartlegging brukes delvis på helsestasjonen og PPT. I 

BUT kartlegges alle saker som er henvist til PMTO. 

 

Konsultasjon 

 

Utdannet 2 TIBIR-konsulenter i 2013. Det har vært 

gjennomført ett konsulentoppdrag på en skole. Tilbudet 

er tilgjengelig, men lite brukt.  

Alle PMTO-terapeutene kan også gå inn og gi 

konsultasjon til de ansatte i bhg og skole tilknyttet 

barn/familier de jobber terapeutisk med. 

 

Veiledning TIBIR 

4 veiledningsgrupper hvor foreldrerådgivere og sosiale 

ferdighetstrenere er fordelt. Hver gruppe mottar 4 

veiledninger i året a 2 timer per gang.  

TIBIR-koordinator og PMTO-terapeut på PPT driver 

veiledningsgruppene 
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Veiledning PMTO-terapeuter 

På oppdrag fra Atferdssenteret gis det 

opplæringsveiledning til nye terapeuter.  

25 heldagsveiledninger i perioden desember 2015 - 

mars 2017. Dette dekkes av Atferdssenteret gjennom 

stimuleringsmidler til kommunen.  

 

Samarbeid nærliggende kommuner 

Utdannet foreldrerådgivere (2011 og 2015). De 

utdannede går i veiledningsgrupper i Harstad, og 

TIBIR-koordinator følger kommunene opp. 

Kvæfjord (bhg og helsestasjon): 2 stk 

Skånland (bhg, skole og helsestasjon): 10 stk 

 

PMTO foreldregruppe 

 

 

10 foreldre våren 2013 

 

PMTO foreldregruppe, minoriteter 

 

18 somaliske mødre våren 2015 

Svært god tilbakemelding fra det somaliske miljøet og 

fagpersonell som er i kontakt med de aktuelle 

familiene etter kurset.  

Viktig samarbeid med voksenopplæringa, NAV 

flyktningetjenesten, leder for somalisk forening i 

Harstad, flyktningehelsesøstrene, mottaksbarnehage og 

mottaksskole i denne prosessen 

 

Tverrfaglig samarbeid 

Samarbeid med NAV sosial i 2012: 2 kurs for unge 

mødre 

Voksenopplæringa og NAV flyktningetjenesten 2015: 

foreldregruppekurs for somaliske mødre 

 

Informasjon ut 

 

Det gis informasjon om TIBIR-tilbudene, innhold og 

nye opplæringer.  

Ledermøter, personalmøter i aktuelle enheter, 

foreldremøter og i politiske utvalg, brosjyrer, 

nyhetssaker på hjemmeside, reportasjer i HT 
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4.2 ÅRSHJUL 

For å systematisere implementeringen av TIBIR, er det utarbeidet et årshjul som gir en 

oversikt over hvordan man kan fordele de ulike oppgavene og møtene utover året. Dette for å 

kunne være enda mer i forkant og sikre driften. Årshjulet vil være retningsgivende, og kun de 

faste elementene nevnes. Møtefrekvens i styringsgruppa, arbeidsgruppa og terapeutgruppa 

styres av behov. 

 

VÅR NÅR HØST NÅR 

Foreldregruppekurs 1 av 3  

*Fosterforeldre 

*Minoritetsforeldre 

*Foreldregruppe norsk 

 

9 uker 

18 uker 

12 uker 

TIBIRkurs-opplæring  

 

Fra 

september/ 

oktober 

2 veiledninger a 4 grupper Januar 

Apr / Mai 
2 veiledninger a 4 grupper September 

Nov / Des 

Fagutvikling 

etterutdanningsseminar og 

TIBIR-koordinatorsamling  

Mai Fagdag for TIBIR-gruppene, 

½ dag hvert annet år – 

erstatte 1 veiledning 

September 

  Info til politiske utvalg September 

Arbeidsgruppemøte x2 Feb /Juni Arbeidsgruppemøte x1 Oktober  

Styringsgruppemøte x2 

Tema: status foregående år 

Tema: TIBIR-statistikk 

 

Februar 

Juni 

Styringsgruppemøte x1 

Tema: handlingsplan 

kommende år 

 

November 

  Lage handlingsplan for 

kommende år 

Oktober/ 

November 

Terapeutgruppa Harstad 

kommune x2-3 

Februar 

(April) 

Juni 

Terapeutgruppa Harstad 

kommune x2 

August 

November 

  Fagutvikling TIBIR-

kooridinatorsamling / 

Fagkonferanse Atferdss. 

November  

Nyhetsbrev  Juni Nyhetsbrev  Desember 

  Statistikkinnsamling ved 

årsskifte 

Desember 

 

 

4.3 MÅL I PLANPERIODEN 

Målsettinger for videre drift av TIBIR i perioden 2016-2018: 

 

TIBIR-koordinator 

 Jobber videre med gruppefølelse og samhold innenfor TIBIR 

 Enda mer fokus på å spre informasjon om TIBIR og tilbudene til faggrupper og 

befolkningen 

 Fortsetter samarbeidet med voksenopplæringen, NAV flyktningetjenesten og NAV 

sosial 
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Kursing 

 Høst 2016: nytt kull sosiale ferdighetstrenere. Rekrutteres fra barnehager, skoler og 

PPT – 15 kandidater 

 Vår 2017 og 2018: nytt gruppekurs for minoriteter – max 8 familier 

 

Helsestasjonen 

 Fortsetter arbeidet med å jobbe foreldrerådgivning 

 Tettere samarbeid mellom helsestasjonen og BUT når det kommer til å overføre 

foreldrerådgiversaker fra BUT til helsestasjonen 

 Samarbeid med flyktningehelsesøstrene ved nytt gruppekurs for minoritetsfamilier. 

ICDP og PMTO.  

 

Barnehagene 

 Alle barnehagene i Harstad har en sosial ferdighetstrener, eller har mulighet til å hente 

inn en sosial ferdighetstrener ved behov 

 Foreldrerådgiverne og sosiale ferdighetstrenere som er aktiv får mulighet til å jobbe 

med saker, og kan også gjøre dette i alle husene innenfor samme enhet 

 Barnehagene får hver sin PMTO-terapeutkontakt som skal følge dem opp og delta på 

foreldremøter og personalmøter ved behov 

 Samarbeid ved nytt gruppekurs for minoritetsfamilier  

 

Barneverntjenesten 

 Foreldrerådgiver (kull 2015) i barneverntjenesten prøver ut PMTO foreldrerådgivning 

etter manualen til aktuelle familier 

 Alle gruppene i barneverntjenesten blir godt kjent med TIBIR og de ulike tilbudene 

 Vi ser nærmere på å etablere et tettere samarbeid i forhold til fosterfamilier, og tilbud 

om gruppekurs til dem 

 

PPT 

 Foreldrerådgiver i skoleteamet jobber PMTO foreldrerådgivning til aktuelle familier 

 Fortsatt tett samarbeid mellom TIBIR-koordinator og PMTO-terapeutene på PPT 

 

Skolene 

 Tettere samarbeid med skolene ved å gi informasjon om TIBIR-tilbudene i 

personalgrupper, eventuelt foreldremøter, nettverksmøter, workshops og lignende 

 Det utdannes sosiale ferdighetstrenere på flere skoler 

 Samarbeid ved nytt gruppekurs for minoritetsfamilier  

 

Kvæfjord 

 Foreldrerådgiverne i Kvæfjord sprer informasjon om sitt tilbud i sin kommune 

 TIBIR-koordinator følger Kvæfjord opp ifht videre drift 

 

Skånland 

 Foreldrerådgiverne i Skånland sprer informasjon om sitt tilbud i sin kommune 

 TIBIR-koordinator følger Skånland opp ifht videre drift 
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Informasjonsstrategi 

 Revidere brosjyrene og spre disse 

 Delta på nettverksmøte til PALS-teamene og gi informasjon og ha dialog med gruppen  

 Lage nyhetsbrev som sendes ut til de som er utdannet innenfor TIBIR 

 Lage nyhetsoppdateringer som legges ut på Harstad kommunes hjemmesider, både på 

internett og intranett 

 Holde nettinformasjonen oppdatert 

 Positive avisoppslag i Harstad Tidende  

 Være med på personalmøter/foreldremøter i barnehager/skoler.  

 Oppfordre de som er utdannet innenfor TIBIR til å si noe om dette, samt gi ut 

brosjyrer på foreldremøter/personalmøter innenfor sine enheter 

 Jevnlig fagkonferanse i Harstad – involverer alle som jobber med TIBIR-modulene, 

med PALS, og alle andre som skulle ha interesse av å vite mer om modellene og 

hvordan vi jobber med dette i Harstad 

 

 

4.4 EFFEKTMÅL 

Ut fra føringene fra Atferdssenteret, forskningsresultatene som foreligger om PMTO og 

TIBIR og hva vi vet om implementering, ble det tidlig nedfelt noen effektmål som vi i 

Harstad kommune skal strekke oss etter. Disse er like gjeldende i dag som de var da vi startet 

opp med implementeringen: 

 

 Bidra til å utvikle og styrke et lokalt oppvekstmiljø som fremmer barns kompetanse og 

støtter utvikling av positiv og prososial atferd 

 Barn med etablerte atferdsvansker skal møtes av foreldre og voksne i hjelpeapparatet 

som har en felles forståelse omkring barnets problemer og praktiserer mest mulig lik 

tilnærming til barnet 

 Ansatte og ledere som arbeider og har ansvar for barn har en felles forståelse av 

hvordan atferdsproblemer kan avhjelpes 

 Forebygge utvikling av problematferd på et tidligst mulig tidspunkt i barns utvikling 

gjennom kompetansestyrkende og problemløsende tiltak 

 Antall meldinger til barnevernet med bakgrunn i bekymring om barnets atferd blir 

redusert 

 Harstad kommune har en lavere andel barn med atferdsvansker enn i landet for øvrig 

 

 

4.4 EVALUERING 

Innføringen av TIBIR må evalueres ut fra gitte målsettinger. Dette krever at arbeidet 

dokumenteres og registreres. Det samles inn statistikk for antall saker de enkelte som er 

utdannet har jobbet med per år. De utdannede følges opp via veiledning, og det er gode og 

tette dialoger med lederne.  

 

Det er også viktig med samarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner som innfører 

TIBIR; som Brønnøy, Narvik, Salten og Alta. Dette gjøres gjennom telefon- og mailkontakt, 

samt når TIBIR-koordinatorer fra de ulike kommunene i region nord møtes til felles samling 

to ganger i året.  
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Harstad, 10.06.2016 

 

for Harstad kommune  

 

 

Marion Børgesdatter      

PMTO-terapeut/TIBIR-koordinator      

 
Vedlegg 1: Beskrivelse av TIBIR       

 


