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 Løv 

Fra Norske Dikt 

Jeg så det i vår 

-som en svulmende Knopp 

Jeg så det, da Solstrålen 

-lukket den opp 

Jeg så det i sommer, 

-mens Måltrosten sang. 

Jeg så  det i høst, 

-da den visnende hang. 

Jeg så det i dag 

-som det gulnede Blad 

som  dalte mot Jorden 

-mens  Høstvinden sa:. 

La falle! La  dekkes 

-av Rimfrost og Sne!—  

La falle, la falle!  

  — Det måtte jo skje!  



 

 

 

Fellesdag for Sosiale ferdighetstrenere og Foreldrerådgivere 

i Harstad-  1 oktober  

Vår første fellesdag for alle som er utdannet foreldrerådgivere og sosiale ferdighetstrenere i 

Harstad/ Kvæfjord -gikk av stabelen første oktober i år. Det var dessverre ikke alle som 

kunne møte, men det ble en flott dag for de oppmøtte.   

Bakgrunnen for dagen  var å møte hverandre- få frem teamfølelsen- og vite hvem de andre 

som jobber med PMTO er, og samarbeide med andre enn de man  går i veiledningsgruppe 

med. Dagen ble en erstatning for en av veiledningsdagene, og den ble en start på noe vi vil 

prøve å få til som en  årlig hendelse. 

Dagen: Vi hadde kort informasjon først, før Kristin Richardsen overtok med sitt innlegg. Hun 

er vår PMTO konsulent i region nord, og var her og gav nyttig informasjon og  oppdateringer 

når det gjelder PMTO sentralt,  forskningsresultater og PMTO i region nord.   

Vi fikk presentert oversikten over vår region nord (Nordland, Troms og Finnmark) hvor det  

er 1 regions koordinator, 1 regions konsulent, 39 PMTO terapeuter, 80 foreldrerådgivere og 

14 sosiale ferdighetstrenere. 

 En av de tingene som ble presentert:  

« Vi holder på å ferdigstille 

implementeringsveilederen for TIBIR. 

Veilederen  ble presentert av meg  på 

GIC i Washington  i august i år, og den 

vil bli presentert på den nasjonale 

fagkonferansen i Oslo i november i år»  

Kristin Richardsen 

(foto- fra hennes bidrag på Gic 

Implementation Conferance 2013 i 

Washington, 21 august i år) 

Tusen takk til deg Kristin for ditt bidrag 

til oss på fellesdagen!! 



 

 

 

Fortsettelse- fellesdagen: 

Fellesdagen hadde et hovedtema: PROBLEMLØSNING 

Temaet  ble gjennomgått teoretisk, og det ble vist 

filmsnutter for å illustrere en familie som tok i bruk 

metoden og fikk det til å fungere godt. Det ble også 

vist en sekvens fra en familie som hadde problemer 

rundt måltidet. Det sistnevnte var for å gi et eksempel 

på en situasjon hvor man kan  bruke 

problemløsningsmodellen «innbakt» i det å hjelpe 

familien til å finne en god løsning på problemene de 

hadde rundt måltidet.  

Problemløsning: 

Positivt mål 

Idèdugnad 

Vurder løsninger, evt kombiner gode ideèr 

Lag en plan 

Skriv en avtale- Prøv den ut 

    

 

Gruppa følger godt med og bidrar 

med innspill. 

Her: Grethe, Kristin, Anne, Kjersti 

og May-Britt. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vi gikk i grupper 

og fikk jobbet 

mer inngående 

med temaet 

problemløsning  

 

Rita, Lise, Anne 

Toril og Grethe 

jobber i gruppe 

på  PMTO 

rommet. 

 

Det er viktig å poengtere at problemløsning kan brukes både som et tema man presenterer 

for foreldre/barn, og som en arbeidsmetode vi kan bruke for å hjelpe foreldre i de ulike 

timer/tema man har med dem.    

Til slutt på dagen ble det utdeling av diplomer for gjennomgått kurs ( noen litt forsinkede og 

noen til rett tid ) Det ble også utdelt  PMTO-krus til de som hadde jobbet med 2 familier  i 

år, og det ble vist frem PMTO-vesker; premien til de som har  jobbet med 3 familier i løpet  

av  dette året. Dessverre hadde ingen nådd målet om tre familier til nå, men året er ikke 

omme og mulighetene til å få seg et flott PMTO- krus og en hendig og fin PMTO- veske er 

ennå vel tilstede.  

Vi som veiledere var veldig fornøyd med dagen 

med dere! Det var godt å treffe dere alle, og det 

var fint å kunne møtes flere også  på  tvers av de 

veiledningsgruppene man ellers deltar på.  

Vi håper dere hadde en fin dag og at ennå flere av 

dere vil ha mulighet til å delta neste gang. 



 

 

 

Når mor er deprimert 

Mange foreldre får hjelp om barna deres blir særskilt 

utagerende, og foreldrerådgivning gir gode resultater. 

Men hva om mor sliter psykisk? Atferdssenterets studie 

tilsier at disse familiene ikke har det samme gode utbyttet 

av foreldrerådgivning som andre. 

Studien fra Atferdssenteret ble nylig publisert online, som såkalt «early view», av tidsskriftet 

Child and Adolescent Mental Health, og en omtale er også publisert på 

forskning.no. Førsteforfatter John Kjøbli er forsker ved Atferdssenteret, og forteller dette om 

hovedfunnet. 

− Studien viser at psykisk stress hos mor kan stå i veien for et godt resultat ved den samme 

type rådgivning som andre foreldre kan ha stort utbytte av. Vi snakker her om foreldre som 

får profesjonell hjelp for å kunne hanskes med egne barns utagerende atferd. 

Over to hundre familier 

I denne studien ble 216 familier tilfeldig fordelt på foreldrerådgivning og andre former for 

oppfølging. Foreldrerådgivning er et lavterskeltilbud, som én av seks intervensjoner innenfor 

TIBIR − Tidlig innsats for barn i risiko. Foreldrerådgivningen inneholder tre til fem 

samlinger, hvor en tar for seg sentrale foreldreferdigheter som positiv involvering, 

oppmuntring, grensesetting, problemløsning og tilsyn. Tilbudet er rettet mot familier med 

barn, fra tre til tolv år, som har atferdsproblemer eller er i ferd med å utvikle 

atferdsproblemer. 

Psykisk stress 

Studien viser at foreldrerådgivning er effektiv for å redusere atferdsproblemer hos barn. Den 

viser dessuten at barn av mødre med lavt psykisk stress hadde bedre utbytte av 

foreldrerådgivning enn når de fikk annen form for oppfølgning. 

− Men resultatene tyder på at mødre med mye psykisk stress kan trenge et annet tilbud enn 

vanlig foreldrerådgivning, sier artikkelforfatter John Kjøbli. 

− Det kan være at depresjon og angst gjør det vanskeligere å ta til seg konkrete råd over kort 

tid. 



 

 

 

Konklusjon: Finjuster opplegget! 

Studien konkluderer på denne måten: En bør prioritere å finjustere behandlingsopplegg − eller 

intervensjoner − som bedre kan hjelpe mødre som opplever psykisk stress, og som i tillegg 

sliter med utagerende atferd hos barn i familien. 

Tekst: Astri Vannebo     Kjøbli, J., Nærde, A., Bjørnebekk, G., & Askeland, E.: Maternal 

mental distress influences child outcomes in brief parent training. Child and Adolescent 

Mental Health. DOI: 10.1111/camh.12028 

 

Kjersti`s barnehagehjørne 

Vil du ha mer fokus på PMTO i din barnehage? 

 

Da tar du kontakt med MEG, foreldreveileder Kjersti Vingehagen, som 

skal bistå dere der ute i barnehagene med alt som har med PMTO å 
gjøre!  

 

Jeg kommer GJERNE til din barnehage på et avdelingsmøte, et 

personalmøte, på en planleggingsdag eller hva du nå måtte ønske, og 

forteller mer om PMTO. 

 

1. PMTO er nemlig både en metode dere i barnehagene kan lære 

mer om og bruke selv i forhold til barna dere jobber med.  

2. Det er også en metode som foreldrene til barnehagebarna kan 

få veiledning innenfor. 

 

Ulike tema: 

 Kanskje synes du det er vanskelig å stå alene som foreldreveileder? 

 Kunne du tenkt deg at kollegaene dine visste mer om hva det er du driver med og 

hvorfor det er viktig? 

 Ønsker du at flere i din kollegagruppe kunne hatt godt av økt kunnskap om PMTO? 

 Savner du at dere som personal har en felles metode dere bruker opp mot enkelte 

barn? 

 Strever dere med noen barn og deres atferd? En gruppe? Individ? 

 Strever dere med å motivere foreldre til å «ta i» på PMTO foreldrerådgivning? 

 Ønsker dere veileding? 

 

Ta kontakt med meg på: 

Telefon: 77 02 62 03 eller jobb mobil: 95 89 26 63.  

Epost: kjersti.vingerhagen@harstad.kommune.no 

 

- Så ordner vi at jeg tar et besøk til nettopp din barnehage! 

mailto:kjersti.vingerhagen@harstad.kommune.no


 

 

 

Marion er i permisjon 

Marion er nå  gått ut i svangerskapspermisjon, og ikke er tilbake som Pmto 

terapeut før om et års tid. Hun har termin 3 november og familien har fått 

vite at det nok er ei lita frøken som snart skal komme ut å hilse på dem. 

For dere som var på fellesdagen var dette siste gange dere møtte Marion i 

jobbsammenheng på en stund. Det blir ikke satt inn vikar for Marion i hennes 

permisjon, så Hege overtar veiledningsgruppene hennes. 

 Vi ønsker Marion og hennes familie hjertelig  lykke til med fødselen, og med tiden hjemme i 

permisjon!!:-) 

Fra redaksjonen: 

Nyhetsskrivet kom sent, men forhåpentligvis godt. Det vil sendt ut en utgave til før jul.  

Nå er jeg alene som  PMTO terapeut  med implementeringsansvar ved Barne og 

ungdomstjenesten inntil Marion er tilbake etter permisjonen.  

Heldigvis er vi likevel flere terapeuter i kommunen . På PPD: Zofia Gjerde og etter hvert 

Wenche Roksøy. På BUP; Vorin B Eilertsen og Torild I Aandahl. 

Veiledningsgruppene til Marion vil høre fra meg etter hvert. Det er sannsynlig at jeg vil 

komme til å endre gruppene noe, jeg kommer tilbake til dette. 

Ellers vil jeg si: fortsett den gode jobben dere gjør for foreldre og barn! For mange familier er 

deres innsats som foreldrerådgivere og sosiale ferdighetstrenere, det som skal til for at de 

som familie  får en lettere hverdag sammen med sine barn. Hver og en av dere er viktige for 

at vi sammen skal kunne nå flest mulig foreldre og barn som trenger vår hjelp i Harstad og 

Kvæfjord! 

Det er fortsatt tid til å gå i gang med nye foreldre og med nye barn.  PMTO 

krusene og veskene venter på nye eiere. Lykke til med jobbingen og ta 

kontakt hvis du står fast 

Hege Ailèn Johansen, Tlf: 770 26167 

hege.johansen@harstad.kommune.no 

mailto:hege.johansen@harstad.kommune.no

