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DUÅ er i dag forankret i de tre RKBUene

- RKBU/ RBUP, - en tjeneste for tjenestene

RKBU/RBUP jobber for å øke kunnskapen til tjenestene som arbeider med barn og 
unges psykiske helse og barnevern. Dette skjer i nært samarbeid med tjenestene, 
politiske myndigheter og andre kompetansemiljø. 

Målgruppe: Alle som møter barn og unge og deres familier i sin arbeidshverdag.

studenter

Helsedirektoratet

Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet

Oppdrag og 
midler

RKBUene

kurs

undervisning

forskning

fagutvikling

De som jobber med 
barn og unge.
F.eks PPT, skoler, bhg, 
helsestasjoner,
barnevernstjenesten

Illustrasjonsfoto: Colourbox



En grenseoppgang mellom 
kommunale tjenester og 
spesialisthelsetjenestene

«Hovedinnsatsen må 
settes inn der barn og unge 

er i det daglige» 

(Helseminister Bernt Høie, 2017)

Behandling

Indikert/
Forebygging

Universal
forebygging

Klinikk

>90 %

• God foreldreveiledning på 
kommunalt nivå

• Forskningsbaserte arbeids-
modeller for skole, SFO/ AKS og 
barnehager 

Tiltak 

som en 

rød tråd 

mellom 

nivåene 

Kommunale tjenester 

(Normalområdet)

Kommunale 

tjenester

<90 %



Et samarbeid mellom fem 

departementer:

• Kunnskapsdepartementet
• Arbeids- og 

sosialdepartementet
• Barne- og 

likestillingsdepartementet
• Helse- og 

omsorgsdepartementet
• Justis- og 

beredskapsdepartementet

• Det er forventninger i statlige 
dokumenter om at vi skal tilby 
forskningsbaserte og 
omsorgsendrende tiltak tidligst
mulig i barns liv

• DUÅ er ett av flere tilbud som 
kan bidra på dette området

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/0-24-samarbeidet/id2511690/


Staten initierer økt satsing på forebygging 

og omsorgsendrende tiltak

• Vi skal ta i bruk den best kjente praksisen for å 
oppnå ønskede resultater

• Det skal satses på tiltak som har vist seg nyttige via 
gjentatt forskning

• Dette er på bakgrunn av at forskningsbaserte
arbeidsmodeller viser betydelig bedre resultater
enn «hjemmesnekrede» modeller f.eks Durlak et al

• Mer satsing på forebyggende tiltak både i 
hjemmet, skole, SFO/ AKS og barnehage

• Begrepet kunnskapsbasert eller forskningsbasert 
nevnes ofte i nye statlige styringsdokumenter

• Mer satsing på målrettede omsorgsendrende tiltak 
til familiene, - bl.a via barnevernet
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http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Generell-pedagogikk/Inkludering-og-utvikling
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Psykologi/Generell-psykologi/Den-krevende-foreldrerollen


Nettbasert tidsskrift for 
vurdering av tiltak for barn og unge

Informasjon om hvor mye dokumentasjon som finnes for de ulike tiltakene

Ungsinn.uit.no

http://www.ungsinn.no/
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- en programserie for foreldre, barn og
fagfolk i skole, SFO/AKS og barnehage

- forebygging og behandling av barns vansker i sosial- og 
atferdsmessig samhandling

utviklet av
Professor Carolyn Webster-Stratton

University of Washington

©The Incredible Years Training Series®

De Utrolige Årene (DUÅ)

http://www.incredibleyears.com/


– Barneverntjenester

– Flyktningetjenester

– BUPer

– Habiliteringsenheter

– Institusjoner

– M.fl
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– Familiesentra/Families Hus

– Helsestasjoner

– Skoler

– SFO/ AKS

– Barnehager

– PPT

– Andre pedagogiske støtteteam

Retter seg mot ulike nivåer i fagfeltet rundt barn, unge og familie:

De Utrolige Årene er tjenestestøtte



Kommunale tjenester

Kommunale tjenester

Foreldreprogram 3-8 år
BUP

DUÅ 

v/oppstart i 

Norge 

i 1999



Kommunale tjenester

Kommunale tjenester

DUÅ i 2017

BUP, familievern, m.fl.



Betydelig bredere målgruppe i 2017

Basic 

foreldre-

gruppe

3-8 år

Fra 1999

- bare i BUP 

Små-

gruppe,

barn

4-8 år

- Har passert 2000 

opplærte gruppeledere 

fordelt på alle

programmene

DUÅ i 

Norge
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©The Incredible Years Training Series®

De Utrolige Årenes

programserie i 

Norge 

2017

Ansatte i 

skole, 

SFO/AKS 

og

barnehage

Barn

Foreldre, 

fosterforeldre, etc.

http://incredibleyears.com/
http://www.incredibleyears.com/
https://dua.uit.no/


Endring av diagnoser etter DUÅs foreldre-

og barnegrupper. Klinisk RCT-studie 2002 -

2004 
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Larsson, Fossum, Clifford, Drugli, Handegård og Mørch, 2008

http://dua.uit.no/wp-content/uploads/2014/02/Larsson-et-al-2009-IY-in-Norway-resulta-of-a-RCT1.pdf


Reedtz, Handegaard & Mørch, 2011

Effekt av DUÅs universalforebyggende foreldregrupper

http://dua.uit.no/wp-content/uploads/2012/09/Reedtz-et-al-2011-Promoting-positive-parenting-practices-in-primary-care.pdf


Evaluering av DUÅs foreldregrupper i 

Verdal kommune etter landvarig drift

Ness & Rimehaug, 2015

http://www.verdal.kommune.no/Global/Politikk/2016/Vedlegg/ml16_sak025_vedl2.pdf


Kostnad – nytteanalyse i Danmark:
- DUÅs foreldreprogram 

(Rambøll, Danmark, mars 2012)

Endring på 15 % utgjør en betydelig forskjell i perspektivet på et krevende- eller et godt liv  

Relevant kunnskap for 

0-24-samarbeidet

Alder

-kjente vansker tidlig i livet - som følge av tilbudet

http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/11094/Presentationer/MajBrittSkov.pdf


Troms  Tromsø kommune

Balsfjord kommune

Berg kommune

Nordland Narvik kommune 

Fauske kommune 

Vågan kommune

Sømna kommune

Sortland kommune

Møre og Romsdal Kristiansund kommune

Ålesund kommune

Sogn og Fjordane Flora kommune 

Hordaland Fjell kommune 

Lindås kommune

Bergen kommune

Os kommune 

Vaksdal kommune

Øygarden kommune

Nord-Trøndelag Verdal kommune

Levanger kommune

Namsos kommune

Sør-Trøndelag  Klæbu kommune

Oppdal kommune

Hedmark Ringsaker kommune

Akershus Asker kommune

Oslo Oslo kommune

Telemark Porsgrunn kommune 

Bø kommune

Kragerø kommune

Vestfold Nøtterøy kommune

44 skoler  
92 barnehager

2736 barn 3-8 år

Evalueringen av skole- og 

barnehageprogrammet

2009 - 2014

Effektstudie barnehagedata:

(Fossum S., Handegaard B.H. & Drugli M.B., 2017)

https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-017-0727-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-017-0727-3


Befolkningsgrunnlag i kommuner som

bruker DUÅs ulike foreldreprogram

Antall DUÅ-gruppeledere (under)

Oversikten

inneholder

ikke det totale

antall

kommuner

per i dag.



Tilbud finansiert av Helsedirektoratet 
og tilbys per i dag via landets tre RKBU’er

• Kostnadsfri opplæring
• Kostnadsfri tilgang til materiell
• Kostnadsfri varig oppfølgingsveiledning
• Tilbud om kurs og oppdateringer
• Informasjon om ny kunnskap/ forskning
• m.m

DUÅ har lært opp gruppeledere i 130 kommuner og 
40 BUPer (ikke alle aktive p.t)

Implementering av DUÅ i kommune, BUP, etc



* Starter innledende dialog med aktuell kommune. 
Informasjonsmøte med ledelse og deretter med 
kollegiet.

* Kommunen søker om 
implementering av DUÅ-program 
etter ordinært søknadskjema.

* Samarbeidsavtale inngås 
mellom aktuell kommune
og DUÅ Norge v/UiT.

Workshop

* Aktuelle fagpersoner
kan delta på 
opplæring/ utdanning.
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DUÅ som universitetsstudium for 
foreldregruppeledere (3-12 år) fra høsten 2016:

En videreutdanning ved UiT;

30 studiepoeng

• Tjenestestøtte i praksis

- Tydelige avtaler med kommuner/ 

enheter

- Regional og lokal veiledning

- Større forpliktelser ved 

implementering

- Hevet «status»

- Bedret kvalitet i opplæringen

21
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De Utrolige Årene:

Et omfattende opplærings-, oppfølgings- og 

veiledningsnettverk 

forankret i hele 
Norge

FORSKNING

m/ bl.a

internasjonale 

samarbeids-

partnere

Universitet/ DUÅ-ledelse
Stab
Trainere
Mentorer
Mentor i opplæring
DUÅ-veiledere
Nye DUÅ-veiledere
Gruppeledere
Veiledningsaktivitet



De Utrolige Årenes

programserie 2017
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Spissede DUÅ-tilbud for nye målgrupper

- tilpasset foreldreveiledning m/bidrag fra 

opplærte tolker

Flere samlinger enn ordinære DUÅ-grupper

• Pilotprosjekt i Bergen kommune – barneverntjenesten.

• Pilotprosjekt i Løten kommune – introduksjonskurs for innvandrere.

• Pilotprosjekt i Gamle Oslo bydel – barne- og familieteam

– barnevernet pådriver for å få DUÅ inn som tilbud i bydelen.

• Andre kommuner kommer etter

DUÅ-programmene finnes allerede på mange ulike språk.

Foto: Colourbox

Dansk avisartikkel

https://www.information.dk/indland/2015/02/somaliske-moedre-laerer-lege-boern


Flere målgrupper kan hjelpes via DUÅ

Aktuelle målgrupper: flyktningfamilier, barnevern, familievern, spesielle 

diagnoser, foreldre med psykiske helseproblemer, lang reisevei til klinikk, m.fl. 

Skreddersydde tilbud for familier med særskilte behov og sammensatte utfordringer

- Pilot for supplerende hjemmebasert veiledning planlegges i tillegg til gruppetilbud, - for 

familier med store hjelpebehov. Skal nå prøves ut i et utvalg norske kommuner. 

Tiltaket viser dokumentert nytteverdi i internasjonal forskning. 

.

+ + + + +

https://www.information.dk/indland/2015/02/somaliske-moedre-laerer-lege-boern


Medlemskap i nyttige nettverk

• The Increible Years (IY) verdensomspennende 
mentorgruppe:

USA, Canada, Russland, New Zealand, Australia, Portugal, 
England, Skottland, Wales, Nord-Irland, Irland, Nederland, 
Danmark, Norge

• Det europeiske IY forsknings- og 
implementeringsnettverket

England, Skottland, Wales, Nord-Irland, Irland, Nederland, 
Portugal, Malta, Slovenia, Estland, Finland, Danmark, Norge, 
(Sverige, Polen) 
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Nettressurser, litteratur 

og publiseringer

• http://dua.uit.no/

• DUÅ på facebook

• http://www.incredibleyears.com/

• Nettportal for RKBUene/ RBUP

• Litteratur om DUÅ

• Litteratur om forskningsbaserte tiltak

• Publiseringer om DUÅ-tiltak

Foto: Colourbox

Kontakt: oddbjorn.londal@uit.no

http://dua.uit.no/
https://www.facebook.com/deutroligearene/
http://www.incredibleyears.com/
https://tilbeste.no/om-tilbeste/
https://dua.uit.no/litteratur/
http://www.ungsinn.no/post_aktuelt/fagbokserie-om-barns-oppvekst/
https://dua.uit.no/publikasjoner-3/fagartikler/
mailto:oddbjorn.londal@uit.no

