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Hva er Glennes foreldreprogram ?

• Gruppebasert veiledning

• Foreldre til barn med ASF som får tilbudet

• Foreldre får innkalling og møter til ukentlige 
samlinger over 12 uker på Glenne

• Tema er foreldreferdigheter, som er spesifikt 
tilpasset det å være foreldre til barn med ASF

• Lite informasjon om Autisme i veiledningen, 
fokus på enkelt ferdigheter som de skal hjem 
og praktisere



Hva er Glennes foreldreprogram forts..

• Hvem passer dette for:
• Foreldre som har barn eller ungdom med vansker 

innen ASF fra 4/5 år og opp til 18år 
• Foreldre som deltar: 

– bør ha jevn kontakt med barna (krever at de får 
praktisere)

– Være motivert til endring hjemme
– Systemer rundt bør fungere bra (skole, avlastning, 

familiesituasjon, mm)
– Ha mulighet til å bruke mye tid på dette den perioden 

de er med.



Forts..

• Gruppebasert veiledning

• Forhåndsbestemte temaer i hvert møte

• Opplæring i Samhandling

• Ikke opplæring kurs i autisme

• VEILEDNING ikke KURS



Hvorfor fokusere på 
foreldreopplæring?

• Kvaliteten på den oppdragelsen barn får er den viktigste årsaken til utvikling av 
atferdsvansker og samtidig den som er lettest å gjøre noe med. Empiri viser at 
foreldretreningsprogrammer er de mest virksomme og kostnadseffektive tiltak for 
å behandle og forebygge omsorgssvikt, forebygge atferdsvansker og 
sosioemosjonelle vansker (Reedtz, 2012).

• Foreldre som får gruppebasert veiledning er mer tilfreds i forhold til 
oppdragerrollen enn foreldre som ikke har deltatt på foreldreprogram (Reedtz, 
2012).

• Erfaring/tilbakemelding på at det er vanskelig å delta på vanlige foreldreprogram 
som foreldre til barn med vansker innen autismespekteret.

• Hvis atferdsproblemene, eller vanskene til ungdommen er for 
omfattende/vanskelige viser det seg at foreldreveiledning generelt sett har mindre 
effekt (Kjøbli, 2012)



Involvering av foreldre

Foreldres deltagelse og involvering i tjenester forbedrer ofte effekten av bestemte 
intervensjoner eller behandlinger . Familiearbeid bør i størst mulig grad være 
forebyggende, basert på kunnskap om vanlig utviklingsforløp for de ulike 
diagnosene og typiske belastninger. Det vil si at foreldrene får tilstrekkelig hjelp, 
støtte, opplæring og avlastning til å mestre egen situasjon før problemene har blitt 
for omfattende. 

• Ikke alle responderer like godt på foreldretrening (Kjøbli, 2012) og man kan trolig 
øke effekten ved å tilpasse veiledningen til familienes særegne problemer, i dette 
tilfelle overfor foreldre til barn med ASF.  Ved å øke rekkevidden (nå ut til flere) vil 
folkehelseeffekten av foreldretrening også øke.



Foreldre til barn med ASF

• Flere psykiatriske vansker enn foreldre til normalt 
utviklede barn (Yirmiya & Shaked, 2005)

• Signifikant høyere stress nivå og  Signifikant lavere nivå 
på foreldrekompetanse enn foreldre til barn med 
Down Syndrom og barn uten diagnose ( Rodriges et al, 1990)

• Høyere forekomst av depresjon blant foreldre til barn 
med gjennomgripende utviklingsforstyrrelse enn i 
normalbefolkningen og de må oftere håndtere 
problematferd. 

• Negativ karakteristikk av barnet forekommer oftere 
blant foreldre til barn med ASD enn hos foreldre til 
barn uten diagnose (McKiney & Peterson, 1987).

Selv om autisme ikke er forårsaket av unormale 
miljø/oppvekstbetingelser, er det sannsynlig at barnets 
biologiske vansker gjør han eller henne mer sårbar 
overfor ordinære familieforhold som ikke er skadelige 
for normalutviklede barn

= DISSE FORELDRENE MÅ VÆRE FLINKERE ENN ANDRE



Karakteristikker ved autisme som bidrar til stress hos foreldrene

Inkonsistent eller ujevn intellektuell utvikling

Forekomst av enkelte spesielle ferdigheter, ujevne prestasjoner og vansker med kartlegging 
av barnets funksjonsnivå genererer ofte forvirring hos foreldre med hensyn til hva barnet 
egentlig er i stand til å klare.

Spesielle atferdsvansker hos barnet 

eks aggresjon, raserianfall, ødeleggelse av eiendeler, selvstimulering, selvskading



Glennes foreldreprogram

• For foreldre til barn med 
autismespekterforstyrrelser i alderen 5 – 12 år
og 12 – 18 år

• Gruppebasert (ca 12 deltagere)

• Ukentlige samlinger à 2,5 time

• Varer i 12 uker

• Manualbasert



Positiv samhandling uke 1-3
Atferdsbeskrivelser

Ros og oppmerksomhet!
Observasjon

Opplæring uke 4-7
Kartlegging av forsterkere

Bruk av forsterkere – her og nå og først så
Prompting og atferdskjeder

Tegnøkonomisystmer

Reaktive strategier uke 8-11
Begrens antall beskjeder

Effektive beskjeder
Grensesetting

Oppsummering uke 12



Oppbygging av programmet

• Positiv samhandling
• Atferdsbeskrivelser

• Observasjon og registrering

• Generell og spesifikk ros



Oppbygging av programmet…

• Tilrettelegging for læring
• Identifisere mål

• Hvordan benytte forsterkning

• Tegnøkonomisystemer



Oppbygging av programmet

• Grensesetting
• Effektive beskjeder

• Reduksjon av uønsket atferd



Hvordan tenker vi veiledningen og opplæringen skal foregå

• « dere er foreldreprogrammet dere»

• Fokus på en ferdighet av gangen, ikke for mye informasjon til 
foreldrene, dagens tema blir fort borte.

• Forklare (hvorfor) – Vise (enten video eller live) – la foreldrene gjøre 
– planlegge hjemmeoppgavene (hvordan lykkes hjemme)



Undersøkelse foreldreprogram

• Deltakelse (Fullført program) på foreldreprogrammet i perioden 
2010 -2012. 

• Ungdom med diagnose innen autismespekteret. 
• Fylt ut kartleggingsskjemaene Eyberg Child Behavior Inventory

(ECBI) og Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF)   ved 
oppstart og endt program. 

• Det var foreldre til 41 barn som var aktuelle for 
undersøkelsen(deltatt på foreldreprogrammet i tidsperioden) 
her var det 11 jenter og 30 gutter. 

• Foreldrene valgte selv om de ville fylle ut skjemaene eller ikke. 
Noen fylte ikke ut skjemaene, eller leverte de ikke inn og noen 
valgte å bare fylle ut det ene skjemaet. 

• Til sammen har 27 fedre og 39 mødre startet på veiledningen i 
perioden, med frafall av fire. 



forts

• Foreldrene var i alderen 36 -65 år da veiledningen ble gjennomført. 
• Alle foreldrene var bosatt i samme fylke.
• Av disse foreldrene fylte til sammen 42 foreldre, 16 fedre og 26 mødre ut 

ECBI ved oppstart og ved endt veiledning. 
• Av disse 16 fedrene kom 2 alene, selv om de bodde sammen med barnets 

mor. 
• Av de 26 mødrene kom 14 alene, noen var aleneforsørger og noen hvor far 

ikke hadde mulighet til å delta. Av disse 42 som har fylt ut ECBI har 37 fylt 
ut PSI-SF.

• Alle barna var henvist til spesialisthelsetjenesten for veiledning til foreldre. 
Noen henvist primært for dette, for andre igjen som behov underveis i et 
etablert veiledningsforløp. 

• Foreldrene til de 41 ungdommene har vært fordelt over 6 grupper i 
perioden høst 2010 til høst 2012. Alle barna har ved oppstart av veiledning 
vært mellom 12 -18 år, med et snitt på 13,5 år. 



ECBI
• ECBI er standarisert for foreldre med barn i alderen to til 16 år (Eyberg & 

Ross, 1978). ECBI kan anvendes til screening i helsefremmende og 
forebyggende virksomhet, klinisk og til forskningsformål. (Reedtz, C og 
Martinussen, M, 2011)

• Kartleggingsverktøyet presenterer en liste med atferd som er typisk for 
barn med atferdsvansker. Skjemaet inneholder 36 påstander som skåres 
på to skalaer. 
– En intensitetsskala og en problemskala. 
– Intensitetsskalaen måler frekvens av utfordrende atferd hos barn/ungdommen 

på en skala fra 1(aldri) til 7(alltid). 
– Problemskalaen skal utfylleren skåre om hvert av de 36 utsagnene oppleves 

som ett problem ved å krysse av ja eller nei på hver påstand. Eksempler på 
utsagn er ”slåss med søsken” og ”krangler med foreldrene om regler”. 

– Skårene på intensitetsskalaen varierer fra 36 til 252
– Problemskalaen går fra 0 til 36. 
– Skårene på intensitetsskalaen bidrar til å vurdere barnets atferd, mens skårene 

på problemskalaen bidrar til å vurdere hvilke utfordringer barnets atferd 
representerer for foreldre eller andre primære omsorgsgivere.
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Figuren viser at hos 14 av 16 fedre måles det en nedgang i intensiteten i 

ungdommens atferd. Mest nedgang er nedgangen fra 59% i pre-testen til 46% i post testen 

dette er en nedgang på 22%.  De to som har en økning i intensiteten er denne økningen 

liten. Hos den ene faren er oppgangen fra 31% i pre-testen til 34% i post testen, dette er 

en oppgang på 8% Den andre faren hadde en oppgang fra 65% til 67% dette er  en 

oppgang på under tre prosent .
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15 av 16 fedre måler nedgang i belastning, en far som viser lik score i pre- og 
posttest. Nedgangen er forholdsvis stor og større enn intensitetsmålet. Hos en 
(far10) er nedgangen vesentlig stor fra 89 prosent  til 30- prosent dette er en 
nedgang på 66 prosent. Hvis vi ser på de to fedrene som scoret at intensiteten i 
atferden hadde økt ( i fig. 1) ser vi at begge de har nedgang i belastning. Den 
ene på seks % og den andre på 50 %.
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Intensitet og belastning mødre
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Antall

Gjennomsnitt 

pre

Gjennomsnittlig 

endring % % av respondenter med redusert intensitet

Mødre 26 55.5 -7.7 -13% 85%

Fedre 16 52.8 -6.3 -12% 88%

Totalt 42 54.5 -7.2 -13% 86%

Antall

Gjennomsnitt 

pre

Gjennomsnittlig 

endring % % av respondenter med redusert belastning

Mødre 26 49.3 -13.8 -26% 92%

Fedre 16 44.8 -18.3 -33% 94%

Totalt 42 47.5 -15.5 -29% 93%



PSI-SF

• PSI-SF er et selvrapporteringsskjema utledet av 
fullversjonen av PSI (Kornør & Martinussen, 
2011).

• Parenting Stress Index (PSI) ble utviklet av den 
amerikanske psykologen Richard R. Abidin for å 
avdekke foreldre-barn system under stress og 
med forhøyet risiko for utvikle lite hensiktsmessig 
(dysfunksjonell) foreldreadferd eller 
adferdsproblemer hos barnet. PSI er 
standardisert for foreldre med barn i alderen én 
måned til 12 år.
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Egenvurdering etter uke 9 FpU



Pre –post kartlegging



Oppsummering av foreldreprogram 
høsten 2018

• Generell info:
• Det var foreldre til 6 barn i alderen 8 – 12 år som kom. Alle kom som par, 

men i den ene saken var det bare far som fullførte (mor tilstede på 4 
samlinger) far og mor bodde ikke sammen her, men alle de andre parene 
bodde sammen.

• På grunn av alderen (8-12) og pga interesser og utfordringer som gruppa 
hadde, ble det gjort en beslutning at vi valgte å følge oppbygningen av 
programmet etter ungdomsmanualen.

• Det var generelt godt oppmøte på denne gruppen. To av parene var borte 
ett gruppemøte og ved enkelte anledninger kom bare den ene av 
foreldrene. I det skilte foreldreparet kom heller ikke far på gruppemøte 9, 
10 og 11. Ellers var alle tilstede på alle gruppemøtene.

• Ved to av parene ble det rot med kartlegging ved oppstartsmøte, var blitt 
feil i kopiering, så de fylte bare ut psi. Dette var de parene som 
rapporterte best utbytte, så veldig synd disse dataene ble borte.

• Gruppeledere var Merete og Vegard, med Ida som observatør/opplæring



Alle opplevde nedgang i intensitet. Størst endring hos han som ikke deltok i reaktive strategier. Det ene paret 
hadde deltatt på PMTO tidligere, men god effekt på de også.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Eyberg intensitet

Opplevd barns intensitet 23.08.2018 Opplevd barns intensitet 06.12.2018

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Eyberg problem

Oppleves det som et problem 23.08.2018

Oppleves det som et problem 06.12.2018



90

110

130

150

170

190

210

aug.18 des.18

Målt opp mot signifikant vanske Eyberg intensitet

far far mor far mor far signifikant vanske



0

5

10

15

20

25

30

35

Eyberg prob pre eyberg prob post

Eyberg problem målt opp mot signifikant vanske

far far mor far mor far signifikant vanske



Foreldres tilbakemeldinger
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Stessmåling
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Workshop for gruppeledere

• Glenne arrangerer en gang i året en 
opplæring for gruppledere. 

• Dette for de som ønsker å drive egne 
grupper og fordi som trenger mer 
kjennskap om programmet (skal følge opp 
foreldre i kommuner eller BUP som skal 
henvise til deltakelse)

• www.glennesenter.no/kurs

• Neste opplæring i januar 2020

http://www.glennesenter.no/kurs

