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De Utrolige Årene (DUÅ)

DUÅ-foreldreveiledning tilpasset nye 

målgrupper

o Autismespekterforstyrrelser (ASF)

o ADHD
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De Utrolige Årene (DUÅ)

• En programserie utviklet av professor Carolyn Webster-Stratton, University of Washington, 
Seattle,  http://www.incredibleyears.com/

• Forebyggings- og behandlingsprogram for barn med eksternaliserende- og sosiale vansker

• Godt dokumenterte programmer 

• RCT studier i mange land 

• Norsk behandlingsstudie 2000-2003 (Larsson et al.2009) 

• Benyttet i Norge i 20 år  - bredt implementert i kommuner og spesialisthelsetjeneste (BUP)

• Tiltakene kan gis på ulike nivåer i tjenestene: Universelle tiltak, indikerte tiltak og 
behandlingstiltak 

http://www.incredibleyears.com/


Mål for foreldreveiledning
Fra Coercive Circle til positivt og utviklingsstøttende samspill:
◦ Bryte den negative sirkelen for samspill

Illustrasjonstegninger: Mikkel Straarup Møller





Funn i norsk klinisk DUÅ-studie
- barn henviste for atferdsvansker

• Relasjonen mellom voksne og barn blir mer positiv etter deltakelse i DUÅ-grupper.

• Stressnivået i familiene går ned etter å ha deltatt i DUÅs foreldregrupper.

• Foreldres oppdragelsesferdigheter blir bedre og mer positive etter deltakelse i gruppetilbudet 
enn de var før.

• I behandlingsgrupper for henviste barn reduseres atferdsvanskene betydelig for to av tre barn.

• 60 % av barna som henvises til spesialisthelsetjenesten for atferdsvansker, møter ikke lenger 
kriteriene for diagnosen etter behandlingstilbud via DUÅ.



Klinisk DUÅ studie 2001-2003 
(Larsson et al 2009)
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De Utrolige Årene 
Tilpasninger til flere pasientgrupper/tilstandsbilder, - bl.a

- ADHD 

- Autismespekterforstyrrelser (ASF): 

Egen modul innen foreldreveiledningsprogrammene for foreldre som har barn med 
autismespekterforstyrrelse(ASF) og/eller språkforstyrrelse ( 2014)

En stor takk til prosjektleder Kari Walmsness, psykologspesialist og 
universitetslektor RKBU Midt, Norge, NTNU som har delt kunnskap fra 
ASF-prosjektet.

Kari Walmsness har også stått for evalueringen av piloten.  



De Utrolige Årene –
foreldreveiledningsprogram 

Overordnete mål: 

Betydningen av en varm og støttende relasjon mellom barn og foreldre 

Positiv  grensesetting 

Lære å gi god utviklingsstøtte

Kunnskap om barns utvikling generelt og spesielt ( knyttet til de vanskene/ tilstanden barnet har)

Større mestringsfølelse og trygghet i foreldrerollen 

Reduksjon av foreldrestress 



De Utrolige Årene -Foreldreprogrammer

Foreldre
programmene

Varmt og 
sensitivt 

foreldre/barn 
samspill

Utviklingsstøtte 
til sosiale 

ferdigheter, 
emosjons -
regulering, 

språkutvikling

Positiv 
grensesetting

Hardhendt oppdragelse

Tvingende samspill



Gruppemøtene i De Utrolige Årene -ASF 
12-14 gruppemøter med foreldre til 5-6 barn i alderen 2-6 år

Ukentlige gruppemøter i 2 -2 ½ timer

Gruppemøtene inneholder vanlige DUÅ-elementer: 

Samarbeidende prosesser; gruppediskusjoner, summeøvelser og felles problemløsning 

Videovignetter (barn med ASF og foreldre) 

Øvelser og modellering (mer tid her for individuell tilpasning ) 

Hjemmeoppgaver 



Kjernekomponenter i 
alle DUÅ-programmene

Videoklipp som 
utgangspunkt for 

drøfting og refleksjon 
omkring  prinsipper for 

godt samspill

Refleksjon og 
problemløsning

Praktiske øvelser Hjemmeoppgaver

Telefonsamtaler mellom 
gruppemøtene

Gjennomgang av 
hjemmeoppgaver

Gruppeleder som modell Samarbeidende stil



Temaene i DUÅs foreldreveilednings-
program for ASF
Del 1 (to gruppemøter)

Barnets oppmerksomhetssone og felles fokus 

- Ta del i barnets interesse og barnestyrt lek  

Del 2 (ett gruppemøte)

Gi utviklingsstøtte /beskrivende kommentering: 

Førspråklige kommunikative ferdigheter 

Grunnleggende ord og begrep 

Fremme utholdenhet, - og å kunne bli i en aktivitet over tid 





Temaene i DUÅs
foreldreveiledningsprogram for ASF
Del 3 (to gruppemøter)

Under lek med barnet kan foreldre gi støtte til sosiale ferdigheter 

Beskrive, modellere og «prompte» sosiale ferdigheter og oppmuntre til interesse for andre 

Del 4 (ett gruppemøte)

Støtte opp under og lære ord for følelser

Gjenkjenne egne følelser –dele de med andre 

Del 5 (ett gruppemøte) 

Late-som-om lek (bruk av hånddukker) for å fremme empati og sosiale ferdigheter 



Temaene i DUÅs
foreldreveiledningsprogram for ASF

Del 6 (ett gruppemøte)

Støtte  barnets evne til å regulere følelsene sine 

Roe ned øvelser (roe ned /puste øvelser )

Del 7 (ett gruppemøte)

Bruk av ros og belønninger for å motivere

Håndfast belønning og morsom aktivitet  

Lage planer for å  øve på spesifikke handlinger /atferd



Temaene i DUÅs
foreldreveiledningsprogram for ASF
Del 8 (to gruppemøter) 

Positive virkemidler for grensesetting

• Hvordan gi gode beskjeder/ instruksjoner 

• Støtte i overganger – (visuell støtte) -påminnelser 

• Avledning og re-dirigering 

• Sette grenser- bruk av selektiv oppmerksomhet 

• Håndtere sinneutbrudd  og engasjere når barnet er rolig igjen  

Jobbe med støtte og nettverk:

• Mål om at DUÅ-gruppen kan bli en kilde for opplevd støtte

• Fokus på hvordan ta vare på seg selv og familien som helhet



Første utprøvning i Norge 

2014 – 2015: Interesse for programmet og ønske om å pilotere programmet på to steder

Juni 2016 -ressurser ved to enheter (1 gruppe med to gruppeledere):  

Trondsletten habiliteringssenter/ St.Olav Hospital og Autismeteamet PBU Haukeland 
Universitetssykehus  

Økonomisk støtte fra Regionalt fagmiljø (RFM) til opplæring/workshops 



Første utprøvning i Norge 
Høst  2016:

• Grunnopplæring (3 dager) via DUÅs ordinære foreldreprogram 3-6 år 

• Suppleringsworkshop (2 dager) spesifikt for DUÅs foreldreprogram for ASF 

2017 : 

• Grupper gjennomført vår og høst i Trondheim og Bergen over 12 uker

• Evaluering via foreldre og gruppeledere etter endt gruppeløp 

2018 - 2019 : 

• Nye grupper vår 2018 ved Trondsletten og PBU Bergen

• Helse Fonna og Stavanger BUP inkludert i autisme-prosjektet vår 2019, - første grupper høst 2019

• Høst 2019 blir materialet tilgjengelig på norsk på bakgrunn av støtte fra RFAAT Nord, -Midt og -Vest



Evaluering etter første utprøvning
Intervju med foreldre etter endt gruppeløp ( foreldre til 13 barn fordelt på to grupper ) 

Om foreldrenes utbytte

Har deltagelsen i gruppa hatt innvirkning på hvordan de møter/er sammen med barnet? 

Møter og tilrettelegger for barnet på bedre og mer utviklings-støttende måter?

Tryggere i foreldrerollen? Lettere i hverdagen- mindre stress ?

Viktigheten av å møte andre i foreldregruppa? 

Om barnets utbytte

Har barnet utviklet seg på noen områder ? 

-språk, kontakt, interesse for andre (sosialt), regulering



Evaluering etter utprøvning
DUÅ ASF  programmet ble svært godt mottatt av foreldrene som deltok i gruppene 

Alle sier de forstår barnet bedre  - leser barnet bedre 

Fått flere verktøy for å kommunisere på en bedre måte og for å få kontakt 

Fått økt forståelse av hva autisme er

Blitt tryggere på hvordan respondere på  barnets væremåte   

Særlig viktig har det vært å lære mer om hvordan leke og de mulighetene lek gir til kontakt og 
kommunikasjon. Og bruke leken som en mulighet til å ha det hyggelig, samt for å styrke 
spesifikke ferdigheter

Fint at det bare var foreldre til barn med autisme i gruppa 

–å høre om andre erfaringer var viktig

Oppfølging over tid var viktig 



Evaluering etter utprøvning
Om barnets utvikling: 

Fått bedre blikkontakt og barnet er mer oppmerksomt mot oss

Barnet er mer kontaktsøkende og bruker flere ord

Fått flere ord, flinkere til å vise hva han vil og ikke vil 

Gruppelederes erfaringer:  

Fint å jobbe med foreldre på deres premisser

At det er en prosess som går over tid

Å se mestringsfølelse hos foreldre er fint. De har fått en større «verktøykasse»

Likt brukerhåndboken og strukturen i programmet- «stemmer» godt overens med andre 
tilnærminger for målgruppen



Andre evalueringer 

Evalueringer etter pilotprosjekter /utprøvning :

Evans, S & Crumpton, J (2017): Incredible Years Autism Spectrum Parent programme pilot study, 
Powys ,2015-2017 (Wales,UK) N=foreldre til 34 barn 

Dababnah, S., Olsen, E.M, & Huntington, S. (2017): Tailoringing and Evidence-Based Practise to 
Parents Raising Preschoolers with Autism: Pilot Trial of The Incredible Years.  (North Carolina and 
Washington,USA N = foreldre til 32 barn) 

Hutchings, J. et al. ( 2016): A pilot trial of the Incredible Years Autism Spectrum and Language 
Delays programme. GAP 17(1) 2016 N= foreldre til 9 barn (Wales, UK)

McAleese, M., Nesbitt, A. (2018): Nord-Irland (N=foreldre til 9 barn)  



Forskningsprosjekt i gang:
Wales, UK  University of Bangor, UK:

Williams, M.E.,Hastings ,R.P., Charles, J.M., Evans, S., & Hutchings, J. (2017): Parenting for 
Autism, Language and Communication Evaluation Study: protocol for a pilot randomised
controlled trial.    (N= 72 barn)

BMJ Open e014524  doi:10.1136/ bmjopen-2016-014524   



De Utrolige Årene
Foreldreveiledningsprogram
- tilbud til foreldre til barn med ADHD



DUÅ studie 2001-2003 (Larsson et al 
2009)
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Foreldreveiledning til foreldre som har 
barn med ADHD-vansker

Foreldretreningsprogrammer anbefales

•Nasjonale faglige retningslinjer – ADHD (HelseDir). 

•Nice guidelines (UK)

ADHD Norge:

ADHD Norge fattet styrevedtak i 
2016 om å anbefale DUÅ som 
foreldreveiledningsprogram



Ytterligere «spissing» av DUÅ-foreldreveiledning 
for barn med ADHD-vansker

Større fokus på tiltak/foreldreferdigheter rettet 
mot kjernesymptomer og psykoedukasjon i 
løpet av foreldreveiledningen.

Vi kaller 
psykoedukasjonen 
«ADHD sløyfer».

Utviklet ved Center for 
ADHD i Danmark, Århus



Ny norsk guide for tilrettelegging av DUÅ til barn med 

ADHD-vansker (basert på versjon av Center for ADHD, Danmark)



Ytterligere «spissing» av DUÅ-
foreldreveiledning for barn med ADHD

Opplæring til 5 BUP’er mai 2018:

BUP Oslo Nord
BUP Trondheim
BUP Betanien
BUP Øyane
BUP Fana

Inkludering i piloten: 

• BUP’er som har etablert DUÅ allerede
• Sertifiserte gruppeledere



Oddbjørn Løndal
RKBU Nord
UiT Norges arktiske universitet

Takk for oppmerksomheten!

Se: www.dua.uit.no
De Utrolige Årene på Facebook

Kontakt: oddbjorn.londal@uit.no

http://www.dua.uit.no/
mailto:oddbjorn.londal@uit.no


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 ulike DUÅ-tiltak

Illustrasjonsfoto: colourbox.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/

