Informasjon til samarbeidspartnere

Omsorgs- og
endringsmodellen
(OEM)

Bufetat, region nord har over mange år jobbet
med å etablere og utvikle en fagmodell som
ivaretar behovene til den enkelte ungdommen og
deres familier under institusjonsbasert omsorg og
endringsarbeid.
I de senere år er det erfart at ungdommer som
plasseres i institusjoner, ofte har alvorlige og
vedvarende psykiske lidelser (Kayed mfl. 2015).
Dette har utfordret metodevalg for endringsarbeid,
og institusjonene må i større grad innrette
metodevalg ut fra konkrete psykiske lidelser og
fungering.
Sammen med University of Washington,
USA, har Bufetat, region nord tilpasset en
fagmodell til kulturelle og juridiske forhold for
institusjonsbehandling i Norge. Modellen tar
utgangspunkt i behandlingsmetoden dialektisk
atferdsterapi (DBT). Etter tilpasning og bearbeiding
til norske forhold har modellen fått navnet
´Omsorgs- og endringsmodellen´- OEM. Som navnet
tilsier er kjernen i modellen å balansere omsorg og
aksept av egen situasjon, med behovet for endring
og læring av nye ferdigheter.
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Miljøet som ramme for endring

Etter søk i forskning på effektive
tiltak for Bufetats målgruppe,
fremkommer det at bruk av DBT
viser god effekt for både for
både ungdommer og voksne.
DBT ble i utgangspunktet
utviklet for personer med emo
sjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, men har senere vist
seg å være effektiv i behand
lingen av en rekke lidelser der
vansker med å regulere følelser
er sentralt. Eksemplene
inkluderer rusavhengighet, overspisingslidelser og depresjon,
samt for personer som både
har emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og
post-traumatiske symptomer
(Linehan, 1993).

Bakgrunnen for å etablere en
felles fagmodell i institusjon
har vært et mål om å redusere
ungdommens oppholdstid på
institusjon, samt å etablere
en driftsmodell for institu
sjoner som medvirker til økt
faglig-, forsvarlig- og økonomisk
kvalitet. Det som ble viktig
for Bufetat i søken etter en
forskningsstøttet fagmodell, var
at opplæringen og utøvelsen i
hovedsak skulle rette seg mot
de som jobber nærmest barna,
altså miljøterapeutene.

Forløpet i OEM
I OEM-forløpet har vi i hovedsak tre faser: innflyttings- og
kartleggingsfasen, utviklings- og endringsfasen og overgangsfasen.
Hver fase har sine prioriterte områder i arbeidet med ungdommen,
familien og øvrig nettverk.

Innflyttings- og kartleggingsfasen
•
•
•
•

Kartlegging
Informasjon og avklaring av forventninger
Formulering av mål som tiltakene skal lede til
Oppnå og styrke forpliktelse

Utviklings- og endringsfasen
•
•
•

Ferdighetstrening i gruppe
Individuelt endringsarbeid:
Generalisere ferdigheter og nye måter
å håndtere situasjoner, ved å bruke
institusjonsmiljøet

Overgangsfasen
•

Arbeid med å styrke familie og nettverk sin
evne til å støtte ungdommen, og til videre
generalisering av ferdigheter

Hovedmål med OEM

Det overordnede målet i OEM er å skape et liv verdt å leve for den
enkelte ungdommen.
Ungdommer har imidlertid ulike behov, og ulike utfordringer av
forskjellig alvorlighetsgrad. Modellen har derfor i tillegg spesifisert
et sett med hovedmål som vil være relevante avhengig av den
enkeltes situasjon:
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•

Reduksjon av selvmordsforsøk og
selvskading

•

Reduksjon av problematferd som vold og
trusler om vold

•

Reduksjon av rømming

•

Reduksjon av handlinger som kan
redusere livskvalitet, for eksempel
tilfeldig seksuell kontakt, skolefravær,
sosial isolasjon og/eller overdreven bruk
av sosiale media

•

Øke selvkontroll og ferdigheter til å løse
problemer

•

Større deltakelse i skole og arbeid

•

Hindre utilsiktede flyttinger

•

Flere ungdommer kan flytte til mindre
inngripende tiltak
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Arbeidsmetoder

OEM er prinsippstyrt, og innenfor modellens prinsipper har
miljøterapeuter stor frihet til å bruke egne styrker og erfaringer i
det kliniske arbeidet. Modellen systematiserer miljøterapeutiske
tilbakemeldinger for å skape endring og aksept, samt læring
av ferdigheter. For å lykkes med dette er det vesentlig med et
godt samarbeid med foresatte, omsorgskommune og andre
tjenester som kan bidra til at ungdommen og familien får
riktig hjelp.
I OEM vil målene i arbeidet med hver enkelt ungdom gjennom
institusjonsoppholdet være todelt. På den ene siden er målet
å redusere destruktiv atferd som hindrer ungdommer å få
et liv som er verdt å leve. På den andre siden er målet å lære
ungdommen nye ferdigheter som er hensiktsmessige.
For å oppnå disse målene, deltar ungdommen på ferdighets
trening i gruppe, i individuelle samtaler og i institusjonsmiljøet.

Ferdighetstrening
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I ferdighetstreningen gjennomgår gruppen fem moduler av
ferdigheter:
•

Mindfulness (bevisst nærvær). I denne modulen jobbes det
med hvordan ungdommen kan bli mer bevisst på hvordan
tankene, følelse og kroppen fungerer sammen. Det handler
om å være til stede her og nå og at ungdommen legger
merke til det som skjer i og rundt seg. Når denne ferdig
heten er lært, kan ungdommen ta gode valg for seg selv.

•

Å holde ut. I denne modulen lærer ungdommen å håndtere
sitasjoner som preges av «krise» og stress. Ingen kan gå
gjennom livet uten å oppleve ubehag. Denne ferdigheten
handler også om å ikke gjøre situasjon vanskeligere enn
de er. I de tilfeller hvor man ikke kan endre på situasjonen,
jobber vi med å akseptere situasjonen slik den er nå. Aksept
er ikke det samme som å være enig, men handler om å ikke
kjempe imot ting vi ikke kan endre i øyeblikket.

•

Emosjonsregulering. I denne modulen lærer ungdommene
hvordan de skal gjenkjenne og sette ord på følelsene sine, samt
se hvordan følelser kan styre handlinger.

•

Mellommenneskelige ferdigheter. Denne handler om hvordan
ungdommen får- og beholder venner. Ungdommen lærer å
være sammen med andre og å håndtere konflikter på en god
måte. Denne ferdigheten lærer også ungdommen hvordan den
kan få det som det vil ved å be om noe på en hensiktsmessig
måte. Gjennom bevisstgjøring av egne verdier jobbes det med
hvordan ungdommen kan si nei til ting de ikke ønsker å være
med på.

•

Å finne mellomtingen. I denne modulen lærer ungdommen
at flere kan ha rett på samme tid. Det er ikke alltid “sånn eller
sånn”, «svart eller hvitt» - problemer kan løses på mange måter.

Individuelle samtaler

Minst en gang i uken har ungdommen individuelle samtaler.
Innholdet i disse samtalene vil
variere avhengig av hvordan
situasjonen er for den enkelte,
og hvor langt ungdommen er
kommet i forløpet. I den første
fasen blir mye tid brukt på å
trygge, gi informasjon, motivere
og forplikte, samt å kartlegge
ungdommens situasjon.
I endringsfasen justeres fokuset,
og temaene kan for eksempel
være hvordan bruke nye ferdig
heter, å lære ferdigheter som
enda ikke er gjennomgått i
gruppen, å gå detaljert gjennom
situasjoner som ungdommen
håndtere svært bra, eller det kan
være å lære å håndtere situa
sjoner på nye måter. Som en
del av arbeidet med det siste,
fyller ungdommen ut dagbokkort som viser hvordan han/hun
har hatt det den siste uken og

hvilke ferdigheter som har vært
brukt. Konkrete situasjoner blir
systematisk gjennomgått, og
sammen legger ungdommen og
terapeuten en plan for hvordan
situasjoner kan håndteres.
Resultatet kan være nye måter
å løse problemer, nye måter å
tenke på, trening på å utsette
seg for spesifikke situasjoner,
eller å se på hvordan konse
kvenser kan brukes for å
motivere til nye handlinger.
På slutten av forløpet forberedes flytting og avslutning. Her
forsterkes samarbeidet med
foresatte og instanser utenfor
institusjonen slik at den utviklingen ungdommen og familien
har hatt under oppholdet blir
videreført. For å lykkes med
en helhetlig utvikling bør tiltak etter institusjonsopphold i
størst mulig grad være tilpasset
behandlingen ved institusjonen.
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Institusjonsmiljøet

Institusjonsmiljøet fyller
svært mange funksjoner for
ungdommen. Gjennom rutiner,
regler og planer struktureres
hverdagen. Terapeutene fyller
omsorgsoppgaver som å sørge
for utstyr, skole og helsehjelp,
og de legger til rette for kontakt
med familie, nettverk og
instanser utenfor institusjon.
I OEM ses institusjonsmiljøet i
tillegg som en treningsarena.
Gjennom støtte og utfordring
fra de ulike miljøterapeutene,
samt tilbakemeldinger fra
de andre ungdommene, kan
den enkelte trene på å bruke
ferdigheter i ulike situasjoner.
Et gjennomgående prinsipp

er at ungdommen selv skal
håndtere sin egen situasjon
så langt det er mulig, enten
det gjelder å rydde opp i
uoverensstemmelser med andre
ungdommer, eller planlegging av
sommerferien. På denne måten
forberedes ungdommen på livet
utenfor institusjonen.
For å vedlikeholde et godt faglig
nivå har terapeutene ukentlig
konsultasjonsteam. Dette er
en arena for faglig vedlikehold,
kollegastøtte og evaluering.
I tillegg har institusjonen en
struktur der fagansvarlige og
ledere har et særlig ansvar for å
bidra til at metoden blir fulgt.
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OEM er en forpliktende
samarbeidsmodell

I OEM vi er opptatt av å
jobbe mot felles mål. OEM
legger til rette for gjensidig
samarbeid mellom ungdommer,
foreldre eller foresatte,
barneverntjenesten, institusjon
og eventuelt andre personer
som har betydning for
ungdommen. Mål er å skape
en gjensidig forpliktelse for
alle instansene, der også
barnet er en aktiv deltager
i eget endringsarbeid. OEM
anerkjenner at endring er
vanskelig, og derfor jobbes
det først og fremst med å
oppnå og styrke forpliktelsen,
både hos ungdommen og
øvrig nettverk. Når vi har fått
en forpliktelse til å jobbe mot
felles mål går veien videre til
endringsarbeid.

I OEM er det viktig å lære og
å oppmuntre barn til å forstå
og akseptere sine følelser,
tanker og handlinger. For å
få til endringer trenger de
både støtte og konstruktive
tilbakemeldinger fra sine
omgivelser. I tillegg krever
endringen vedlikehold og
bruk av nye ferdigheter på
tvers av en rekke situasjoner.
Vi ønsker derfor å hjelpe
familie og nettverk til et bedre
samspill med barnet, slik at
de blant annet kan være gode
rollemodeller og forsterke gode
løsningsstrategier. Et samarbeid
med barnets familie og nettverk
er derfor en viktig forutsetning
for å lykkes.
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