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Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: 

Skilsmissegrupper	(2.	utg.)	
Skilsmissegrupper er et selektivt forebyggende tiltak for barn og unge 
som har opplevd foreldres samlivsbrudd. Gjennom samtalegrupper i 
skolen med andre barn som har opplevd det samme, gis barna hjelp 
til å håndtere egen situasjon, redusere skyldfølelse og på sikt mestre 
(den nye) hverdagen bedre. 

 

Innledning 
Bakgrunn	
Ifølge	tall	 fra	Statistisk	sentralbyrå	(SSB)	var	det	over	9000	skilsmisser	i	2020	(Statistisk	
sentralbyrå,	2021),	og	da	er	ikke	tall	på	antall	samboende	foreldre	som	går	fra	hverandre	
inkludert.	Et	samlivsbrudd	er	en	 langvarig	prosess	som	påvirker	hele	 familien.	Barn	som	
gjennomgår	en	familieoppløsning	vil	reagere	på	forskjellige	måter,	og	ha	en	økt	risiko	for	å	
utvikle	 ulike	 helseproblemer	 (Nilsen	 mfl.,	 2019).	 Blant	 annet	 viste	 data	 fra	 Helse-
undersøkelsen	i	Nord–Trøndelag	(HUNT),	at	ungdommer	som	har	opplevd	skilsmisse	har	
noe	mer	 problemer	 på	 skolen.	 Resultatene	 viste	 også	 at	 det	 var	 noe	 forhøyet	 risiko	 for	
utvikling	av	angst	og	depresjon	i	denne	målgruppen	sammenlignet	med	andre	ungdommer	
som	bor	hjemme	med	begge	foreldre,	selv	om	forskjellene	var	veldig	små	og	de	fleste	ser	ut	
til	å	klare	seg	godt	(Størksen	mfl.,	2005).		

Litt	 av	 bakgrunnen	 for	 utviklingen	 av	 Skilsmissegrupper	 var	 et	 opplevd	 behov	 blant	
helsesykepleiere	og	andre	som	jobber	tett	på	barn	og	unge,	at	barn	som	hadde	gjennomgått	
samlivsbrudd	i	familien	trengt	en	arena	hvor	de	kunne	snakke	om	sine	erfaringer.		

BAKGRUNN  
Skilsmissegrupper er et helsefremmende og forebyggende gruppebasert tiltak for barn og unge 
som tilbys gjennom skolen, primært via helsesykepleier. Målet med tiltaket er å gi barn som 
opplever samlivsbrudd i familien en arena for å møte andre barn som har lignende erfaringer, å 
kunne snakke med andre enn foreldrene om hvordan det oppleves, og å bli bedre i stand til å 
håndtere (den nye) hverdagen. Tiltaket ble utviklet tidlig på 2000-tallet av to helsesykepleiere, og 
drives i dag gjennom organisasjonen Voksne for Barn. 

METODE  
Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på et systematisk litteratursøk i databasene Embase, 
Medline og Psykinfo, NORART, Cochrane, Cristin, NORA, SCOPUS og SweMed. Det er også søkt i 
internasjonale kunnskapsdatabaser om evidens samt innhentet informasjon om tiltaket fra 
tiltakseier. Litteratursøk og annen innhentet informasjon ble gjennomgått for å identifisere nordiske 
effektstudier, internasjonale oppsummeringsstudier og eventuelt andre norske studier om tiltaket.  

RESULTATER  
Resultatene i denne kunnskapsoppsummeringen består av en vurdering av tiltakets beskrivelse, 
foreliggende studier, og implementeringskvalitet. Skilsmissegrupper er godt beskrevet og bygger på 
et kjent teorigrunnlag. Videre bygger denne kunnskapsoppsummeringen på tre kvalitative studier 
som har undersøkt både ungdommenes og utøvernes opplevelse med gruppene, samt en 
evalueringsrapport, men det foreligger ingen nordiske effektstudier av tiltaket hvilket gjør det 
vanskelig å si noe om effekten av tiltaket.  
 
KONKLUSJON  
Skilsmissegrupper klassifiseres på evidensnivå 2 – Teoretisk begrunnet tiltak 
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Gjennom	 enkeltsamtaler	 med	 barn	 og	 unge,	
opplevde	helsesykepleiere	ved	Helsekontoret	for	
barn	og	unge	i	Bærum	kommune,	at	det	ofte	var	
de	 samme	 problemer	 som	 ble	 presentert	 når	
årsak	til	samtale	var	samlivsbrudd	i	familien.	De	
ønsket	 derfor	 å	 samle	 barna	 til	 en	 samtale-
gruppe.	Erfaringen	fra	disse	gruppesamtalene	var	
positive,	og	barna	opplevde	at	de	kunne	hjelpe	og	
støtte	 hverandre.	 Dette	 ble	 starten	 på	
Skilsmissegrupper	 (tidligere	 Program	 for	
implementering	av	samtalegrupper	for	skilsmis-
sebarn	 –	 PIS–grupper)	 som	 er	 utviklet	 av	 blant	
annet	 Hilde	 Egge	 og	 Tordis	 Labråten	 tidlig	 på	
2000–tallet,	i	tett	samarbeid	med	skolene.	Skils-
missegrupper	 er	 beskrevet	 som	 et	 helsefrem-
mende	og	forebyggende	tiltak	som	gjennomføres	
på	 skolen,	 og	 har	 siden	 2013	 blitt	 driftet	 av	
Voksne	for	Barn	til	hele	landet.	

Beskrivelse	og	materiell		
Tiltaket	Skilsmissegrupper	er	primært	beskrevet	
i	veilederne	som	er	utviklet	i	forhold	til	ulike	al-
dersgrupper:	 en	 veileder	 for	 barnehage,	 en	 for	
barneskole,	 en	 for	 ungdomsskole	 og	 en	 for	
videregående	 skole.	 Tiltaket	 er	 også	 grundig	
beskrevet	gjennom	diverse	materiell	opparbeidet	
over	 de	 siste	 årene	 (Voksne	 for	 Barn,	 2012a,	
2012b,	2015a,	2015b),	samt	fagartikler	og	annen	
omtale	i	media	og	på	eksterne	nettsider.		

Felles	for	alle	veilederne	er	at	de	har	innledende	
beskrivelser	av	bakgrunn	og	en	kort	introduksjon	
til	valg	av	metoder.	Hensikten	med	veilederen	er	
å	være	til	hjelp	ved	oppstart	og	gjennomføring	av	
samtalegrupper.	Det	er	skrevet	små	alderstilpas-
sede	bøker/vignetter	med	ulike	barn	relatert	 til	
temaene	som	er	ment	som	utgangspunkt	for	sam-
tale	i	gruppene.	For	1.–5.	trinn	benyttes	boka	om	
«Even	og	skilsmissen»	som	består	av	flere	kapit-
ler,	mens	på	6.	og	7.	trinn	benyttes	vignetter	om	
ulike	barn.	Det	oppfordres	også	til	å	benytte	akti-
viteter	 og	 visuelle	 hjelpemidler	 som	 livslinje,	
nettverkskart	og	illustrasjoner	hentet	fra	Psyko-
logisk	førstehjelp	(Raknes,	2017).	

Barnehageveilederen	er	utviklet	 for	de	ansatte	 i	
barnehagen	og	beskriver	hvordan	de	kan	støtte	
barn	som	opplever	en	familieoppløsning.	For	vi-
deregående	skoler	er	det	i	større	grad	lagt	opp	til	
at	 ressursene	 i	 veilederen	 benyttes	 ut	 fra	 hva	
ungdommene	 er	 opptatt	 av,	 men	 likevel	 at	
gruppelederne	 ivaretar	 en	 viss	 struktur	 og	

styring.	 I	 tillegg	 til	 veilederne	 er	 det	 utviklet	
forskjellig	 informasjonsmateriell	 som	 kan	
benyttes	i	møter	og	skriftlig	kommunikasjon	med	
foreldre	 og	 lærere.	 Det	 er	 også	 utarbeidet	
evalueringsskjema	til	utfylling	av	barn/ungdom,	
foreldre	 og	 lærere	 etter	 siste	 gruppesamling.	
Veilederne	 for	 barne–	 og	 ungdomsskolen	 er	
under	revidering.	Forventes	ferdig	våren	2022. 

Målsetninger	og	målgruppe	
Målgruppen	som	tiltaket	retter	seg	mot	er	barn	og	
unge	 som	 har	 opplevd	 at	 foreldre	 skiller	 seg.	
Hovedmålsetningen	er	at	disse	barna	 skal	 få	 en	
bedre	hverdag	gjennom	å	delta	i	gruppe	med	barn	
som	 har	 opplevd	 det	 samme,	 kjenne	 en	 tilhø-
righet	og	støtte	gjennom	dette	fellesskapet.	Målet	
med	tiltaket	er	også	at	barna	skal	øve	seg	i	å	hånd-
tere	 den	 situasjonen	 de	 befinner	 seg	 i,	 frigjøre	
dem	for	skyldfølelse	knyttet	til	foreldrenes	skils-
misse,	samt	akseptere	og	ta	eierskap	i	forhold	til	
veien	videre.	

Gjennomføring	 av	 tiltaket	 og	 metoder	
som	anvendes	
Tiltaket	i	barne–	og	ungdomsskole	gjennomføres	
ved	 at	 5–8	 barn/ungdommer	 møtes	 i	 grupper	
hver	 eller	 annenhver	 uke,	 til	 sammen	 seks	
ganger.	 I	 tillegg	 er	det	 et	 oppfølgingsmøte	etter	
noen	uker.	Gruppemøter	 i	ungdomsskolene	kan	
reduseres	til	fire	dersom	det	er	vanskelig	å	finne	
tid.	 Deltakelse	 i	 grupper	 regnes	 som	 gyldig	
skolefravær.	 For	 videregående	 skole	 anbefales	
det	fire	møter	ut	ifra	veilederen,	og	det	foreslås	at	
gruppetilbudet	gis	i	2.	klasse	(VG2).		

Ved	 grupper	 i	 barne–	 eller	 ungdomsskole	 opp-
fordres	 det	 også	 til	 å	 arrangere	 foreldrekveld	
etter	at	skilsmissegruppene	er	avsluttet	hvor	for-
eldrene	orienteres	om	 innholdet	som	barna	har	
vært	gjennom.	

For	barn	i	barnehagealder	er	det	ikke	lagt	opp	til	
spesielle	 aktiviteter,	 men	 i	 veilederen	 er	 det	
beskrevet	ulike	metoder	 for	å	snakke	med	barn	
om	 foreldrenes	 samlivsbrudd,	 eksempler	 på	
hvordan	 håndtere	 og	 eventuelt	 forebygge	
vanskelige	 situasjoner,	 samt	 hvordan	 dette	
temaet	 kan	 omhandles	 på	 foreldremøter	 og	
personalmøter.	

En	skilsmissegruppe	har	to	ledere	hvor	den	ene	
fortrinnsvis	 er	 helsesykepleier.	 Den	 andre	 kan	
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være	 sosiallærer,	 barnehagelærer	 eller	 andre	
ressurspersoner	i	skole	og	barnehage.	Det	legges	
vekt	på	å	tilby	en	positiv	atmosfære,	hvor	noe	å	
spise	og	drikke	gjerne	 inngår.	 Samtalegruppene	
har	 noenlunde	 fast	 struktur,	 hvor	 man	 også	
bruker	litt	tid	hver	gang	på	å	snakke	om	hva	som	
har	skjedd	siden	sist.	

Veilederen	 benyttes	 for	 å	 guide	 gruppelederne	
gjennom	de	seks	gruppemøtene	som	hver	har	et	
tema	med	egne	målsetninger.	Den	er	ment	som	en	
hjelp	 for	 å	 få	 i	 gang	 samtalen	 blant	 barna.	
Veilederen	 kan	 brukes	 fleksibelt.	 Den	 må	 ikke	
nødvendigvis	 følges	 til	 punkt	 og	 prikke,	 og	
temaer	 som	man	 ikke	 blir	 ferdige	med	 kan	 tas	
med	til	neste	gang.	

Her	 presenteres	 målsettinger	 for	 de	 enkelte	
gruppemøtene	 med	 barn	 i	 barneskole–	 og	
ungdomsskolealder:	

1. Presentasjon	
Mål:	 Bli	 kjent	med	hverandre.	 Bli	 informert	 om	
programmet.	Kunne	sette	ord	på	noe	av	det	som	
er	 vanskelig	 med	 å	 ha	 to	 hjem.	 Ungdomsskole:	
Sette	ord	på	følelser	

2. Oppbrudd	
Mål:	Frigjøre	barna	for	skyldfølelse.	Hjelpe	barna	
å	bli	 bevisst	 på	 egne	 følelser	 rundt	 skilsmissen.	
Barna	skal	få	en	opplevelse	av	at	det	kan	hjelpe	å	
snakke	med	andre.	

3. Samværsordningen			
Mål:	 Akseptere	 ny	 livssituasjon	 og	 foreldrenes	
valg.	Bevisstgjøre	barna	på	hvordan	de	kan	være	
med	på	å	påvirke	samværsordningene.	Ungdoms-
skole:	 Se	 egen	 situasjon	 i	 lys	 av	 ressurser	 i	 og	
utenfor	familien	

4. Ny	kjæreste	
Mål:	 Akseptere	 at	 foreldrene	 får	 nye	 kjærester.	
Refleksjon	rundt	hvordan	man	kan	forholde	seg	
til	 foreldrenes	 nye	 kjærester.	 	 Ungdomsskole:	
Hjelp	til	å	håndtere	følelser	og	tanker	knyttet	til	
ferier	og	store	anledninger	i	familien.	

5. Nye	søsken		
Mål:	Hjelpe	barna	til	å	akseptere	ny	livssituasjon	
og	bidra	 til	nyorientering.	Ungdomsskole:	Bidra	
til	å	fokusere	på	en	positiv	fremtid.	

	

6. Evaluering		
Mål:	Evaluering	av	programmet	i	plenum	

7. Oppfølgingsmøte	
Gjennomføres	 noen	 uker	 etter	 at	 de	 ordinære	
timene	er	ferdig.	Her	følger	gruppelederne	opp	et	
valgfritt	tema,	for	eksempel	etter	ønske	fra	barna.	

I	 veilederne	 er	 det	 inkludert	 korte	 tekster	med	
henvisning	 til	 kunnskap	 og	 forskning	 om	
konsekvenser	av	samlivsbrudd	for	barn	og	unge	
og	 om	 rasjonale	 bak	 helseforebyggende	 tiltak.	
Ifølge	tiltakseier	har	man	valgt	å	legge	mer	vekt	
på	å	henvise	brukeren	av	veilederen	til	relevant	
litteratur	enn	å	presentere	teorier	mer	inngående	
i	veilederen.	

Samlivsbrudd	kjennetegnes	vanligvis	mer	som	en	
prosess	 enn	 som	 en	 enkeltstående	 hendelse	
(Amato,	2000).	Det	innebærer	at	både	foreldre	og	
barn	 har	 levd	 med	 stressbelastninger	 over	 tid.	
Belastningene	kan	for	barna	innebære	at	de	blir	
eksponert	 for	 langvarige	 foreldrekonflikter	 og	
opplever	 mindre	 involvering	 fra	 foreldrene	 og	
mindre	 hensiktsmessig	 foreldreatferd.	 Flytting,	
redusert	levestandard,	nye	steforeldre	og	tap	av	
viktige	 relasjoner	 er	 også	 vanlige	 konsekvenser	
for	 barna	 (Kelly	 &	 Emery,	 2003;	 Nilsen	 mfl.,	
2019).	Slike	belastninger	representerer	risiko	for	
tilpasnings–	 og	 utviklingsvansker	 på	 ulike	
områder,	samtidig	som	ulike	evner	og	ressurser	
for	å	mestre	stress	gir	ulike	utfall.	

Skilsmissegruppenes	 innhold	og	metoder	er	ba-
sert	 på	 stressmestringsteori	 og	 kunnskap	 om	
resiliens	og	salutogense.	Videre	er	løsningsfoku-
sert	tilnærming	(LØFT)	utgangspunktet	for	flere	
av	aktivitetene	som	foreslås	i	veiledningsmateri-
ellet.	

Antonovsky	 (1979)	 er	 opphavsmann	 til	 teorien	
om	Sense	of	Coherence	(på	norsk:	Opplevelse	av	
sammenheng	 (OAS)).	 Teorien	bidrar	 til	 å	 forstå	
salutogenese,	 det	 vil	 si	 hva	 som	 fremmer	 god	
helse	 og	 livskvalitet.	 Studier	 viste	 at	 en	 viktig	
komponent	 i	 en	 persons	 motstandsdyktighet	 i	
møte	med	stress	og	belastninger,	er	knyttet	til	en	
grunnholdning	som	Antonovsky	kalte	opplevelse	
av	 sammenheng.	 Opplevelse	 av	 sammenheng	
baserer	seg	på	tre	hovedelementer:		
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1)	begripelighet,	som	innebærer	at	en	oppfatter	
situasjonen	forståelig	og	tilstrekkelig	forutsigbar;	
2)	håndterbarhet,	som	innebærer	en	opplevelse	
av	at	man	har	tilstrekkelige	ressurser	til	å	mestre	
utfordringer	som	oppstår;	3)	meningsfullhet,	som	
innebærer	 at	 man	 opplever	 det	 verd	 å	 bruke	
energi	 og	 innsats	 på	 de	 oppgavene	 man	 står	
overfor	(Antonovsky,	1979).	

Løsningsfokusert	tilnærming	(LØFT)	har	sin	bak-
grunn	 fra	 systemisk	 familieterapi	 (de	 Shazer,	
1988;	Langslet,	1999).	Tilnærmingen	er	framtids-
fokusert,	ved	at	det	er	 individets	ønsker	og	mål	
som	utforskes	framfor	en	nærmere	forståelse	av	
det	foreliggende	problemet	og	årsakene	til	det.	Å	
identifisere	tidligere	mestringserfaringer	og	løs-
ninger	 kan	 derimot	 være	 viktig	 for	 fremtidig	
mestring	av	utfordringer.	

Implementeringsstrategier,	
kvalitetssikring	og	kostnader	
De	som	ønsker	å	etablere	Skilsmissegrupper	kan	
bestille	materiellpakker	via	nettsiden	 til	 tiltaks-
eier,	organisasjonen	Voksne	for	Barn.	Det	er	ikke	
krav	 til	 opplæring	 eller	 sertifisering	 for	 å	
iverksette	 tiltaket,	 men	 Voksne	 for	 Barn	 tilbyr	
en–dags	 innføring	 i	 hvordan	 man	 kan	 lede	
skilsmissegrupper.		

I	veilederne	gis	det	konkrete	råd	til	ulike	aspekter	
ved	å	drifte	skilsmissegrupper,	herunder	samar-
beid	med	 skolen,	 hvordan	 informere	 og	 rekrut-
tere,	sammensetting	av	grupper,	forberedelse	av	
gruppemøter	og	informasjon	til	foreldre.	

Det	finnes	ikke	noen	samlet	oversikt	over	bruken	
av	 tiltaket,	 og	 det	 er	 heller	 ikke	 etablert	 noen	
systemer	for	å	sikre	at	tiltaket	gjennomføres	slik	
det	er	tenkt.	

Kostnadene	for	materiellpakkene	(i	2021):	

• Barnehagepakken:	kr.	3	750,–	

• Barneskolepakken:	kr.	4	750,–	

• Ungdomsskolen:	kr.	4	500,–	

• Videregående	skole	kr.	3	750,–	

Problemstilling	for	artikkelen	
Formålet	med	denne	artikkelen	er	å	vurdere	om	
Skilsmissegrupper	kan	være	virksomt	benyttet	i	
vanlig	praksis	i	Norge.	

Metode 
Litteratursøk	 etter	 studier	 om	 tiltaket	 ble	 gjen-
nomført	 i	 databasene	 Embase,	 Medline	 og	
Psykinfo,	 NORART,	 Cochrane,	 Cristin,	 NORA,	
SCOPUS,	 SweMed,	 Cambell,	 NREPP,	 NICE,	
Blueprint	 og	 CEBC.	 Søkedato:	 12.05.21.	 I	 tillegg	
ble	 tiltakseier	 i	 Norge	 kontaktet	 og	 bedt	 om	 å	
sende	 inn	 dokumentasjon	 som	 ikke	 ble	 fanget	
opp	 av	 søket,	 som	 for	 eksempel	manualer,	 vei-
ledere,	upublisert	forskningsdokumentasjon,	im-
plementeringsstrategier	 og	 kvalitetssikrings-
rutiner.	To	forskere	gjennomgikk	forskingsdoku-
mentasjonen	uavhengig	av	hverandre	og	 identi-
fiserte	 den	 aktuelle	 litteraturen	 for	 nordiske	
effektstudier,	 internasjonale	kunnskapsoppsum-
meringer,	 samt	 andre	 norske	 evalueringer	 i	
henhold	til	kriteriene	for	klassifisering	av	tiltak	i	
Ungsinn	(Martinussen	mfl.,	2019).	

Skilsmissegrupper	har	tidligere	vært	beskrevet	i	
Ungsinn	(Reedtz	&	Eng,	2013),	da	under	navnet	
PIS.	 Dette	 er	 en	 oppdatert	 versjon	 utarbeidet	
etter	 kriteriene	 fra	 2016	 (Martinussen	 mfl.,	
2019).	

Resultater 
Resultater	fra	litteratursøk	
Litteratursøket	 og	 informasjon	 fra	 andre	 kilder	
resulterte	i	17	treff	hvorav	totalt	fem	publikasjo-
ner	ble	vurdert	 i	 fulltekst.	De	øvrige	ble	eksklu-
dert	 fordi	 de	 ikke	 omhandlet	 tiltaket	 (K	 =	 11),	
samt	et	duplikat	(K	=	1).	Av	de	 fem	fulltekstene	
som	ble	vurdert,	var	to	fra	samme	studie:	en	mas-
teroppgave,	 samt	 en	 omskriving	 av	 den	 samme	
masteroppgaven	 utgitt	 i	 et	 fagfellevurdert	 tids-
skrift.	På	bakgrunn	av	dette	valgte	vi	å	inkludere	
den	 fagfellevurderte	 artikkelen	 i	 denne	 kunn-
skapsoppsummeringen.	Alle	de	inkluderte	studi-
ene	 var	 andre	norske	 evalueringer	 (ikke	 effekt-
studier)	(Egge	&	Glavin,	2014;	Lofthus	&	Skorpen,	
2016;	Rognerud,	2014).	I	tillegg	til	disse	studiene,	
inkluderte	forfatterne	en	rapport	gjennomført	av	
Helsekontoret	 for	 barn	 og	 unge	 i	 Bærum	 kom-
mune	(Bærum	kommune,	2009),	som	tar	for	seg	
en	oppsummering	og	evaluering	av	tiltaket.		
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Det	forelå	ingen	nordiske	effektstudier	eller	kunnskapsoppsummeringer.	Se	Figur	1.	

Figur	1	
Flytdiagram	for	gjennomgang	av	litteratur.	
	

	
	
*Årsak:	Samme	studie/masteroppgave	omskrevet	til	fagfellevurdert	artikkel	(K	=	1)	
	

Gjennomgang	av	beskrivelser	
Tiltaket	beskrives	i	hovedsak	gjennom	veiledere	
for	de	ulike	gruppene	–	barneskole	(deles	inn	i	1.–
5.	 trinn	 og	 6.–7.	 trinn),	 ungdomsskole	 og	
videregående	skole,	samt	en	veileder	for	ansatte	i	
barnehagen.	 De	 ulike	 veilederne	 gir	 en	 kort	
introduksjon	til	problematikken	og	betydningen	
av	å	snakke	med	barn	som	har	opplevd	samlivs-
brudd	 i	 familien.	 I	 tillegg	 foreligger	det	 også	 en	
kort	innføring	i	den	teoretiske	forankringen,	kort	
informasjon	om	hvordan	tiltaket	ble	etablert,	før	
selve	strukturen	og	temaene	for	de	ulike	timene	
beskrives.	Bakerst	i	veilederen	er	det	lagt	til	ulike	
kommunikasjons-metoder	som	kan	benyttes	 for	
å	 få	 i	 gang	 samtalen	med	 barna.	 Det	 foreligger	
også	 en	 del	 annet	materiell	 som	 er	 til	 hjelp	 for	
skolen	og	de	som	skal	utøve	tiltaket.	Det	er	ikke	
beskrevet	 om	 mottakerne	 av	 tiltaket	 får	 tildelt	
noe	 arbeidsmateriell	 ved	 gjennomføring	 av	
gruppene.	

Målgruppen	for	tiltaket	er	godt	definert	gjennom	
de	ulike	aldersgruppene,	hvor	barn	i	barneskole-
alder	er	delt	i	to	med	tilpasset	innhold	i	forhold	til	
alder.	Utover	at	det	er	lagt	opp	til	at	tiltaket	gjen-
nomføres	 i	 skolen	 og	 da	 primært	 av	 helsesyke-
pleierne,	 er	 ikke	 utøvere	 av	 tiltaket	 beskrevet	 i	
like	stor	grad.	

Hovedmålet	med	tiltaket	er	beskrevet	på	en	god	
måte	 i	 veilederen.	 Det	 handler	 primært	 om	 at	
barn	 som	 har	 opplevd	 skilsmisse	 skal	 få	 anled-
ning	til	å	snakke	med	andre	i	samme	situasjon	og	
bearbeide	tanker	og	følelser	ved	det	å	være	invol-
vert	i	et	samlivsbrudd.	Sekundærmål	er	ikke	like	
godt	beskrevet,	men	synes	å	være	å	øke	barnas	
trivsel	og	velvære	og	hjelpe	dem	med	å	 forsone	
seg	med	situasjonen.	

Selve	utformingen	som	benyttes	i	dette	tiltaket	er	
godt	beskrevet,	i	form	av	at	hver	time	har	et	tema	
som	gjennomgås	og	underbygges	av	små	vignet-

Referanser	identifisert	via	
systematisk	litteratursøk	

(K	=	16)		

Referanser	identifisert	via	andre	
kilder	
(K	=	1)		

Referanser	etter	at	duplikater	er	fjernet	
(K	=	16)		

Referanser	vurdert	basert	på	tittel	og	
sammendrag	
(K	=	16)		

Artikler	i	fulltekst	vurdert	
(K	=	5)		

Artikler	inkludert	i	oppsummeringen	
(K	=	4)		

Herav:	
Nordiske	effektstudier	(K	=	0)	
Andre	norske	studier/evalueringer	(K	=	4)	
Internasjonale	kunnskapsoppsummeringer	(K	=	0)	

Referanser	ekskludert	etter	
sammendrag	
(K	=	11)		

Artikler	i	fulltekst	ekskludert	
(K	=	1*)			
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ter	og	hjelpespørsmål	til	samtalene.	Kjernekom-
ponenter	ved	tiltaket	er	ikke	like	tydelig	definert,	
men	det	oppgis	i	veilederen	at	gruppelederne	har	
en	viss	fleksibilitet	til	å	tilpasse	tiltaket	og	tema-
tikken	i	henhold	til	gruppen	og	hvor	de	befinner	
seg.	Det	 finnes	også	en	del	 evalueringsmateriell	
som	kan	benyttes	i	etterkant	av	tiltaket,	enten	ved	
at	det	legges	opp	til	en	samtale	i	plenum,	eller	at	
de	 større	 barna	 fyller	 ut	 spørsmålene	 på	 egen	
hånd.	

Tabell	1	
Vurdering	av	tiltakets	beskrivelse.	
Dimensjoner	i	
beskrivelsen	

Ikke  
beskrevet	

Noe  
beskrevet	

Godt  
beskrevet	

Problembeskrivelse	 	 X	 	

Målgruppe	 	 	 X	

Hovedmål	 	 	 X	

Sekundærmål	 	 X	 	

Utforming av tiltaket	 	 X	 	

Metoder som 
benyttes	 	 	 X	

Kjerneelementer/	
fleksibilitet	

	 X	 	

Utøvere av tiltaket	 	 X	 	
Manual/veileder for 
utøvere	 	 	 X	

Materiell for 
mottakere av tiltaket	 X	 	 	

Undersøkelser	som	
styrker	beskrivelsen	 	 X	 	

	

Nordiske	effektstudier	
Det	foreligger	ingen	nordiske	effektstudier	om	til-
taket	eller	internasjonale	kunnskapsoppsumme-
ringer.	

Andre	norske	evalueringer	
Det	 foreligger	 tre	 norske	 studier	 av	 Skilsmisse-
grupper.	I	litteratursøket	ble	det	identifisert	fire	
norske	evalueringer,	men	en	av	disse	publikasjo-
nene	 (Lofthus,	2015)	er	en	masteroppgave	som	
er	 omskrevet	 til	 en	 fagfellevurdert	 og	 publisert	
artikkel	(Lofthus	&	Skorpen,	2016),	hvor	den	sist-
nevnte	ble	inkludert	i	denne	kunnskapsoppsum-
meringen.	

I	Lofthus	og	Skorpen	(2016)	ønsker	forfatterne	å	
belyse	 ungdommers	 opplevelse	 med	 å	 delta	 i	
Skilsmissegrupper	gjennom	intervju	av	fem	ung-
dommer	i	alderen	13–15	år.	Ved	bruk	av	en	feno-
menologisk–hermeneutisk	 tilnærming,	 fant	 for-
fatterne	to	hovedtemaer	som	skilte	seg	ut	i	analy-
sen;	å	være	mellom	og	å	være	til	for	hverandre.	Te-

maet	«å	være	mellom»	handler	om	det	å	være	et	
barn	som	har	opplevd	at	foreldrene	går	fra	hver-
andre,	hvordan	man	 føler	 seg	dratt	mellom	 for-
eldrene,	det	å	kjenne	på	skyld,	og	det	å	kjenne	på	
savn	og	behov	for	kjærlighet.	Det	andre	hovedte-
maet	«å	være	til	for	hverandre»	omhandlet	i	større	
grad	ungdommenes	opplevelse	av	å	delta	i	skils-
missegruppene,	 og	 hvordan	 det	 å	møte	 andre	 i	
samme	situasjon	skapte	 trygghet,	 en	opplevelse	
av	å	bli	møtt	og	forstått.	

Ungdommenes	egne	opplevelser	av	hvorfor	skils-
missegrupper	hjelper	ble	også	undersøkt	av	Egge	
and	Glavin	 (2014),	 når	 de	 gjennomførte	 syv	 fo-
kusgruppeintervju	 med	 totalt	 28	 ungdommer	
(14–16	år).	Analysene	ble	gjennomført	i	henhold	
til	en	grounded	theory–tilnærming,	hvor	hoved-
funnet	var	at	samtalegruppene	for	ungdommene	
ga	dem	en	opplevelse	 av	 fellesskap.	Det	 å	møte	
andre	 i	samme	situasjon	ble	sett	på	som	noe	av	
det	 viktigste	 med	 deltagelse	 i	 gruppene.	 Ifølge	
forfatterne	ble	dette	underbygget	av	sju	underka-
tegorier	 gjennom	 analysene	 (Egge	 &	 Glavin,	
2014).	Temaene	støtte,	identifisering	og	åpenhet	
ble	sett	på	som	grobunn	for	de	andre	underkate-
goriene;	 økt	 trygghet	 og	 selvtillit,	 økt	 påvirk-
ningskraft	og	kontroll	over	eget	liv,	økt	forståelse	
for	foreldre	og	steforeldre,	samt	evner	til	å	se	det	
positive	 ved	 samlivsbruddet	 (Egge	 &	 Glavin,	
2014,	s.	334).	

Den	tredje	studien	som	er	inkludert	i	denne	kunn-
skapsoppsummeringen	 er	 en	 masteroppgave	
(Rognerud,	 2014)	 hvor	 gruppeledernes	 erfa-
ringer	i	 forhold	til	gjennomføring	av	Skilsmisse-
grupper,	 samt	 barnas	 nytteverdi	 ble	 undersøkt.	
Gjennom	 intervju	 av	 fire	 helsesykepleiere	 som	
alle	har	drevet	grupper,	analyseres	data	ved	bruk	
av	 grounded	 theory.	 Resultatene	 fra	 studien	 er	
analysert	ut	ifra	to	delproblemstillinger;	samtale-
gruppenes	 gjennomføring	 og	 nytteverdien	 av	
samtalegruppene.	Alt	 i	alt	syntes	gruppelederne	
at	 selve	 gjennomføringen	 av	 gruppene	 er	 upro-
blematisk	og	at	materiellet	 som	 foreligger	er	 til	
god	hjelp	for	å	kvalitetssikre	dette.	Informantene	
syntes	 imidlertid	 at	 rekruttering,	 og	 da	 spesielt	
det	 å	 nå	 de	mest	 sårbare	 barna,	 er	mer	 utford-
rende.	Videre	at	 evalueringsarbeidet	 i	 etterkant	
av	grupper	kan	bli	mer	systematisk,	særlig	med	
tanke	 på	 foreldreinkludering.	 Ut	 ifra	 den	 andre	
delproblemstillingen	fremkommer	det	at	gruppe-
lederne	opplevde	tiltaket	som	nyttig	og	menings-
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fullt,	samt	at	barna	–	ut	ifra	gruppeledernes	stå-
sted	 –	 opplevde	 det	 som	 nyttig,	 i	 samsvar	med	
Antonovskys	opplevelse	 av	 sammenheng.	Grup-
pelederne	erfarte	også	at	barna	fikk	en	større	for-
ståelse	for	situasjonen,	at	de	fikk	flere	verktøy	til	
å	håndtere	utfordringer	 i	hverdagen,	samt	at	de	
opplevde	 styrken	 ved	 det	 å	 være	 en	 del	 av	 et	
fellesskap.	

I	 tillegg	 til	 de	 tre	 nevnte	 studiene	 har	 Bærum	
kommune	gjennomført	en	evaluering	av	et	pro-
sjekt	hvor	det	ble	etablert	og	gjennomført	samta-
legrupper	for	skilsmissebarn	(PIS–grupper),	som	
senere	 ble	 tiltaket	 Skilsmissegrupper	 (Bærum	
kommune,	2009).	I	denne	rapporten	er	det	sam-
let	inn	evalueringsskjemaer	fra	elever	som	deltok	
i	samtalegrupper,	samt	gruppeledere	og	foreldre.	
Tilbakemeldingene	 fra	 deltagerne	 var	 gjennom-
gående	 positive.	 Alle	 informantene	 opplevde	 at	
barna	var	blitt	flinkere	til	å	sette	ord	på	det	som	
var	vanskelig	og	at	de	hadde	 fått	et	større	nett-
verk.	 Gruppelederne	 hevdet	 de	 fikk	 dekket	 et	
eksisterende	behov	med	et	nyttig	verktøy.	Det	ble	
også	gjennomført	en	spørreundersøkelse	i	barne-
skolen	på	5.	trinn	og	ungdomsskolen	på	8.	trinn	
blant	alle	elever	(både	de	med	og	de	uten	skilte	
foreldre)	på	noen	utvalgte	 skoler.	 Spørreunder-
søkelsen	ble	gjentatt	to	år	etterpå.	I	undersøkel-
sene	foretas	det	en	sammenligning	av	barn	med	
samboende	foreldre	og	barn	med	skilte	foreldre	
på	første	måling.	Ved	siste	måling	deles	gruppen	
med	skilte	barn	i	to	–	de	som	deltok	i	gruppe	og	
de	 som	 ikke	 deltok	 i	 gruppe.	 I	 rapportens	 opp-
summering	 vises	 det	 til	 at	 barne-skoleelevene	
som	deltok	i	Skilsmissegrupper	opplevde	noe	re-
dusert	stress	og	lavere	bekymringsnivå	sammen-
lignet	med	de	som	ikke	deltok.	For	ungdomssko-
leelevene	 viste	 resultatene	noe	motsatt	 retning,	
og	en	forverring	på	enkelte	områder	for	de	som	
hadde	 deltatt	 i	 samtalegrupper.	 Selv	 om	 denne	
evalueringen	 hadde	 til	 hensikt	 å	 være	 en	 pre–
post	studie,	foreligger	det	lite	eller	ingen	informa-
sjon	om	hvilke	statistiske	analyser	som	er	gjen-
nomført,	 frafallsanalyser	eller	andre	 indikatorer	
for	å	kunne	beregne	eller	vurdere	effekt.	På	bak-
grunn	av	dette	er	rapporten	ikke	beskrevet	som	
en	effektstudie.	

Implementeringskvalitet	
Voksne	for	Barn	er	ansvarlig	for	implementering	
av	 Skilsmissegrupper,	 og	driver	også	opplæring	
og	distribusjon	av	materiell.	På	deres	hjemmeside	

kan	man	kjøpe	veiledningspakkene	og	sende	inn	
forespørsel	 om	 å	 delta	 på	 kurs.	 Det	 foreligger	
ingen	 formelle	 krav	 til	 utøvere	 av	 tiltaket,	men	
målgruppen	kurset	retter	seg	mot	er	helsesyke-
pleiere,	 sosiallærere,	 førskolelærere	 og	 andre	
ressurspersoner	 i	 skole	 og	 barnehage.	 Utover	
dagskurset	foreligger	det	ingen	formell	form	for	
oppfølging,	veiledning	eller	vedlikeholdsaktivitet	
av	utøverne	underveis.	Tiltaksutviklerne	har	ut-
arbeidet	en	del	materiell	for	informasjon	i	rekrut-
teringsarbeidet,	 samt	 evalueringsskjemaer	 til	
bruk	etter	gjennomføringen.	Dette	er	tilgjengelig	
for	de	som	ønsker	å	drive	Skilsmissegrupper.	Det	
foreligger	 imidlertid	 ingen	 systematisk	 innhen-
ting	og	gjennomgang	av	disse	evalueringsskjema-
ene.	

For	nærmere	beskrivelse	se	under	 Implemente-
ringsstrategi,	kvalitetssikring	og	kostnader,	samt	
tabell	2	under	for	en	vurdering	av	tiltakets	imple-
menteringskvalitet.	

Tabell	2	
Implementeringskvalitet.	

Kategori	 Ja	 Nei	
Ikke	

relevant	

Implementeringsstøtte	 	 X	 	

Kvalifikasjonskrav	 X	 	 	

Opplæring	 X	 	 	

Sertifiseringsordninger	 	 X	 	

Monitorering	av	fidelity/	
etterlevelse	

	 X	 	

Veiledning	 	 X	 	

Identifisering	av	målgrupper	 X	 	 	

Kartleggings–	og		
vedlikeholdsverktøy	

	 X	 	

Strategier	for	tilpasning	 	 X	 	

Samlet	skåre	 ∑3/9	

	

Diskusjon 
Hovedmålet	med	denne	artikkelen	var	å	under-
søke	om	Skilsmissegrupper	er	et	virksomt	tiltak	
benyttet	 i	 normal	 praksis	 i	 Norge,	 basert	 på	
Ungsinns	 nye	 kriterier	 for	 klassifisering.	
Resultatene	 diskuteres	 på	 bakgrunn	 av	 disse	
kriteriene	i	de	påfølgende	avsnittene.		

Beskrivelse	og	teoretisk	rasjonale	
Skilsmissegrupper	 omtales	 som	 et	 helse-
fremmende	 og	 forebyggende	 tiltak	 rettet	 mot	
barn	 og	 unge	 i	 ulike	 aldre.	 Tiltaket	 beskrives	
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grundig	 gjennom	 de	 ulike	 veilederne,	 hvor	 det	
fremkommer	tydelig	at	målgruppen	for	tiltaket	er	
barn	 og	 unge	 som	 opplever	 samlivsbrudd	 i	
familien.	 Hovedmålet	 er	 å	 hjelpe	 barna	 med	 å	
bearbeide	og	håndtere	samlivsbruddet	på	en	god	
måte.	 Det	 kommer	 ikke	 tydelig	 fram	 av	
veilederne	 hva	 som	 er	 tiltakets	 sekundærmål,	
eller	 hva	 som	er	 tiltakets	 kjernekomponenter.	 I	
veilederne	oppfordres	heller	utøverne	til	å	ha	en	
viss	fleksibilitet	i	gjennomføringen.	Det	kan	være	
en	styrke	når	det	gjelder	å	tilpasse	tiltaket	ut	ifra	
hvor	deltagerne	befinner	seg	i	prosessen,	og	med	
tanke	 på	 eventuelt	 behov	 for	 å	 snakke	mer	 om	
enkelte	temaer	enn	andre.	

Ifølge	veilederen	og	tiltaksutvikler	bygger	tiltaket	
på	 ulike	 teoretiske	 perspektiver	 relatert	 til	
stressmestring,	 risiko	 og	 resiliens,	 samt	
Antonovskys	 teori	 om	 salutogenese	 og	 sense	 of	
coherence.	Dette	er	helt	kort	beskrevet	i	det	ma-
teriellet	som	foreligger,	og	sammenhengen	mel-
lom	 de	 teoretiske	 perspektivene	 og	 tiltakets	
utforming	er	mer	implisitt	enn	eksplisitt	forklart.	

Effektstudier	og	evalueringsstudier	
Det	foreligger	ingen	effektstudier	på	Skilsmisse-
grupper,	og	vurdering	av	forskningsdesign,	forsk-
ningsmetodisk	 kvalitet	 eller	 effekter	 er	 derfor	
ikke	aktuelt.	

Tre	 norske	 studier	 danner	 hovedgrunnlaget	 for	
vurderingen	 i	 denne	 kunnskapsoppsumme-
ringen	(Egge	&	Glavin,	2014;	Lofthus	&	Skorpen,	
2016;	Rognerud,	2014).	Gjennom	en	kvalitativ	til-
nærming	viser	alle	disse	studiene	til	positive	er-
faringer	 med	 tiltaket,	 både	 fra	 ungdommenes	
perspektiv	 og	 utøvende	 helsesykepleiere.	 Gjen-
nomgående	 i	 alle	disse	 studiene	oppgis	barn	og	
unges	opplevde	nytte	av	å	delta.	Det	vises	 til	 at	
barna	 får	 en	 arena	 å	 snakke	 om	 vanskeligheter	
knyttet	til	skilsmisse	og	samlivsbrudd	og	at	de	får	
muligheten	 til	 å	 innta	 andre	 perspektiver	 og	
skape	en	større	forståelse	av	egen	og	foreldrenes	
situasjon.	I	tillegg	til	de	tre	studiene	vurderes	til-
taket	også	på	bakgrunn	av	en	prosjektrapport	fra	
Bærum	kommune,	som	har	evaluert	tiltaket	slik	
det	 ble	 utviklet	 og	 gjennomført	 i	 kommunen	
(Bærum	kommune,	2009).	Da	dette	er	en	evalue-
ringsrapport	med	begrenset	forskningsmetodisk	
kvalitet,	hvor	vi	blant	annet	mangler	kjennskap	til	
om	gruppene	er	forskjellige	i	utgangspunktet	har	
vi	ikke	grunnlag	til	å	vurdere	tiltakets	effekt	ba-

sert	 på	 den	 informasjonen	 som	 foreligger.	 De	
forskningsmetodiske	svakhetene	er	også	tydelig-
gjort	i	rapporten	(Bærum	kommune,	2009).	

Det	er	ønskelig	med	studier	som	ser	på	effekten	
av	tiltaket.	

Implementeringskvalitet	
Ifølge	Voksne	for	Barn	som	har	overtatt	driften	av	
tiltaket,	tilbys	det	opplæring	i	tiltaket	og	hvordan	
bli	gruppeleder.	De	som	tar	 tiltaket	 i	bruk	vil	 få	
tilgang	til	en	del	informasjonsmateriell	i	forhold	
til	implementering	av	tiltaket,	men	tiltakseier	har	
ingen	videre	forpliktelse	eller	oppfølging	overfor	
de	som	tilbyr	tiltaket.	Det	fremkommer	ikke	helt	
tydelig	hvilke	kvalifikasjonskrav	som	kreves	 for	
utøvelse,	selv	om	det	primært	tilbys	og	gjennom-
føres	i	skolen	og	dermed	implisitt	retter	seg	mot	
helsesykepleiere	og	andre	ressurspersoner	i	sko-
len.	På	bakgrunn	av	dette	tolker	vi	det	slik	at	det	
må	foreligge	noe	bakgrunnskunnskap	om	barn	og	
unge	for	å	gå	i	gang	med	tiltaket.	At	tiltaket	ser	ut	
til	å	være	relativt	enkelt	å	ta	i	bruk,	og	ikke	krever	
mye	 ressurser	 i	 forhold	 til	 opplæring	 og	 gjen-
nomføring	gjør	at	det	fremstår	attraktivt	og	kan	
fange	opp	en	målgruppe	som	kan	gå	under	rada-
ren	eller	følges	opp	individuelt.	

Manglende	 implementeringsstrategier	 gjør	 like-
vel	 at	 kvaliteten	på	gjennomføringen	av	 tiltaket	
vil	kunne	variere.	For	å	styrke	implementeringen	
vil	det	være	hensiktsmessig	å	utvikle	rutiner	for	
oppfølging,	 veiledning,	 kartlegging	 og	 monitor-
ering	i	gjennomføring	av	tiltaket.	

Konklusjon 
Tiltaket	 Skilsmissegrupper	 klassifiseres	 på	
evidensnivå	2:	Teoretisk	begrunnet	 tiltak.	Dette	
begrunnes	med	at	tiltaket	er	gjennomgående	godt	
beskrevet	 via	 skriftlige	 veiledere	 tilpasset	 ulike	
aldersgrupper	som	utøvere	av	tiltaket	får	tilgang	
til.	Videre	bygger	målsetningene	og	rasjonale	bak	
tiltaket	 på	 godt	 kjente	 og	 allment	 aksepterte	
teorier.	 For	 å	 styrke	 det	 teoretiske	 grunnlaget	
enda	 mer	 kunne	 tiltaksutvikler	 gitt	 mer	
informasjon	 om	 hvordan	 de	 ulike	 teoriene	 kan	
knyttes	 sammen,	 og/eller	 hvordan	 det	 henger	
sammen	med	målsetningen	i	dette	tiltaket.	Det	er	
likevel	grunn	 til	 å	anta	at	 teori	og	målsetninger	
henger	sammen	på	en	god	måte.	Tiltaket	fremstår	
som	 tilgjengelig	 og	 enkelt	 å	 ta	 i	 bruk,	 men	
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mangler	 strukturer	 for	 implementering	 og	
oppfølging.	 Slike	 strukturer,	 vil	 kunne	 heve	
kvalitetssikringen	 av	 tiltaket.	 Siden	 det	 ikke	
foreligger	 noen	 effektstudier	 av	 tiltaket,	 vil	 en	
effektevaluering	 av	 god	 forskningsmetodisk	
kvalitet	 være	 ønskelig	 for	 å	 kunne	 si	 noe	 om	
tiltaket	virker	slik	det	er	tiltenkt.	
	

Interessekonflikter 
Forfatterne	 erklærer	 at	 de	 ikke	 har	 noen	
interessekonflikter.	
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