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IndholdForord 

Denne publikation er en del af projektet PMTO Teens – Øget  

trivsel i familien, skolen og fritiden. Projektet er finansieret af  

den A.P. Møllerske Støttefond med det formål at hjælpe udsatte 

familier med unge i alderen 13-17 år, så tilknytning til uddannelse  

og arbejdsmarked øges for forældre såvel som for den enkelte 

unge. Projektet løber fra 2018 til 2023 med deltagelse af otte 

PMTO-organisationer. Udover dette projekt udbydes Parent 

Management Training Oregon (PMTO) af VIA University College  

og leveres i 15 danske kommuner og organisationer.

Publikationen er en af i alt to rapporter, som går i dybden med 

implementeringen (Kaspersen og Hallmann, 2021a) og anvendel-

sen (Kaspersen og Hallmann, 2021b) af PMTO Teens på projektets 

otte arbejdspladser. I forbindelse med projektets evalueringer  

gennemfører VIVE desuden et single-case studie og en register-

dataanalyse med udgangspunkt i data fra projektets familier. Disse 

resultater offentliggøres primo 2022 og ultimo 2023. Tilsammen 

giver publikationerne dybdegående viden om PMTO Teens, som 

kan skabe grobund for en stærkere forankring af indsatsen i  

eksisterende PMTO-kommuner og eventuel videre udbredelse 

af indsatsen til andre kommuner og organisationer. Resultaterne 

kan desuden perspektiveres til andre typer af familie behandling, 

så også disse indsatser kan forstærkes. Målgruppen for publika-

tionerne er derfor praktikere, ledere og beslutningstagere i kom-

muner, som enten ønsker en stærkere forankring af PMTO og  

familiebehandling eller overvejer at implementere PMTO. 

Evalueringen er gennemført og udarbejdet af lektor Steffen 

Kaspersen og faglig programleder for PMTO Helge Hallmann.

Projekter som dette kan ikke gennemføres uden hjælp og velvilje 

fra en række mennesker. Vi vil derfor gerne sige stor tak til alle 

ledere, medarbejdere, forældre og unge på de otte arbejdspladser:  

Aalborg, Aarhus, Hjørring, Horsens, København, Skive og Vejen 

samt Center for ADHD, som deltager i udvikling, implementering 

og dataindsamling, og som dermed har gjort det muligt at evaluere 

PMTO Teens. 

Derudover vil vi gerne takke PMTO Mentorkorpset for at bidrage 

med viden, vejledning og kvalificering af implementeringsstøtte og 

dataindsamling.

Vi vil også gerne takke Den A.P. Møllerske Støttefond for dona-

tionen til projektet. Dette har gjort det muligt at udvikle og imple-

mentere PMTO Teens i Danmark.

Vi vil endelig også takke Steen Juul Hansen fra VIA University 

College for faglige input om implementering.

På vegne af mig selv og forfatterne ønsker jeg dig en god læselyst! 

Susanne Søndergaard Hansen

Vicedirektør Efter- og Videreuddannelse, VIA University College

2021
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I implementeringen og arbejdet med evidensbaserede program-

mer sker der således altid en tilpasning til den lokale kontekst, 

hvori programmet skal anvendes (Fixsen m.fl., 2005). I arbejdet 

med PMTO er det vigtigt, at denne tilpasning sker med udgangs-

punkt i programmets principper og komponenter. Hvis ikke det 

sker, er det ikke PMTO, der leveres til borgerne. Det kræver et 

stærkt fokus på at skabe en sammenhæng mellem programmets 

fidelitet og den indsats, som leveres til målgruppen (Kaspersen 

et al, 2020). Det er således vigtigt at levere en indsats med effekt 

samtidig med at målgruppen kan se mening i arbejdet (Shirk, 

2018). Dette vil give en faglig tilfredshed, organisatorisk forankring 

og effekt hos målgruppen. 

I nedenstående boks beskrives PMTO som indsats:

Indledning  
og sammenfatning

I arbejdet med evidensbaserede programmer er det afgørende at implementere 
programmets teori til praksis. Dette fokus på at arbejde med et program, hvis 
effekt er underbygget af forskning, kræver stor faglig opmærksomhed fra den 
implementerende organisation. Det er utopisk at tro på en lineær sammenhæng 
mellem teori og praksis.

Denne rapport formidler resultaterne af en evaluering af den prak-

tiske anvendelse af PMTO Teens og oplevelsen af at være en del af 

PMTO Teens-behandlingen. Det vil ske både fra et terapeut- og et 

ungeperspektiv. Resultaterne viser, hvordan PMTO-terapeuter har 

arbejdet med programmet og hvordan unge oplever at være en del 

af en familiebehandlingsindsats. Resultaterne afdækker derudover 

specifikt, hvorvidt de unge:

- Oplever øget trivsel i familien

-  Har en bedre skolegang end før PMTO Teens-behandlingen

-  Har en bedre fritid end før PMTO Teens-behandlingen

Resultaterne anvendes i den løbende videreudvikling af PMTO i 

forhold til, hvordan PMTO-terapeuter kan anvende den unge som 

et aktiv ind i familiebehandlingen. Endvidere belyser rapporten 

terapeuternes anvendelse af PMTO Teens som metode og som en 

del af et behandlingstilbud i en organisation. 

Formålet med rapporten er således at styrke og kvalificere 

behandlingsarbejdet med PMTO i kommunerne; dette så der  

skabes en endnu større sammenhæng mellem programmet og 

målgruppen. Det er desuden muligt for kommuner at bruge resul-

taterne i andre typer af familiebehandling, da der kan være sam-

menhæng mellem arbejdet med PMTO Teens og andre sociale  

indsatser målrettet unge og deres familier. 

Denne rapport præsenterer først de metoder, som er brugt til at 

indsamle data om erfaringerne med PMTO Teens. Herefter følger 

en præsentation af resultaterne. Rapporten afsluttes med en  

diskussion, som samler op på hovedresultaterne og perspektiverer 

resultaterne i forhold til programmets implementering.

Resultaterne viser først og fremmest, at både unge, forældre og 

terapeuter oplever, at PMTO Teens har en positiv indvirkning på 

familiens trivsel og konfliktniveau. Både unge og terapeuter  

beretter om færre konflikter i hjemmet, og om at redskaberne er 

brugbare. Der ses ikke en direkte sammenhæng mellem PMTO 

Teens og en bedre skolegang eller mere positiv fritid. Det virker 

dog heller ikke til, at familierne havde problemer med skole og  

fritid, før de indgik i et PMTO Teens-forløb.

På grund af coronanedlukningen i foråret 2020 ville vi under-

søge om terapeuterne stadig udførte PMTO Teens. Resultaterne 

viser, at PMTO Teens kan gennemføres virtuelt eller over telefon. 

Terapeuterne beretter, at dette også kan gøre en positiv forskel 

for familiernes trivsel. Resultaterne viste dog også, at væsentlige 

PMTO-aktiviteter var svære at gennemføre under nedlukningen. 

Dette kunne være rollespil og telefonopfølgninger. Der er således 

tvivl om fideliteten i disse sammenhænge.

Generelt fremhæver familier, terapeuter og mentorer, at redska-

berne i PMTO Teens er brugbare. Det opleves som særligt positivt, 

at metoden er meget konkret, og at familien fra dag 1 får nye  

redskaber, der kan hjælpe med et positivt samspil i familien.

Tabel 1: Hvad er PMTO? 

Parent Management Training Oregon (PMTO) er et evidensbaseret program udviklet i USA. Programmet blev hentet til Danmark i 

2006 af Socialstyrelsen. Siden 2016 har VIA University College haft ansvar for PMTO i Danmark.

Grundtanken bag PMTO er, at barnets vigtigste relationer er forældrene eller de primære omsorgspersoner i barnets liv (for eksem-

pel netværks-, adoptiv- eller plejefamilie). Disse omsorgspersoner er de vigtigste socialiseringsagenter, og programmet har derfor til 

formål at give forældrene relevante værktøjer til at ændre negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd. 

Dette gøres gennem varierede former for rådgivnings- eller behandlingsforløb af forskellig form og omfang efter indsatsbehov. PMTO 

bygger således på forældrenes ressourcer og baserer sig på en social læringsteori med et udpræget anerkendende fokus. Herved 

øges chancen for, at familiens egne ressourcer kan arbejde bæredygtigt frem mod en bedre fremtid for familien og dens børn.

Oprindelig er PMTO i Danmark anvendt til familier med børn i 4-12-årsalderen. Programmet er siden også udviklet til familier med 

teenagere. I projektet, som denne rapport omhandler, uddannes terapeuter i PMTO Teens i syv danske kommuner og i én privat  

organisation. Alle deltagende kommuner tilbyder i forvejen PMTO til familier med 4-12-årige.

PMTO Teens – erfaringer fra familie behandling i praksis
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Spørgeskemaundersøgelse 
I april/maj 2020 blev der gennemført en spørgeskemaunder-

søgelse blandt terapeuter, som deltager i single-case studiet1.  

Baggrunden for at gennemføre denne undersøgelse var nedluk-

ningen af samfundet i forbindelse med Corona-epidemien. Målet 

var at få indsigt i, om terapeuterne gennemførte PMTO Teens-  

forløbene, og hvordan de gennemførte dem under nedlukningen. 

Dette kunne give viden om fideliteten, og om i hvor høj grad  

familierne modtog PMTO Teens efter hensigten. Spørgeskemaet 

blev sendt elektronisk til samtlige deltagende terapeuter (n=11) i 

single-case studiet. Ti terapeuter har besvaret skemaet, hvilket 

giver en svarprocent på 91 %. 

Interview med terapeuter
I august 2020 gennemførtes semistrukturerede interviews med 

seks terapeuter fra fem deltagende kommuner. Interviewene 

havde en varighed på omtrent 30 minutter og blev gennemført 

telefonisk. Vi havde skrevet til seks terapeuter, som vi formodede  

eller vidste var i gang med et eller flere PMTO-teens forløb, og 

som repræsenterede PMTO-arbejdspladserne med hensyn til 

geografisk spredning og størrelse. En af de seks henviste videre 

til en kollega, da hendes eget Teens-forløb var gået i stå under 

Corona-nedlukning. Terapeuterne fik forud for interviewet tilsendt 

spørgsmålene. Det stod terapeuterne frit at vælge mellem deres 

PMTO Teens-forløb. Flere gav udtryk for, at de havde valgt blandt 

de mest vellykkede PMTO Teens-forløb. Resultaterne er således 

ikke repræsentative for alle forløb. Dog skal det nævnes, at tera-

peuterne ikke nødvendigvis havde mange forløb at vælge imellem. 

Alle på nær en har kun været i gang med mellem en og fire forløb.

Udtalelser fra PMTOmentorer og forældre 
I løbet af projektperioden er der løbende indsamlet data fra  

PMTO-mentorer, som har foretaget vejledning og undervisning 

af PMTO-terapeuterne. Flere af mentorerne har været med til at 

udvikle det danske PMTO-materiale til teenagere. Mentorerne 

består af vejledere/supervisorer og undervisere. Alle er uddan-

nede PMTO-terapeuter og PMTO teens terapeuter. Mentorerne har 

i gennemsnit fungeret som mentorer i 10 år. Deres grunduddan-

nelse er pædagog, ergoterapeut, socialrådgiver og psykolog. 

Data fra mentorer er blevet indsamlet fra møder, hvor vejledning 

og undervisningen er forberedt og evalueret i mentorgruppen. 

Derudover har vi løbende sparret med mentorerne om deres kon-

takt med terapeuterne, og de erfaringer, de har gjort sig. Disse data 

er indsamlet ud fra mødereferater samt telefon- og mailkorrespon-

dancer. 

Der er desuden indsamlet data fra enkelte forældre. Disse data er 

ikke indsamlet systematisk men kommer fra terapeuter i kom-

muner, der har delt forældres udtalelser, som terapeuterne rutine-

mæssigt indsamler. 

Interviews med ledere
I foråret 2021 blev der gennemført seks kvalitative interviews 

med ledere fra kommuner og organisationer. Interviewene 

blev gennem ført virtuelt som semistrukturerede interviews. 

Interviewene fokuserede på temaerne: Målgruppe, visitation, 

implementering og tidsforbrug. Her blev der spurgt om, hvordan 

den enkelte organisation visiterer til PMTO Teens både i forhold til 

målgruppen og visitationsprocedurer, hvor lang tid forløbene varer, 

og generelt hvilke hæmmere og fremmere der er i forbindelse med 

implementeringen af PMTO Teens. Den største del af den indsam-

lede data anvendes i rapporten Implementering af PMTO Teens i 

Danmark (Kaspersen og Hallmann, 2021a), men enkelte data om 

tilknytning til beskæftigelse anvendes i denne rapport.

Interview med unge 
I foråret 2020 gennemførte vi semistrukturerede, individuelle inter-

views med seks unge fra fem forskellige kommuner. Disse blev 

foretaget med unge fra familier, som har deltaget i PMTO-forløb. 

Da man i Danmark ikke har stor erfaring med at have unge med i 

PMTO-forløb, på sidelinjen såvel som i sessioner, er vi interesse-

rede i at få mere viden om de unges perspektiv på indsatsen. 

De unge blev rekrutteret til interviewene i dialog med PMTO-

terapeuterne ud fra kriterier om spredning i udsathed, geografi og 

alder. Der er tale om to piger og fire drenge. To af de unge er tvil-

linger. De unges gennemsnitlige alder er 14,3 år med en spredning 

fra 13 til 17 år. Gennemsnitsalderen i projektet som helhed er 14,3 

og 92 % af alle deltagende unge er mellem 13 og 17. Således repræ-

senterer de interviewede unge målgruppen for projektet i forhold 

til alder og køn. 

Spredning i udsathed er sværere at fastslå, da der kan ses på 

mange forskellige faktorer, og begrebet ikke er klart defineret. 

De unge som blev interviewet havde følgende karakteristika: Fire 

unge med skilte forældre, to med samboende forældre, en ung i 

specialklasse, fire i almindelig klasse, en i gymnasiet, fire unge med 

dansk som modersmål, to unge med to modersmål. 

Interviewene omhandlede de unges oplevelse af at være mål for en 

PMTO-session, og hvad dette betyder for den unges rolle i familien 

samt indvirkning på andre fællesskaber, som den unge deltager i. 

Interviewene omhandlede desuden, hvordan de unge generelt  

oplever PMTO som metode. Denne viden anvendes i den løbende 

videreudvikling af PMTO samt i forhold til, hvordan PMTO-

terapeuterne kan anvende den unge som et aktiv i en bæredygtig  

familiebehandling. I interviewene blev de unge også spurgt, om 

de følte sig hørt, forstået og respekteret, om de oplevede, at der 

blev arbejdet med det, som de synes er vigtigt, og i hvilken grad 

måden at arbejde på passede til dem. De tre spørgsmål er taget fra 

Session Rating Scale fra Feedback Informed Treatment. Feedback 

Informed Treatment (FIT) er et evidensbaseret dialog- og evalue-

ringsredskab, der er udviklet til professionelle behandlere og som 

kan anvendes på alle behandlingsforløb. Formålet med FIT er at 

evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af den terapeu-

tiske indsats ved at inddrage borgeren (Socialstyrelsen, 2021).   

De interviewede unge blev udvalgt ved at spørge bredt blandt  

terapeuterne om at pege på unge, som de vurderede var parate til 

at deltage i et interview af op til 45 minutters varighed. Deltagerne 

modtog et gavekort på 300 kr. til en biograf i deres nærområde 

som tak for deres deltagelse. Interviewene blev gennemført  

virtuelt over Microsoft Teams eller Zoom. 

Empiri og Metode

Dette afsnit beskriver, hvordan vi har indsamlet data til denne rapport. Data er 
indsamlet løbende i projektperioden fra august 2020 til september 2021. Data er 
indsamlet gennem spørgeskemaer til samtlige terapeuter, der deltog i single-case 
studiet, interview med seks terapeuter, seks ledere og fem unge, der har deltaget i 
PMTO forløb. Endelig er der også indhentet udtalelser fra forældre og mentorer.  

Nedenfor gives en beskrivelse af, hvornår og hvordan vi har rekrutteret respondenter 
og indsamlet data i hver gruppe.

1 VIVE foretager denne forskning. Resultater offentliggøres primo 2022.

PMTO Teens – erfaringer fra familie behandling i praksis



Resultater

Dette afsnit beskriver resultaterne af den indsamlede data. Først beskriver 
vi resultaterne fra interviews med de unge og herefter resultaterne fra 
spørgeskemaundersøgelse omkring corona-nedlukning. Dette efterfølges af 
resultaterne af interviews med terapeuter. Afslutningsvis præsenteres resultater 
baseret på erfaringer fra PMTO-mentorer og forældre.
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Interviews med unge
Der er gennemført seks kvalitative interviews med unge, hvis 

forældre har modtaget PMTO Teens. Resultaterne viser, at  

de interviewede unge er klar over, at én eller begge af deres 

for ældre har deltaget i et PMTO Teens-forløb. Alle af de inter-

viewede har desuden mødt terapeuten og deltaget i samtalerne 

mellem  to gange og ved alle samtaler. Alle de unge er bevidste 

om, hvad forældrene ønskede hjælp til:

”Få noget at vide om min ADHD, og hvordan hun kan hjælpe 

mig i hverdagen.” 

”Tror nok, at det var for at lære at være mere tålmodig, mindre 

stresset og mere hjælpsom for min søster og mig.” 

”Han ville gerne opnå, at det blev mere dejligt at være sammen 

med familien.” 

”Far henvendte sig først. Han ville gerne løse problemer og 

ville gerne, at båndet imellem ham og os blev stærkere og fik 

bedre kommunikation.”

De unge kan således italesætte de problemer, som familien har 

fået hjælp til at løse. 

De unges oplevelse af deltagelsen i PMTO Teens
I interviewet bliver de unge bedt om at skalere tre spørgsmål fra 

nul til ti, hvor ti er udtryk for, at de i højest mulig grad oplever 

nedenstående:

-  I hvilket omfang har du følt dig hørt, forstået og respekteret?

-  Oplevede du, at der blev talt om og arbejdet med det, som du 

synes er vigtigt? 

-  I hvilken grad passede måden at arbejde på til dig? 

De seks unge svarer mellem 7,5 og 10 på de tre spørgsmål med 

et gennemsnit på henholdsvis 9,1; 8,7 og 8,4. Med forbehold for 

et lille n, og at interviewet er foretaget kvalitativt, tyder det på, 

at de unge har haft en positiv oplevelse i forbindelse med, at 

deres familie har deltaget i PMTO Teens behandling.

De unges oplevelse af PMTO Teens’ virkning
På spørgsmålet om, hvorvidt den unge oplever, at de har det 

anderledes sammen i familien, end før forældrene startede i for-

løbet, giver de unge gennemgående positive tilbagemeldinger. 

Her følger et par eksempler.  

To af de interviewede er under forløbet startet i medicinsk 

behandling og begge tilskriver medicinen en stor del af forkla-

ringen på forandringerne i hjemmet. De unge fremhæver især 

ændringer i konfliktniveauet i familien og tilskriver det enten 

samtalerne eller den medicinske behandling, som de har opstar-

tet under forløbet. 

De unge oplever således, at PMTO Teens generelt har en positiv 

virkning på konfliktniveauet i familien. De unge skændes mindre 

med deres forældre, og enkelte unge fortæller, at de fortsat 

bruger nogle af de redskaber, som de arbejdede med, mens de 

var i PMTO Teens behandling.

Brug af PMTO Teens redskaber
I PMTO Teens bliver forældrene præsenteret for konkrete 

redskaber, som de øver til samtalerne og viderefører til deres 

for ældrerolle i hjemmet. Disse redskaber er vigtige, fordi bag-

grunden for PMTO Teens er, at indsatsen er handlingsorienteret, 

og at forældrene kan bruge disse redskaber til at ændre det 

negative samspil. Det er ikke afgørende, at forældrene eller de 

unge kan navngive disse redskaber eller genkende dem korrekt. 

Det afgørende er, at forældrene arbejder med udgangspunkt i 

disse og tilpasser dem deres forældrerolle.

Generelt har de unge svært ved at udpege konkrete redskaber, 

som de i samtalerne eller af deres forældre er blevet præsente-

ret for. Det er uklart, om det skyldes, at de er blevet præsenteret 

for dem, men ikke kan huske det, om de ikke er blevet præ-

senteret for dem, fordi forældrene ikke har brugt redskaberne 

hjemme, eller om forældrene ikke har arbejdet med redskaberne 

i samtalerne. Hvilke redskaberne forældre er blevet præsente-

ret for vil en kommende rapport om single-case studiet kunne 

give mere indblik i. Det må dog også tilføjes, at arbejdet med 

de fleste komponenter handler om at ændre forældrenes måde 

at være forældre på, hvilket vil vise sig mere indirekte (kon-

flikthåndtering, positiv involvering, tydelige beskeder, tilsyn og 

medleven, regulering af følelser, skole og uddannelse). Kun i ros 

og opmuntring, grænsesætning og problemløsning bliver for-

ældrene bedt om at introducere noget konkret for den unge. 

Fem unge fortæller om belønningsskemaer, som familien har 

brugt, en af de fem fortæller derudover: 

”Mine forældre har øvet sig på at rose mig mere. De gjorde det 

i en periode. De kunne godt skrue op for rosen igen.”

To unge fortæller om ekstraopgaver (grænsesætning), og en 

fortæller om at have hørt om problemløsning, uden at familien 

dog har brugt det. 

2  Tablets eller telefoner

”Helt klart. Hvis man skulle sætte tal på, så 
ville det være en 10. Før vi startede i forløbet, 
så kom min far og jeg tit op at skændes. 
En gang hver dag råbte vi ad hinanden og 
blev sure. Der er meget, der har ændret 
sig. Vi er blevet meget mere stille og rolige. 
Min far har lært rigtig meget, han er ikke så 
stresset længere. Og jeg har lært at trække 
vejret dybt og tælle til ti. Og vi har lært at 
tale sammen meget bedre. Vi har ikke været 
oppe at skændes i mere end en måned. Han 
er blevet mere stille og rolig mere afslappet. 
Han er blevet sødere, han prøver ikke at skabe 
problemer”.

”Min far er blevet bedre til ikke at køre op i 
det røde felt. Han er blevet mere rolig. Han 
tager den med ro hvis der er noget som er 
træls. Det er meget sjældent vi kommer op og 
skændes. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst 
har været oppe at skændes.”

”Tidligere: Hvis min far og jeg var oppe og 
skændes, gik det ud over resten af familien. 
Dårlig stemning, og min mor blev ked af det 
eller kom op og skændes med min far.” 

”Vi bruger stadigvæk [et år efter] nogle af de 
metoder, vi fik hos [terapeuten]. I stedet for at 
tage vores elektronik2 over flere dage. Nu giver 
mor os bare en ekstra opgave. Og så er der 
slået en streg over skænderiet. 
Hvis man er i et skænderi, kan vi nu sige, at 
man vil have en pause. Så kan man dampe af 
og tale videre bagefter.”

PMTO Teens – erfaringer fra familie behandling i praksis



50%

75%

Rollespil er en integreret del af PMTO-metoden. Det er en måde, 

hvorpå forældrene kan gøres aktive og afprøve redskaberne,  

inden redskaberne skal præsenteres for den unge. Det er 

 muligt, at terapeuten har arbejdet med rollespil sammen med 

forældrene. Blandt de unge er der dog kun én, som nævner  

rollespil som noget af det, der er foregået i samtalerne:

”Vi fik snakket om ting, som vi normalt ikke får snakket om. 

Snakkede sammen om problemer, fandt løsninger, lavede for 

eksempel stamtræ. Vi lavede også rollespilsøvelser. Nogle 

gange var de sjove. ”

Generelt er alle de interviewede unge positive over for PMTO 

Teens som indsats. De mener, at indsatsen har gjort en positiv 

forskel i familien, og alle seks unge ville anbefale andre med 

lignende udfordringer at gennemgå et PMTO Teens forløb.  

En ung ytrer:

”Det har virkelig hjulpet. Det har ikke kun været tomme ord. 

Det har virkelig skabt forandring. 

Det har ikke kun været ord. Det har også været handling. Jeg 

kunne godt lide at udfylde FIT. Kunne godt lide, at terapeuten 

arbejdede med en tavle, skrev ned, hvad vi skulle arbejde med.”

Det virker således til, at de unge finder den meget konkrete 

tilgang virksom. Dét, at familien får konkrete redskaber og taler 

om, hvad de kan gøre anderledes, har en positiv indvirkning på 

familiernes samspil.

Forandring i skole og fritid
De unge blev spurgt om, hvorvidt PMTO Teens-forløbet har 

givet en forandring i deres skole og/eller fritidsliv. Fire ud af de 

seks unge oplever ikke eller kan ikke sætte ord på forandringer 

i forhold til skole, fritid eller fritidsjob. To unge kan dog fortælle 

lidt: Én ung fortæller, at han tidligere gik på FGU3, nu er startet 

på en tømreruddannelse, at samtalerne betød, at der var færre 

skænderier i familien: 

”Så er man lidt gladere, som gør det nemmere at være i skole, 

så er man mindre sur.”

En anden fortæller, at han ikke rigtig orkede skole før, men at 

han nu er startet i gymnasiet. 

Spørgeskema i forbindelse med nedlukning
Ved årsskiftet 19/20 begyndte kommunerne at rekruttere fami-

lier til single-case studie. Denne forskning, som VIVE gennem-

fører, følger en række familier særlig tæt i forbindelse med deres 

deltagelse i PMTO Teens-behandling.  Medio marts 2020 blev 

der indført strenge corona-restriktioner i Danmark. Dette betød, 

at PMTO teens-forløbene i vidt omfang ændrede form, da det 

ofte ikke var muligt at mødes fysisk. Det var forskelligt, hvordan 

kommunerne tolkede restriktionerne. Nogle kommuner lukkede 

alt ned undtagen meget vigtige familiesager. Andre kommuner 

besøgte familierne eller gennemførte PMTO-Teens virtuelt. 

Grundet en bekymring om fidelitetsniveau valgte vi at lave en 

spørgeskemaundersøgelse blandt de terapeuter, der deltog i 

projektets single-case studiet. Formålet var at afdække, i hvil-

ken grad restriktionerne påvirker den behandling, som familier 

modtager. 

Ved rapportens udgivelse er der 70 familier, som har gennem-

ført PMTO-Teens forløb i projektet. 50 af disse forløb er afslut-

tet mellem foråret 2020 og foråret 2021. Vi må således formode, 

at en meget stor andel af de afsluttede forløb har været påvir-

ket af restriktionerne i terapeuternes muligheder for at mødes 

fysisk med familierne som følge af corona. 

Nedenfor gengives resultater fra de terapeuter, som vi sendte 

et spørgeskema til. Skemaet blev sendt til 11 terapeuter, da 

nogle af deres familier blev fulgt særlig tæt i forbindelse med 

familiernes deltagelse i single-case studiet.

Nedenstående tabel viser, at de fleste adspurgte stadig afhol-

der samtaler i forbindelse med nedlukningen. To svarer, at de 

ikke gør.

To af terapeuterne svarer uddybende på spørgsmålet. Den ene 

skriver, at familien har valgt samtalerne fra, indtil de igen kan 

mødes fysisk. Den anden terapeut skriver, at hun har telefonisk  

kontakt med to familier men ikke arbejder videre med PMTO 

Teens, da hun ikke har erfaring med virtuelle møder og synes, det 

er svært at lave almindelige PMTO-forløb, når de ikke sidder fysisk 

sammen.

I forbindelse med nedlukningen afholdes de fleste samtaler over 

telefon eller virtuelt

Andre måder er beskrevet som møder på arbejdspladsen, hvor 

der holdes afstand. Dette sker i familier, hvor familien har særligt 

behov for støtte.

De fleste samtaler gennemføres med samme afsatte tidsramme, 

som de ellers ville have været. Dette er cirka én time. Der er dog  

tre terapeuter, som svarer, at samtalerne er kortere end de plejer  

at være. Ingen svarer at samtalerne er længere i forbindelse med 

nedlukningen:

En vigtig del af PMTO Teens er ugentlige telefonopfølgninger. Her 

følger terapeuten op på den foregående samtale og spørger ind til, 

hvordan det går med den hjemmeopgave, som familien skal øve:

Som ovenstående tabel 4 viser, er det kun halvdelen af terapeu-

terne, der laver telefonopfølgninger med familien. Når vi i samme 

omgang spørger terapeuterne, om de oplever, at familierne laver 

deres hjemmeopgaver, har terapeuterne varierende svar:

Som ovenstående tabel 4 viser, er det kun halvdelen af terapeu-

terne, der laver telefonopfølgninger med familien. Når vi i samme 

omgang spørger terapeuterne, om de oplever, at familierne laver 

deres hjemmeopgaver, har terapeuterne varierende svar:

3 Forberedende grunduddannelse

Tabel 1: Afholder du samtaler med de familier, som er i gang 
med et PMTO Teensforløb?

Ja, alle mine familier

Ja, nogle af familierne

Nej

5

3

2

0% 25% 50% 75% 100%

Respondenter

50%

30%

20%

Tabel 2: Hvordan afholder du samtalerne?  
(sæt gerne flere krydser)

Telefon

Virtuelt eller video

Andre måder

4

5

1

0% 25% 50% 75% 100%

Respondenter

50%

63%

13%

Tabel 5: Oplever du, at familier laver deres hjemmeopgave?

Tabel 6: I mine samtaler holder jeg mig på PMTOsporet

I højere grad

Samme som tidligere

I mindre grad

I højere grad

Samme som tidligere

I mindre grad

1

4

3

0

6

2

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%

Respondenter

Respondenter

38%

25%

13%

0%

Tabel 4: Laver du telefonopfølgninger med forældrene?

Ja

Nej

Jeg laver aldrig tele-
fonopfølgninger. Heller 

ikke når vi har mulighed 
for at mødes fysisk

4

4

0

0% 25% 50% 75% 100%

Respondenter

50%

50%

0%

Tabel 3: Hvor lange er dine samtaler med forældrene  
i forhold til samtaler, når I mødes fysisk

Samtalerne er:

kortere

samme længde 
som de plejer at være 

længere

3

5

0

0% 25% 50% 75% 100%

Respondenter

38%

63%

0%
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Når vi spørger terapeuterne om, hvordan de oplever kontakten 

til familierne under nedlukningen, er der både positive og nega-

tive tilbagemeldinger. En terapeut skriver:

”jeg har flere familier, som siger, at de oplever virtuelle sam 

taler stort set lige værdifulde. Det er faktisk det mest udbredte 

svar. Flere giver udtryk for, at de ønsker at holde fast i de  

virtuelle samtaler ind imellem, når vi begynder at kunne mødes 

fysisk igen.”

En anden terapeut ytrer, at det kan være frustrerende at arbejde 

med PMTO Teens under nedlukningen:

”Jeg har ikke samme oplevelser af godt og grundigt arbejde, 

når vi afslutter samtalen, som når vi træner med rollespil og er 

i samme rum.”

Selvom der kan være både positive og negative faktorer ved at 

arbejde under nedlukningen, svarer de fleste terapeuter, at det 

er muligt at opnå en positiv virkning på familiernes samspil i 

virtuelle forløb i forhold til telefonsamtaler.

Når vi beder terapeuterne om at vurdere fidelitet i forbindelse 

med at levere PMTO Teens virtuelt eller over telefonen, mener 

terapeuterne, at de leverer PMTO, og at der er mulighed for, at 

denne form for behandling har en positiv virkning på familiernes 

udfordringer. Vi ser dog også, at der er centrale PMTO-elemen-

ter, som bliver nedprioriteret. Dette er især rollespil og hjemme-

opgaver. Dette kan betyde, at fideliteten i de virtuelle forløb er 

lavere end ved PMTO Teens forløb, som gennemføres ved fysisk 

fremmøde.

Interview med PMTOterapeuter
Seks terapeuter er blevet interviewet om i alt ni familier. Det 

stod terapeuterne frit at vælge mellem deres PMTO Teens- 

forløb. Flere gav udtryk for, at de havde valgt blandt de mest 

vellykkede sager. Resultaterne er således ikke repræsentative 

for alle sager i projektet. Dog skal det nævnes, at terapeuterne 

ikke nødvendigvis havde mange sager at vælge imellem. Alle på 

nær en har kun været i gang med mellem en og fire sager.

Blandt forældrene i de ni familier var både højt uddannede 

og mindre højt uddannede. De fleste forældre er i arbejde. De 

indskrevne børn er både drenge (5) og piger (4). Aldersmæssigt 

fordeler de sig jævnt over hele målgruppen (13-17 med et gen-

nemsnit på 14,6). Familierne er henvist efter forskellige para-

graffer både § 11.3 (konsulentydelse) og § 52.3. (familiebehand-

ling). Henvisningsårsagerne er angst, skolevægring, ADHD, højt 

konfliktniveau og hash misbrug.

Forandringer i trivsel
Terapeuterne vurderer, at PMTO-forløbet har medført forbedret 

trivsel i alle familier. Hos enkelte er denne forbedrede trivsel 

dokumenteret med FIT score. FIT står for Feedback Informed 

Treatment og måler trivsel på fire skalaer fra 0 til 10 (individuel 

trivsel, trivsel i nære relationer, social trivsel og generel trivsel). 

Det er muligt at opnå en score på mellem 0 og 40. Jo højere 

score desto højere trivsel. Terapeuterne nævner forandringer 

som bedre stemning, færre konflikter og større tillid. Flere fami-

lier fortæller, at de tager på ferier, som de tidligere ikke havde 

troet mulige – i hvert fald ikke på den succesfulde måde. 

Forandringer konfliktniveau
Terapeuterne beskriver, at konfliktniveauet i familierne er faldet 

eller faldet stærkt. Familierne oplever dog stadig konflikter, og 

at bølgerne kan til tider kan gå højt. Nogle forældre fortæller om 

større forståelse for den unge, og at deres egne følelsesregule-

ringsstrategier er blevet stærkere. 

Forandringer forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet
I forhold til forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet er der 

rapporteret positive forandringer i mindre grad. For de flestes 

vedkommende var der tale om forældre, som i forvejen havde 

en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet. Dog er der nogle  

eksempler på forældre, der står stærkere: Én går fra delvis syge-

melding til fuldtidsarbejde, én gennemfører en uddannelse på 

jobbet og én undgår efter eget udsagn en sygemelding. 

Generelt er der ikke meget fokus på samarbejde med beskæf-

tigelsesafdeling/forvaltning i kommunerne. En leder siger:

”Vi samarbejder ikke med Beskæftigelse. Hvis der er meget 

kaos, kan de hjælpe men ellers kun i meget særlige tilfælde.” 

En anden leder nævner, at der kan være et uformelt samarbejde. 

For eksempel, at forældrene får udskudt et møde på Jobcentret, 

hvis de skal til PMTO Teens. 

Selvom der i mange kommuner ikke virker til at være et formelt 

samarbejde mellem social- og beskæftigelsesforvaltningen, 

nævner en leder dog, at det er en tilbagevendende problemstil-

ling i kommunen. Her er der en siloopbygning, som gør, at der er 

langt mellem Børn og Unge og Beskæftigelse. Lederen nævner, 

at 40 % af de forældre, som har en sag i Børn og Unge, også har 

en sag i Beskæftigelsesafdelingen. 

Forandringer i den unges funktionsniveau i skolen
Der nævnes ret gennemgående et mindsket eller stærkt mind-

sket skolefravær og højere funktionsniveau fagligt og socialt. En 

beskriver, hvordan den unge går fra ikke gennemført 9. klasse 

til gennemført 10. klasse  og optagelse på handelsgymnasium, 

én går fra at være vurderet ”ikke uddannelsesparat” til at blive 

vurderet at være ”uddannelsesparat”.

Forandringer i fritiden:

En nævner, at den unge har fået fritidsjob. I forhold til det 

 sociale netværk nævnes følgende ændringer: Færre dårlige 

kontakter, stop af misbrug, stærkere relationer, mere deltagelse 

i arrangementer med familien og uden for familien. 

Terapeuterne er også blevet spurgt om, hvad de synes om at 

arbejde med PMTO Teens:

Der udtrykkes bred tilfredshed. En enkelt synes, at det er bøvlet 

med alt det skriftlige og videooptagelserne. Det skylder mu-

ligvis i højere grad, at hun samtidig med at være med i PMTO 

Teens også er i gang med sin certificering. Terapeuterne deler 

oplevelsen af, at metoden er virksom. Dog nævner en, at den 

muligvis er bedst til forældre med højere uddannelse eller et 

generelt højere funktionsniveau.

Erfaringer fra PMTOmentorer og forældre
Forældrene er ikke blevet interviewet, men en kommune ind-

samler systematisk skriftlige tilbagemeldinger fra alle forældre. 

Her er, hvad en forælder skriver.

”Redskaberne virker meget fornuftige, og de er meget ligetil 

og giver god mening. Derved bliver PMTO er en metode, hvor 

alle kan være med. Der er en tydelig rød tråd i redskaberne og 

præsentationen af dem. Sessionerne er strukturerede, og jeg 

ved hvad jeg skal og hvad der skal ske, og det synes jeg skaber 

forudsigelighed, hvilket er rigtig rart. Det er dejligt, at timerne 

er meget målrettet, så vi ikke laver alt mulig andet. Det vil 
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I tabel 6 kan vi se, at seks terapeuter svarer, at de i samme grad 

som tidligere holder sig på PMTO-sporet, hvorimod to terapeuter 

angiver, at de i mindre grad holder sig på PMTO-sporet. Vi spurgte 

særligt ind til rollespil, fordi dette er en central del af terapeutens 

formidlingsarbejde:

Her svarer alle på nær én, at de laver mindre rollespil i forbindelse 

med, at samtalerne gennemføres i forbindelse med nedlukningen. 

Når vi spørger terapeuterne, om deres oplevelse med at levere 

PMTO Teens virtuelt, nævner de både fordele og ulemper:

Tabel 7: Hvor meget arbejder du med rollespil i dine samtaler?

Mere end jeg plejer

Ligesom jeg plejer

Mindre end jeg plejer

0

1

7

0% 25% 50% 75% 100%

Respondenter

88%

0%

13%

Fordele Ulemper

Mindre transporttid for familien

Mindre ventetid for familien

Det er mere bøvlet at udlevere forældrematerialet til familierne

Flere nævner, at det er svært at gennemføre rollespil: 

- at rollespil ikke bliver så tydelige

-  at terapeuten er bange for, at forældrene ikke forstår på samme 

måde

-  at det er vanskeligt at demonstrere rollespil med det udstyr, som 

terapeuten har til rådighed

-  at især rollespil med flere deltagere er vanskeligt

Opbygning af en tillidsfuld relation opleves som mere vanskelig. 

Kan ikke bruge en tavle på samme måde.

En skriver, at det er sværere at skabe en struktur.

 

Sværere at gennemføre midt-uge-opkald, når man i forvejen har 

haft telefonisk/virtuel kontakt.

Tabel 8: Fordele og ulemper ved virtuel behandling

PMTO Teens – erfaringer fra familie behandling i praksis
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sige, at jeg hver gang går med noget konkret i hånden. Det er 

rart at indgå i en tydelighed, hvor jeg ikke har brugt tid på at 

være i tvivl om indholdet af sessionerne. Terapeuten tilpassede 

metoden til vores familie, og det var godt. Rollespillene var 

lidt grænseoverskridende i starten, men man får som forældre 

øget opmærksomhed på, hvad man mærker, man gør ved sine 

børn, og en meget smart måde at indlære redskaberne på. Ved 

at bruge tavlen meget bliver alt langt mere visuelt. Det vil sige, 

at jeg får en øget forståelse, og kan bedre huske det, vi taler 

om. Det er metodisk en god måde at få dialog om redskaber

ne på. Ligeledes har der været meget humor, og vi har grinet 

meget. Jeg kan mærke, at terapeuten vil mig det bedste, og jeg 

føler, det har været et trygt sted at være. Jeg havde en følelse 

af ligeværdighed. Det er dejligt, at alle sessionerne foregår i en 

positiv ånd, og det er tydeligt, at terapeuten roser mig lige så 

meget, som jeg skal hjem og rose mit barn. Rosen fra terapeu

ten har fået mig til at åbne op følelsesmæssigt og har betydet, 

at jeg har følt, jeg har kunnet være ærlig.”

Nedenstående udtalelser, som vi gentagne gange er stødt på 

fra terapeuter og mentorer:

”Teensforløb er mindre stringente. Indsatsen springer mere 

mellem de forskellige komponenter og nogle gange må vi  

sætte PMTO på pause og gøre noget andet.” 

”Familiesituationen er mere kompleks, og de negative  

samspilsmønstre er mere fastlåste.” 

”Det er nemmere at arbejde med de 13 til 15årige end de  

16- og 17årige.” 

”Nogle redskaber er for barnlige til de ældste.” 

Mentorerne fremhæver også, at de ældste teenagere er mere 

påvirkede af deres kammerater end af deres forældre. Tera-

peuterne oplever nogle gange, at de unge ikke deltager, enten 

fordi de unge selv ikke ønsker det og i enkelte tilfælde, fordi 

forældrene ikke vil involvere dem. Terapeuter, der har samtaler, 

hvor den unge deltager, oplever det som meget meningsfuldt. 

I teenageforløb er der behov for at samarbejde med langt flere 

parter. Problemerne har ofte stået på i længere tid og er mere 

alvorlige. Derfor er der oftere samarbejde med den unges indivi-

duelle behandler (ungevejledere), skolen og endda politiet eller 

kriminalforsorgen. 

Sammenfatning af resultater
Resultaterne vedrørende erfaringen med PMTO Teens afdækker, 

hvordan terapeuter arbejder med indsatsen, og hvordan familier 

tager i mod indsatsen. Resultaterne afdækker også, om PMTO 

Teens øger trivslen i familien, og hvordan terapeuterne har  

arbejdet med indsatsen.

Resultaterne viser først og fremmest, at både unge, forældre 

og terapeuter oplever, at PMTO Teens har en positiv indvirkning 

på familiens trivsel og konfliktniveau. Både unge og terapeuter 

beretter om færre konflikter i hjemmet, og om at redskaberne er 

brugbare. Der ses ikke en direkte sammenhæng mellem PMTO 

Teens og en bedre skolegang eller mere positiv fritid. Det virker 

dog heller ikke til, at familierne havde problemer med skole og 

fritid, før de indgik i et PMTO Teens-forløb.

På grund af corona-nedlukningen i foråret 2020 ville vi under-

søge, om terapeuterne stadig udførte PMTO Teens. Resulta-

terne viser, at PMTO Teens kan gennemføres virtuelt eller over 

telefon. Terapeuterne beretter, at dette også kan gøre en positiv 

forskel for familiernes trivsel. Resultaterne viste dog også, at 

væsentlige PMTO-aktiviteter var svære at gennemføre. Dette 

kunne være rollespil og telefonopfølgninger. Der er således tvivl 

om fideliteten i disse sammenhænge.

Generelt fremhæver familier, terapeuter og mentorer, at redska-

berne i PMTO Teens er brugbare. Det er særlig positivt, at meto-

den er meget konkret, og at familien fra dag 1 får nye redskaber, 

der kan hjælpe med et mere positivt samspil i familien.
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Diskussion

Denne rapport har set på erfaringerne med at arbejde med og modtage PMTO Teens. 
Resultaterne bygger på data, som er indhentet mellem 2020 og 2021. Disse data 
bestod af interviews, spørgeskemaundersøgelse og erfaringsopsamling fra møder, 
mails og telefonsamtaler.

Dette afsnit beskriver de hovedresultater, som vi når frem til på baggrund af 
ovenstående, og vil herefter beskrive, hvilke begrænsninger der er i forbindelse 
med undersøgelsen. Afslutningsvis vil vi perspektivere resultaterne i forhold til 
familiebehandling mere generelt i danske kommuner.

Corona har haft betydning for PMTO Teens’ indhold
I marts 2020 lukkede Danmark ned på grund af corona. Det fik 

stor betydning for familiebehandlingen i Danmark. De kommu-

nale arbejdspladser sendte medarbejderne hjem, hvor de blev 

bedt om fortsætte arbejdet hjemmefra. Alle PMTO Teens-tera-

peuter havde få eller ingen erfaringer med virtuelle samtaler  

og da slet ikke med virtuelle PMTO-samtaler. Selv om PMTO 

Danmark relativt hurtigt udgav en guide til virtuelle samtaler 

(april 2020) og også tilbød virtuelle workshops om emnet (ef-

terår 2020), var mange terapeuter i vid udstrækning overladt til 

selv at finde metoder til at udføre terapeutiske samtaler over 

nettet. 

Derfor er det også interessant at beskæftige sig med restriktio-

nernes betydning for den PMTO-behandling, som terapeuterne 

har gennemført. Den indsamlede data er selvrapportering fra 

terapeuterne, som har udfyldt et spørgeskema udarbejdet af 

projektledelsen. 

Tre centrale elementer i PMTO-behandlingen er rollespil, tele-

fonopfølgning og hjemmeopgaver. Rollespil er en metode til 

formidling af stoffet, som skal hjælpe deltagerne til at opleve, 

forstå og tilegne sig PMTO-redskaberne. Det medvirker til at 

aktivere og engagere deltagerne i behandlingen. Telefonopfølg-

ningerne skal hjælpe forældrene til at huske at bruge redska-

berne og give forældrene svar på spørgsmål, som kan stå i vejen 

for anvendelsen af redskaberne. Hjemmeopgaverne handler om 

at omsætte det lærte i hverdagen og indsamle erfaringer med 

brugen af redskaberne. 

Ser vi på de tre centrale elementer, er der sket et kraftigt fald 

i anvendelsen af dem under corona-nedlukningen. Hele 88 

% af terapeuterne svarer, at de laver mindre rollespil end før, 

halvdelen laver ikke telefonopfølgningerne og næsten 40 % af 

terapeuterne oplever, at familierne laver færre hjemmeopgaver 

end før. 75 % af terapeuterne svarer samtidig, at de holder sig på 

PMTO-sporet. Det kan dermed være svært entydigt at konklu-

dere, i hvor høj grad familierne har modtaget PMTO. Et forsig-

tigt bud kunne være, at terapeuterne fortsat har arbejdet med 

PMTO-komponenterne og med PMTO-værdigrundlaget, men at 

formidlingen har været meget anderledes, og forældrenes mu-

ligheder for omsætning derfor har været betydeligt forringet. 
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Undersøgelsen er lavet i begyndelsen af pandemien og ned-

lukningen. Projektledelsen har ikke lavet en opfølgende 

undersøgelse. Den kunne muligvis have vist et andet, mere 

metode-stringent billede. Man kan forestille sig, at terapeu-

terne bliver mere erfarne med virtuelle samtaler, at den akutte 

tilstand med ad hoc løsninger afløses af mere langsigtede 

tilgange til det terapeutiske arbejde, at den totale nedlukning 

opblødes, så nogle fysiske møder igen bliver mulige, og at fami-

lierne vænner sig til virtuelle samtaler og også til deres særlige 

corona-hjemmesituation.    

Opnåede forandringer herunder skole, fritid og beskæftigelse
I projektet er vi interesserede i at undersøge, om PMTO Teens 

har en positiv betydning for forældre og unges skole, fritid og 

beskæftigelse. 

Langt de flere unge og terapeuter fremhæver en øget trivsel 

hos de deltagende familier. En af grundene til den øgede trivsel 

er en reduktion i konfliktniveauet, som mange af de unge og 

også terapeuterne fremhæver som en vigtig forandring. Inter-

viewene giver ikke et klart billede af forandringerne i forhold 

til forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet eller den unges 

funktionsniveau i skolen og fritiden. Det kunne tænkes, at både 

de unge og forældrene ikke umiddelbart kobler forandringer 

på det område til familiebehandlingen, og derfor ikke nævner 

de forandringer, når de bliver interviewet. En anden hypotese 

er, at de deltagende familier i forvejen har en høj tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Det kan også tænkes, at forandringer i tilknyt-

ning til arbejdsmarkedet først ses på et senere tidspunkt. 

Tidligere forskning i effekten af PMTO-behandlingen har vist, 

at først ses forandringer i forældrekompetenceniveau. Dette 

har betydning for bedringen af børnenes adfærd, og på lidt 

længere sigt ses forandringer i forældres indtægt og tilknytning 

til arbejdsmarkedet (Forgatch, 2009). VIVEs registerdataunder-

søgelse vil i højere grad kunne vise, om der er sket ændringer i 

forhold til skolefremmøde, den unges fritidsbeskæftigelse og 

forældrenes beskæftigelsesgrad. Der bliver dog nævnt nogle 

forandringer: Én forælder går fra delvis sygemelding til fuldtids-

arbejde, én gennemfører en uddannelse på jobbet og en undgår 

efter eget udsagn en sygemelding. Blandt de unge er der én, der 

går fra ikke gennemført 9. klasse til gennemført 10. klasse og 

optagelse på handelsgymnasium, og én går fra at være vurderet 

”ikke uddannelsesparat” til at blive vurderet at være ”uddannel-

sesparat”.

Terapeuternes og unges oplevede virkning
Forældrene, de unge og terapeuterne udtaler sig samstemmen-

de positivt om PMTO. Terapeuterne er glade for metoden og 

oplever, at den er hjælpsom for faktisk alle de familier, de bliver 

interviewet om. På samme måde vil alle interviewede unge ger-

ne anbefale andre at gå i et PMTO-forløb. 

De deltagende unge bliver spurgt til deres tilfredshed med sam-

talerne. De unge bliver bedt om at skalere (0-10) på tre spørgs-

mål (følelsen af at blive forstået, indholdet og metode). Når 

spørgsmålet bliver stillet af behandleren selv, så er der tale om 

høj tilfredshed, når tallet ligger på 9 eller der over. Dette skyldes 

blandt andet, at de unge måske gerne vil please terapeuten, 

altså være sød ved terapeuten. Spørgsmålene stilles her i en 

anden sammenhæng og desuden for det samlede forløb og ikke 

efter hver enkelt samtale. Alligevel er det interessant, at gen-

nemsnitstallet for den unges oplevelse af at blive hørt, forstået 

og respekteret ligger over 9, hvilket i den sammenhæng må 

betragtes som meget højt.  Tallene for måden at arbejde på og 

indholdet ligger lavere, og det kan være udtryk for, at de unge 

ikke selv har valgt at gå til samtaler. 

Forældrematerialet fungerer godt. Vi har ikke specifikt spurgt 

forældrene til materialet, men fraværet af kritik og ændrings-

forslag tages som udtryk for, at materialet, der forud for nær-

værende projekt er blevet gennemarbejdet to gange, fungerer 

godt. Det er også meldingen, som vi får fra terapeuterne og 

mentorerne. Det gælder både for forældrematerialet og tera-

peutmanualen. 

Blandt terapeuterne er vi jævnligt stødt på, at de vurderer, at 

metoden er bedre egnet til de unge teenagere end de næsten 

voksne teenagere. Hvis registerdataundersøgelsen bekræfter 

dette indtryk, vil det være vigtigt at undersøge dette forhold 

yderligere. Hvad er grundene til en lavere effekt blandt de ældre 

teenagere? Hvordan kan metoden evt. justeres, så den bedre 

dækker de ældre teenagers familiers behov? Er alvorsgraden 

tungere ved opstart af forløb hos de ældre teenagere, eller er 

udfordringerne sværere at påvirke? Vi har ikke fundet interna-

tional forskning, som har beskæftiget sig med forskelle mellem 

ældre og yngre teenagere. 

Begrænsninger i erfaringsopsamlingen
I vores undersøgelse af arbejdet med PMTO Teens skal nævnes 

en række begrænsninger i forhold til konklusionerne: 

Det er os selv i projektledelsen, der har indsamlet og analyseret 

data. Da vi selv har ansvar for gennemførsel og målopfyldelse, 

kan det være, at vi har haft et mere positivt syn på kommuner-

nes arbejde og vores analyse af data. Armslængdeprincippet 

har således ikke været gældende i denne rapport.

I forbindelse med udvælgelse af terapeuter og deres beskrivelse 

af PMTO Teens’ virkning på målgruppen, er der risiko for, at  

terapeuterne har udvalgt de familier, som har gennemgået sær-

ligt vellykkede forløb. Dette kan være de familier, som er særligt 

engagerede. Det samme kan gøre sig gældende ved de unge, 

som er interviewet. Disse kan også stamme fra familier med 

meget vellykkede forløb. Der er således en risiko for, at vi ikke 

har fået belyst arbejdet med de familier, som kræver et mere 

omfattende arbejde med PMTO Teens.

Vi har indsamlet data fra seks unge og seks terapeuter. Dette 

tal er lavt i forhold til, at 25 terapeuter arbejder med og 76  

familier har gennemført et PMTO Teens forløb i projektperioden. 

Der er således risiko for, at data ikke er repræsentativt for hele 

målgruppen.

Corona-nedlukningen i foråret 2020 har utvivlsomt påvirket 

arbejdet med PMTO Teens. Leveringen er foregået virtuelt eller 

gennem telefonen, og kommunerne har haft fokus på at få en 

arbejdsdag til at hænge sammen. Projekter har højest sandsyn-

ligt været nedprioriteret i perioden.

Konklusion og Perspektivering
Resultaterne fra den indsamlede data viser, at PMTO Teens 

generelt har en positiv virkning på familierne. 

Det lader til, at positive forandringer i familien er i forgrunden 

for både terapeuter og de adspurgte unge. Både terapeuter  

og familierne er glade for at arbejde med PMTO Teens. Vi kan 

således konkludere, at det er lykkedes at udvikle og udbrede  

en metode, som umiddelbart giver mening for udøvere af og 

deltagere i metoden. Både metoden og materialet fungerer.  

Det er bestemt muligt at udføre metoden på en PMTO-arbejds-

plads. Det bliver vigtigt at følge op på denne rapports subjektive 

oplevelser med mere videnskabelige effektmålinger. 

Der er en begrundet risiko for, at denne rapports resultater 

og de kommende effektmålinger kan være stærkt påvirket af 

corona-nedlukningen. Således er der begrundet tvivl om meto-

de-stringensen om det udførte PMTO-arbejde under nedluknin-

gen. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at den største del af de 

adspurgte terapeuter afviger fra metoden på en række centrale 

områder, nemlig i brugen af rollespil som et helt centralt formid-

lingsredskab, der skal sikre tilegnelse af metoden, og telefon-

opfølgningerne mellem samtalerne, som skal sikre, at problemer 

bliver løst hurtigt og tidligt, at familierne bliver holdt til ilden. 

Terapeuterne vurderer selv, at familierne i lavere grad laver de-

res hjemmeopgave, hvilket almindeligvis betragtes som en for-

udsætning for en succesfuld omsætning af metoden i hjemmet.

Forandringer i forhold til forældrenes tilknytning til arbejds-

markedet står ikke i forgrunden. Registerdataundersøgelsen vil 

i højere grad kunne give svar på, om PMTO Teens har påvirket 

dette i positiv retning. Tal fra single-case studiet tyder på, at 

den rekrutterede målgruppe adskiller sig fra den i projekt-

beskrivelsen forventede målgruppe. Således er flertallet af 

forældrene, som deltager i single-case studiet, i arbejde. Derfor 

er det vanskeligere at måle positive forandringer på forældrenes 

beskæftigelsesgrad. 

Rapporten har hverken afdækket udbredt samarbejde eller pro-

blemer i samarbejdet mellem kommunernes socialforvaltninger 

og beskæftigelsesafdelinger. Dette kan have forskellige årsager. 

Hvis forældrene i høj grad er i beskæftigelse, er der ikke nogen 

grund til at have et samarbejde. Desuden antager vi, at det også 

skyldes, at terapeuterne er fleksible med at give både tidlige 

 tider (vi har hørt om terapeuter, der har samtaler kl. 7:30) og 

sene tider, og at forældrene derfor ikke behøver at blive fritaget 

fra andre aftaler i beskæftigelsesafdelingen. Netop når der er 

tale om familier med store eller større børn, er det også nemme-

re for familien at møde enten tidligt eller sent, da børnene kan 

være alene hjemme. Ligeledes tilbydes nogle familier fortsat 

virtuelle samtaler, så det nemmere kan tilpasses andre forplig-

tigelser. 

Vores resultater viser desuden, at erfaringerne fra arbejdet med 

PMTO Teens kan være relevante for andre former for familie-

behandling. Det fremhæves især af både terapeuterne og de 

unge, at det er meget givtigt, at familierne får konkrete red-

skaber til at forebygge og håndtere konflikter i hjemmet. Dette 

fokus på handling forekommer at være meget håndgribeligt for 

familierne. 

For at PMTO Teens kan hjælpe familier i målgruppen er det 

ikke nok i sig selv, at indsatsen virker. Det er også vigtigt, at 

PMTO-terapeuterne har de strukturelle forudsætninger for at 

kunne levere metoden. Dette undersøges nærmere i den anden 

rapport Implementering af PMTO Teens i Danmark (Kaspersen 

og Hallmann, 2021a). Her konkluderes det, at de PMTO-tera-

peuter, som arbejder med PMTO Teens, er fagligt kompetente. 

Rapporten viser dog også, at for at denne faglighed kan komme 

i spil, kræver det en stærk implementering med fokus på visita-

tion og ledelsesopbakning. Når dette er til stede, kan vi ud fra 

resultaterne i denne rapport se, at PMTO Teens har en positiv 

virkning på familiernes samspil og konfliktniveau. 
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