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Forskning viser at  
barnets samspill med sine 
nærmeste omsorgsgivere 
er avgjørende for dets 
utvikling.  



Foreldrene er de viktigste omsorgsgiverne i barnets liv.  
Å komme inn så tidlig som mulig for å støtte foreldre i sin 
omsorgsrolle, er derfor en viktig oppgave. Ved å styrke 
samspillet mellom foreldre og barn kan en forebygge 
utvikling av vansker på et senere tidspunkt.

International Child Development Programme (ICDP) 
er et enkelt, helsefremmende og forebyggende 
program og skal være et tilbud til alle foreldre og andre 
omsorgsgivere med barn i alderen 0 - 18 år. Målsettingen 
med programmet er å:

• forebygge psykososiale problemer blant barn og
 unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre 
 omsorgsgivere i deres omsorgsrolle

• fange opp de foreldrene som har større utfordringer 
 enn andre



ICDP er utviklet av professor Karsten 
Hundeide og professor Henning Rye ved 
Universitetet i Oslo. Programmet bygger på 
en humanistisk tradisjon der en empatisk 
fortolkende holdning til barnet er et viktig 
element. 

Programmet 
• har fokus på relasjoner og samspill
• er ressursorientert
• bygger på bevisstgjørende i motsetning til
 instruktiv metodikk
• er gruppebasert og skal være et forum der 
 foreldre kan reflektere over egen praksis 
 og utveksle erfaringer

Gjennom programmet ønsker  
en å bidra til at
• omsorgsgiveren har en positiv opplevelse 
 av barnet, slik at han eller hun kan 
 identifisere seg med og føle med barnet
• omsorgsgiveren blir bevisst på barnets 
 tilstand og behov og tilpasse omsorgen til 
 barnets egne behov og initiativ
• omsorgsgiverens får styrket sin selvtillit i 
 omsorgsrollen
• en sensitiv og uttrykksfull kommunikasjon 
 mellom omsorgsgiveren og barnet blir 
 fremmet, slik at det følelsesmessige 
 forholdet mellom de to blir positivt og 
 utviklende
• et berikende og stimulerende samspill 
 mellom omsorgsgiveren og barnet 
 blir fremmet, for å utvikle og veilede 
 barnets opplevelser og utspill i forhold til 
 omverdenen
• lokal praksis i barneoppdragelse, i form 
 av lek, spill, sang og felles aktiviteter blir 
 fremmet

ICDP er videreutviklet og tilpasset for 
eksempel foreldre på krisesenter og foreldre 
i fengsel. 

ICDP har også en minoritetsvariant for 
minoritetsspråklige foreldre, som får gode 
tilbakemeldinger fra familiene som har 
deltatt og de ansatte som har arbeidet 
med det. Gruppeprosessen har vist seg å 
understøtte foreldrenes mestringsevne og 
bygge bro mellom foreldrenes tradisjonelle 
omsorgsverdier og de verdiene som møter 
dem i det norske samfunnet. Kilde: Fafo-
rapport 2017:02

ICDP (International Child  
Development Programme)



ICDP kan benyttes også for andre 
omsorgsgivere enn foreldre, for eksempel  
i skole og barnehage.

Eksempler på bruksområder er:
• Helsestasjon/skolehelsetjeneste
• Barnehage
• Skole/SFO
• Familiesentra/forebyggende enheter
• PPT
• Barneverntjeneste
• Sosialtjeneste
• Arbeid med integrering av familier  
 med minoritetsspråklig bakgrunn

ICDP er tenkt som det universelle nivået 
i en tiltakspyramide, et tilbud for alle 
foreldre. Noen foreldre / omsorgsgivere 
har flere utfordringer enn andre, og 
er derfor i risiko for å utvikle eller har 
utviklet samspillsvansker. Disse trenger 
mer tilpassede opplegg. Dette kan for 
eksempel være PMTO, MST eller De 
utrolige årene for foreldre til barn med 
atferdsvansker, Marte Meo for familier til 
barn med tilknytningsvansker eller ICDP-
programmet tilpasset foreldre i fengsel 
eller foreldre på krisesenter. 

  

ICDP

Behandlingstiltak

Tiltak for risikogrupper



Barne- ungdoms- og familiedirektoratet er, 
sammen med SKM Bufetat, tillagt overordnet 
ansvar for implementering og utvikling av 
foreldreveiledningsprogrammet ICDP.

Det har vært jobbet med å lære opp og 
implementere ICDP i kommuner over flere 
år, og over halvparten av landets kommuner 
har i dag sertifiserte ICDP-veiledere. De som 
får veilederkompetanse, vil også få tilbud om 
oppfølging og vedlikehold av kunnskap  

over tid gjennom årlige nettverkssamlinger. 
Ansvaret for å gi tilbud om veilederopplæring 
og vedlikehold er tillagt Barne-, ungdoms-  
og familieetaten (Bufetat), der det bygges opp 
et trenerkorps til denne oppgaven. Noen større 
kommuner får også tilbud om opplæring til 
trenernivå, slik at de kan ivareta opplæring av 
nye veiledere i egen kommune.

Struktur for implementering  
og opplæring

Trenere: ansatte i Bufetat, samt 
ansatte i enkelte kommuner

Veiledere: ansatte i 
kommunen

Foreldre og andre omsorgsgivere



Veiledere er
• Ansatte i kommunale tjenester:
 – Helsestasjon
 – Skolehelsetjeneste   
 – Barneverntjeneste
 – Sosialtjeneste
 – PPT
 – Skole / SFO
 – Barnehage
 – Familiesentre
 – Flyktningetjeneste

Veiledere har kompetanse til å arbeide 
direkte i forhold til omsorgsgivere

Der er følgende krav til sertifisering i 
standardprogrammet:

Veileder
• Gjennomføre seks dager teoretisk 
 og praktisk opplæring
• Gjennomføre selvtreningsprosjekt med 
 utprøving av programmet i praksis; det vil 
 si gjennomføre en sekvens på minimum 
 åtte møter med en gruppe omsorgsgivere
• Delta på to veiledningsdager i løpet av 
 selvtreningen

Det er tilleggskrav til sertifisering der 
programmet er tilpasset spesielle 
målgrupper.

Tilbudet om opplæring i ICDP  
bygges ut gradvis



Ønsker du mer informasjon?

foreldrehverdag.no 
eller bufdir.no

Kontakt Spisskompetansemiljø (SKM)  
forebygging og foreldrestøtte, Bufetat:  
ICDP@bufetat.no
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