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Prosjektbeskrivelse av ECHO-studien 
Ingress:  
ECHO-studien er en nasjonal faktoriell studie hvor målet er å optimalisere det indikerte forebyggende 
tiltaket Mestrende barn (for mer informasjon om ECHO-studien se her: https://echo.r-bup.no/). 
Mestrende barn ble først effektevaluert i den forrige randomiserte kontrollerte TIM-studien (2013 – 
2019) og ECHO studien er planlagt basert på resultater og tilbakemeldinger fra denne (for mer 
informasjon om den første studien, kan du ser her: Tidlig Intervensjon - Mestrende Barn (TIM-studien) - 
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - NTNU). 
 
Bakgrunn:  
Tiltaket som evalueres er basert på kognitiv atferdsteori og systemtilnærming. Gjennom et faktorielt 
design (se protokoll og mekanisme artikler; (Ingul et al., 2021; Neumer et al., 2021) vil 8 
eksperimentelle betingelser bli undersøkt. Standardversjonen (16 timer) av Mestrende barn vil bli 
sammenlignet med en kortere, delvis digitalisert versjon (faktor 1). Faktor 2 er et 
tilbakemeldingssystem som lar halvparten av gruppelederne følge barnets endringer i forhold til 
målsetninger og symptomer gjennom en app. Den tredje faktoren er høy eller lav foreldreinvolvering 
der halvparten av foreldrene deltar i grupper med fokus på mestring og håndtering av engstelige 
og/eller triste barn og den andre halvparten mottar en brosjyre der de får tips om hvordan de kan 
håndtere dette engstelighet og tristhet.  
 
Problemstilling:  
Sentrale forskningsspørsmål som hovedeffekter og samspill av de tre faktorene ift utfall for barn og 
foreldre, bruk av app og noe psykometri dekkes av 3 dr.grads-stipendiater i prosjektet.  
Aktuelle problemstillinger for en kandidat på forskerlinjen UiO kan være (kan velge mellom flere):  
Barnedata:  

- Hva karakteriserer engstelige og triste barn som deltar i et indikert forebyggende tiltak i 
skolen – en kohort studie 

- Suicidale tanker hos skolebarn – assosiasjon mellom symptomtrykk og suicidale tanker hos 
barn i denne aldersgruppen 

- Predikerer angst og depresjons symptomer livskvalitet/selvfølelse hos skolebarn? 

Foreldre:  
- Hvor sterkt blir barna påvirket av emosjonelle vansker rapportert av foreldre? Bruk av The 

Columbia Impairment Scale i en indikert forebyggende studie. 
- Behandlingseffekt hos foreldrene. I hvilken grad endres foreldrenes egne symptomer etter 

deltagelse i et indikert forebyggende tiltak.  

Behandlingsutvikling:  
- Hvilke elementer i det transdiagnostiske tiltaket Mestrende barn blir brukt og har effekt på 

barnas symptomnivå?’ 

Mål og metode:  
- Studien er en optimaliseringsstudie med faktorielt design (en variant av en RCT) for å 

evaluere hvilke versjoner av tiltaket (kort vs lang versjon, med/uten foreldreinvolvering, 
med/uten tilbakemeldingsystem) vil kunne fungere best i tjenesten.  

- Aktuelle statistiske metoder er SPSS, R ev. MPlus. 
 
 
 
 
 



Studentens arbeidsoppgaver:  
Høsten 2022 vil datainnsamling i hovedsak være avsluttet, og studentens arbeidsoppgaver vil være å 
delta i prosjektgruppen på regionale og nasjonale møter, kvalitetssikre data og skrive en artikkel 
basert på en av de tidligere nevnte problemstillingene.   
 
Om forskningsmiljøet:  
ECHO-forskergruppen er en nasjonal gruppe med deltakere fra RBUP Øst og sør, RKBU Midt/NTNU 
og RKBU Nord/UiT med høy kompetanse på og unge, angst, depresjon, skole og metode. 
Internasjonale eksperter er tilknyttet den nasjonale forskergruppen. Forskningsgruppen møtes hver 14 
dag og studenten vil inngå i denne gruppen. I tillegg vil studenten kunne delta i publiseringsmøter, 
implementeringsmøter og møter for oppfølging av pågående søknader. 
 
Veiledning: 
Hovedveileder vil være førsteamanuensis Kicki Martinsen, UiO 
Bi-veileder vil være førsteamanuensis Jo Magne Ingul/NTNU/Simon-Peter Neumer, seniorforsker 
RBUP Øst og sør.  
Det vil etableres jevnlige veiledningsmøter hvor fokus vil være å bli enige om problemstilling, 
overordnet diskusjon om bruk av statistiske metoder, veiledning knyttet til skriveprosess og diskusjon 
av artikkelutkast. 
 
Etiske godkjenninger og data: 
Data innhentes fra barn som mottar intervensjonen, deres foreldre, lærere samt gruppeledere i 
tjenesten. Studien er våren 2022 inne i sitt 5. og siste semester med datainnhenting.  ECHO prosjektet 
er vurdert og godkjent av REK Sør-Øst (ref 28761/2019) og NSD med involvering fra 
personvernombud for forskning ved de tre involverte institusjonene i ECHO (NTNU, UiT og RBUP 
Øst Sør). Studiedesign er faktorielt design med 8 eksperimentelle betingelser hvor 47 skoler fra hele 
landet deltar. Målsettingen er å rekruttere nærmere 1000 barn, se Clinical Trials, NCT0463558 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04263558?term=Neumer&draw=2&rank=2). 

 
Tentativ artikkel:  
Dette vil avhenge av hvilket tema studenten ønsker å fokusere på.  
 
Kontakt:  
Førsteamanuensis UiO: Kicki Martinsen (k.d.martinsen@psykologi.uio.no) 
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