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Brief Problem Monitor (BPM) 

Framvindumat við íhlutun 

(Nýlegt frá ASEBA) 

Halldór S. Guðmundsson 

Framkvæmdastjóri  ÖA og lektor við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands 

Íslenska útgáfan af BPM 2012 

• Viðbót hjá ASEBA: BPM - mat á árangi af íhlutun 

• 09.09.2011 11:53 - 5306 lestrar 

 

• Brief Problem Monitor (BPM) eru nýir matslistar ásamt hugbúnaði sem 
verið hafa í þróun hjá ASEBA. Þeir eru ætlaðir til notkunar við framvindu- og 
árangursmælingar við íhlutun og meðferð. 

• Listarnir eru ætlaðir fyrir foreldra (BPM-P), kennara (BPM-T) og unglinga 
(BPM-Y) og tekur um 1-2 mínútur að svara þeim. Niðurstöður raðast á fjóra 
þætti, líðan, athygli-og einbeitingarvandi, hegðun og heildarerfiðleikar. 
Spurningar og þættir eru hliðstæð CBCL, TRF og YSR  og gefa notendum 
möguleika til að nýta þau svör við mat á íhlutun. 

• Framsetning niðurstaðna er grafísk, s.s. samanburðarmyndir og ferlirit. Hægt 
að nota fyrirliggjandi íslensk viðmið og viðmið annarra þjóða eftir því sem við 
á. 

• Nánari upplýsingar er í meðfylgjandi bæklingi og hjá ASEBA á Íslandi. 

 

http://www.aseba.net/userfiles/File/skjol/BPM Flyer.pdf
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Uppruni BPM 

• Hluti af matslistum ASEBA 

• Fyrir 6-18 ára börn 

• 19 spurningar af CBCL, TRF og YSR 

• 3 valkvæðar viðbótarspurningar (t.d. opnar 
spurningar á hverjum lista, styrkleikar) 

• Fjórir þættir, Líðan (internal), Einbeiting 
(attention problems), Hegðun (external) og 
Heildarvandi (total probl.) 

 

 

Fyrirlögnin 

• Þegar íhlutun/meðferð/úrræði er sett af stað 

• Ákveða tímabilin ( 7,14,30, 45 daga) 

• Ákveða upplýsingagjafana og afhenda næstu 

lista til útfyllingar 

• Tekur 1-2 mínútur að svara 

• Verður/er hægt að svara á netinu (nýr búnaður) 

• Til á allmörgum tungumálum 
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Úrvinnslan 

• Fjölmenningarleg viðmið  

• Unnið í hugbúnaði Aseba 

• Ferill eða framvinda í línuriti og stöplariti 

• Allt að 10 tímapunktar til samanburðar 

 



7.3.2015 

4 



7.3.2015 

5 

Forsendur 

• Handbók um BPM (2011) 

• Rannsóknir síðan 2010 

• Notkun að byrja hérlendis 2012/13 
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Notkunarsvið BPM 

• Samtals-/meðferðarvinnu með börn – fjölskyldu 
vegna erfiðleika barns 

• Ráðgjöf og stuðningur við börn í grunnskólum 

• Íhlutun barnaverndar s.s. persónul.ráðgjöf, 
stuðningsúrræði, fósturvistun (eftirlit/eftirfylgd) , 
meðferðarheimili 

• Geðheilbrigðisþjónustu 

• Framvinda í kjölfar lyfjameðferðar 

• Rannsóknir á virkni úrræða (samanburður hópa) 
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Umræður 

• Eru aðrar aðstæður þar sem viðeigandi væri að 
notast við BPM? 

• Hver eða hverjir hefðu áhuga á samstarfi um 
frekari prófun eða rannsóknarverkefni? 

• Hvað gæti gagnast við að koma notendavænum,  
raunbundnum, hagkvæmum og gagnreyndum 
matslistum í frekari notkun? 

• Er BPM matstæki sem félagsráðgjafar og fleiri 
faghópar ættu að nýta sér í faglegu starfi? 


