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Tiltak

Multisystemisk terapi  

Om forfatteren

•	 Ingrid	Malmo arbeider 
som MST-terapeut i MST 

Oslo. Hun er utdannet 
psykolog.



Ungdomstiden er en sårbar periode. For 
noen ungdommer og deres familier kan 
denne tiden by på spesielt store utfordrin-
ger. En slik gruppe er ungdommer med 
alvorlige atferdsvansker, som i vestlige land 
anslås å utgjøre mellom 1 til 3 prosent av 
ungdomspopulasjonen (Mauseth, 2007). 
Alvorlige atferdsvansker kan blant annet 
innebære problemer med verbal og fysisk 
aggresjon, skoleskulk, kriminalitet, 
vagabondering og rus. Dette er ungdom-
mer som strever med problemer på mange 
ulike arenaer i livet, og hvor problemene 
ofte medfører at ungdommene opplever 
marginalisering og stigmatisering på skole, 
blant venner og i nærmiljø.

Multisystemisk terapi (MST)
Multisystemisk terapi (MST) er en familie- 
og nærmiljøbasert behandling for ungdom-
mer med alvorlige atferdsvansker, som ble 
utviklet av Scott Henggeler og kolleger ved 
Medical University of South Carolina i 
USA. Metoden er intensiv og er rettet mot 
flere faktorer som påvirker alvorlig antisosial 
atferd hos ungdom. I det terapeutiske 
arbeidet brukes empirisk baserte metoder 
som strukturell og strategisk familieterapi, 
kognitiv atferdsmodifikasjon, kognitiv 
terapi, samt intervensjoner i vennemiljøet og 
på skolen.

MSTs målgruppe
MSTs målgruppe er ungdom i alderen  
12 til 18 år med kriminell eller antisosial 
atferd. Ungdommen kan også møte følgende 
kriterier:

Umiddelbar fare for plassering utenfor •	
hjemmet (prioriteres ved inntak)
Fysisk aggresjon i hjem, nærmiljø eller •	
skole
Verbal aggresjon eller verbale trusler om å •	
skade andre
Rusmisbruk•	

Eksklusjonskriterier (feilhenvisninger)
Ungdom som bor for seg selv, eller •	
ung dom som ikke har noen primær 
omsorgsperson, selv etter omfattende 
innsats for å finne familiemedlemmer, 
voksne venner eller andre omsorgsperso-
ner.
Ungdom som henvises primært på grunn •	
av bekymring knyttet til suicidal eller 

psykotisk atferd, eller som er til fare for 
seg selv eller andre. Når situasjonen er 
stabilisert kan ungdom som oppfyller 
inklusjonskriteriene henvises til MST.
Ungdom som begår seksuelle overgrep •	
(seksuelle overgrep uten annen kriminell 
eller antisosial atferd).
Ungdom med gjennomgripende •	
utviklingsforstyrrelser.

Et økologisk perspektiv
Multisystemisk terapi bygger på Uri 
Bronfenbrenners sosialøkologiske utviklings-
teori, der individets utvikling blir sett på som 
avhengig av gjensidig samspill mellom de 
ulike systemer som individet er en del av. 
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hovedsamarbeidspartner for terapeuten 
gjennom behandlingen. Med en multi-
systemisk behandling vil man arbeide 
med samspill i de ulike systemer som 
tenkes å kunne ha en innvirkning på 
ungdommens atferdsproblemer. Ved en 
MST-behandling i fosterfamilier kan dette 
også inkludere arbeid med biologiske 
foreldre. Viktige temaer vil da kunne være 
å jobbe for et godt samarbeid mellom 
fosterforeldre og biologiske foreldre, med 
enighet om grenser rundt ungdommen. 
Andre viktige temaer vil kunne være 
konflikthåndtering, en rolleavklaring de 
voksne imellom, utøvelse av grensesetting, 
og hvordan vise varme og omsorg overfor 
ungdommen. Med andre ord, akkurat de 
samme temaene som i andre MST- 
behandlinger.

MST i Norge
MST har eksistert i Norge siden 1999, og 
er et frivillig spesialisttilbud innenfor 
Bufetat for ungdommer som bor hjemme 
og hvor kommunen fatter vedtak om 
hjelpetiltak etter lov om barnevernstjenes-
ter. Familier som ønsker MST-behandling 
må derfor henvende seg til barnevernstje-
nesten. Det finnes i dag 23 team rundt 
omkring i Norge, som er selvstendige 
driftsenheter innenfor sin region i Bufetat, 
samt Oslo kommune. Et MST-team består 
av 3–4 terapeuter og en veileder, som er 
leder for teamet. Hver terapeut har ansvar 
for minimum 3 og maksimum 6 familier, 
og behandlingstiden er fra 3 til 5 måneder. 
Teamet er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 
dager i uka. Atferdssenteret ved Universi-
tetet i Oslo har det overordnede faglige 
ansvaret for alle MST-teamene i Norge, og 
har ansvaret for all opplæring og kvalitets-
sikring av MST samt for evaluering av 
metoden.

Ungdom er i konstant utvikling, med en 
betydelig kapasitet til å forandre seg, 
samtidig som de også aktivt påvirker sine 
omgivelser. Dette betyr at ungdommen er 
i gjensidig interaksjon med familie, 
venner, skole og nærmiljø, og at ungdom-
men påvirker og påvirkes av forholdet 
mellom disse systemene, men også av 
systemer ungdommen ikke er en direkte 
del av, som foreldrenes arbeidssituasjon.

Når ungdommer utvikler atferdspro-
blemer, skjer dette i sammenheng med 
faktorer i ungdommens omgivelser. 
Atferdsproblemer forstås dermed i lys av 
ungdommens omgivelser, og problemene 
må derfor også arbeides med i ungdom-
mens naturlige omgivelser. Derfor foregår 
en MST-behandling ute i økologien rundt 
ungdommen, og ikke på terapeutens 
kontor. Terapeuten reiser rundt og har 
møter der problemene oppstår, altså 
hjemme, på skolen eller i nærmiljø.

Empiriske årsaksmodeller av 
antisosial atferd
I tillegg til Bronfenbrenners sosialøkolo-
giske teori, bygger MST på empiriske 
årsaksmodeller av antisosial atferd. Disse 
viser at atferdsproblemer opprettholdes av 
negativ samhandling i og mellom sosiale 
systemer som familien, skolen, jevnald-
ringsgruppen og kulturelle institusjoner 
(Mauseth, 2007). Funn fra årsaksmodell-
studier viser at omgang med jevnaldrende 
som har avvikende atferd nesten alltid 
predikerer antisosial atferd direkte. Dårlige 
relasjoner mellom familiemedlemmer 
predikerer antisosial atferd og omgang 
med ungdom som har avvikende atferd. 
Problemer på skolen predikerer omgang 
med jevnaldrende som har avvikende 
atferd, og særtrekk ved nærmiljøet har en 
indirekte virkning på antisosial atferd 
(Christensen & Mauseth, 2007).

Målsettinger ved 
behandlingen
Hovedmålsettinger ved en MST-behand-
ling er å redusere ungdommenes kriminelle 
atferd, redusere andre typer antisosial atferd 
som rusmisbruk, fysisk og verbal utagering, 
og hindre plassering utenfor hjemmet. For 
å nå målene jobbes det med å:

øke samhold og omsorg i familien•	
redusere kontakten med antisosiale •	
venner og øke kontakten med prososiale 
venner

bedre fremmøte og forbedre prestasjo-•	
ner på skole eller i arbeid
øke deltakelse i positive fritidsaktiviteter•	
forbedre relasjoner mellom familien og •	
deres sosiale omgivelser, og
øke kapasiteten til problemløsning i •	
familien.

Foreldrene som 
forandringsagenter
I hele behandlingsforløpet er det foreld-
rene som utgjør terapeutens aller viktigste 
samarbeidspartnere. «Foreldre» eller 
«familie» er her vidt definert til å omfatte 
de voksne som fungerer som ungdommens 
primære omsorgsgivere. MST’s overord-
nede målsetting kan sies å være å gi 
foreldre de ferdigheter og ressurser som er 
nødvendig for å takle problemer med å 
oppdra tenåringer, samt å ruste både 
foreldre og ungdommen selv til å takle 
problemer i forhold til familie, venner, 
skole og nabolag. Bakgrunnen for arbeidet 
med å styrke familiesystemet er tanken om 
at den aller mest effektive måten å hjelpe 
ungdom på, er gjennom å hjelpe deres 
familie. Det er familien som er de som er 
mest knyttet til ungdommen, de har alltid 
vært rundt ungdommen, og kommer også 
til å være det etter at behandlingen er 
avsluttet. Derfor er også familien nøkkelen 
til langsiktige resultater.

MST i fosterhjem
MST er en metode som retter seg mot 
ungdommer med alvorlige atferdsvansker. 
Dersom en ungdom som bor i en 
fosterfamilie utvikler alvorlige atferds-
vansker, og oppfyller kriteriene for en 
MST-behandling som nevnt over, vil 
MST være et godt behandlingsalternativ. 
Fosterforeldrene vil da være ungdommens 
primære omsorgsgivere, og vil være 

MST Bedre familie-
fungering

Venner
Redusert 

antisosial atferd 
og bedre sosial 

fungering
Skole

Nærmiljø

MST endringsmodell
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Forskning: Påvist langtidseffekt 
gjennom grundige 
vitenskapelige evalueringer
MST er en godt validert behandlingsmo-
dell (Kazdin & Weisz, 1998) med 16 
publiserte effektstudier (14 randomiserte og 
2 quasi-experimentelle), og flere studier er 
underveis. MSTs organisasjonsmanual 
refererer til studier av voldelige og kronisk 
kriminelle som har vist at MST reduserer 
den langsiktige faren for re-arrestasjoner 
med 25-70 prosent sammenliknet med 
kontrollgrupper. Studier med oppfølging 
etter lang tid viser at MST reduserer antall 
dager ungdom er plassert i tiltak utenfor 
hjemmet, med 47–64 prosent sammenlig-
net med kontrollgrupper. Disse funnene 
støttes av norske forskningsresultater. Den 
norske undersøkelsen (Ogden, T & 
Halliday-Boykins, C.A., 2004) er den 
første kontrollerte evalueringsstudien av 
MST som er gjennomført utenfor USA og i 
et ikke-engelskspråklig land. Konklusjonen 
fra den norske effektstudien er at MST 
representerer et forsvarlig og effektivt tilbud 
til ungdom med alvorlige atferdsproblemer 
som bor hjemme. MST forebygger 
plasseringer utenfor hjemmet og viser 
signifikant reduksjon i internaliserte (angst, 
depresjon) og eksternaliserte (utagering) 
atferdsproblemer i intervensjonsperioden. 
MST fører også til en signifikant økning av 
ungdommens sosiale kompetanse. Foreldre-
nes vurdering av behandlingstilbudets 
effektivitet og kvalitet var signifikant i 
MST-gruppens favør. Tilbudet engasjerer 
og motiverer de foresatte, det var positive 
brukervurderinger og få behandlingsav-
brudd. På kort sikt viste det seg at MST 

førte til bedre resultater enn de eksisterende 
tilbudene som barnevernstjenesten ga til 
ungdom med alvorlige atferdsproblemer. 
Resultatene av oppfølgingsstudien 2 år etter 
inntak, viser at resultatene opprettholdes, 
og at MST i større grad enn vanlige tiltak 
forebygger plassering utenfor hjemmet. 
Dette gjelder spesielt for eldre ungdom og 
gutter (Ogden, T. & Hagen, K. A., 2006).

Kilder:
www.atferdssenteret.no
Christensen B. og Mauseth (2007). 
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1106.
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En evidensbasert intensiv hjemme- og nærmiljøbasert •	
behandling for ungdommer med alvorlige atferdsvansker.

Utviklet av Scott Henggeler og kolleger ved Medical •	
University of South Carolina.

Metoden bygger på Bronfenbrenners sosialøkologiske •	
utviklings teori, samt empiriske årsaksmodeller av antisosial 
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Om forfatteren

•	 Kristin	Stava er utdan-
net Cand.ed med 

fordypning i sosiale og 
emosjonelle vansker. 
Hun har skrevet 
hovedoppgave om 
behandlingintegritet i 

MST. Kristin arbeider i 
dag som leder og 

veileder i MST Oslo.
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–	Kartlegging,	behandling	og	kvalitetssikring

Lite støtte fra 
omgivelsene

Liker ikke skolen

Dårlig kontakt 
mellom hjem og 

skole

Foreldre har 
lite oversikt

Antisosiale 
venner

Dårlig forhold til 
lærere og/eller 

medelever

Misliker å skille 
seg ut ved å ha 

spesialtiltak

Stoffmisbruk

Familie legger 
lite vekt på skole 
og utdannelse

Skulking

Eksempel på en multisystemisk analyse.
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Multisystemisk terapi 
Av Kristin Stava, leder MST Oslo•	

råder som er typiske for ungdom med 
atferdsvansker og deres familier. Dette vil 
MST hjelpe familien til å identifisere da 
familiene ofte har prøvd mye og ikke sett 
positive endringer.

Ut fra kartleggingen lages det hovedmål 
for behandlingen. Disse er konkrete, 
målbare og styrer den videre behandlingen.

Eksempler på hovedmål kan være
Gutten er rusfri. Dette bekreftes av rene 

urinprøver i minst fire uker og ved at mamma 
ikke mistenker andre former for rus som ikke 
fanges opp av testene.

Jenta går på skolen hver dag og deltar 
aktivt i undervisningen hele dagen. Dette 
bekreftes av fraværsrapport og at det er 
grunnlag for karakterer i alle fag til jul.

Behandling
Målet for behandlingen er at ungdommen 
skal fungere godt uten atferdsproblemer og 
at foreldre skal gjenvinne kontrollen over 
ungdommen sin.

Det å gjenvinne kontroll er en omfat-
tende oppgave som foreldre ikke klarer 
alene. MST påpeker at det er viktig at 
familiene involverer det private og offent-
lige nettverket sitt. MST hjelper til med å 
finne og engasjere disse personene.

Under en MST-behandling møter 
terapeuten familien hjemme, på tidspunk-
ter som passer for familien. Arbeidet er 
intensivt og i visse perioder dreier det seg 
om flere hjemmebesøk i uken, samt møter 
med skole og støttepersoner i nærmiljøet. 

Kartlegging
Ved søknad til det enkelte MST-teamet, 
gjøres det en vurdering ut fra innsendte 
papirer samt møte med innsøker og familie 
hvorvidt målgruppekriterier er innfridd. Det 
vurderes også ut i fra hvor stor grad familien 
ønsker MST som et frivillig hjelpetiltak fra 
barnevernstjenesten. Familien får informasjon 
om MST slik at de vet hva de samtykker til.

De første terapitimene brukes til en 
grundig kartlegging av ungdommen og 
systemene rundt ham/henne. Målet er å 
kartlegge sterke sider og behov hos ungdom-
men, familien, skole, venner og nærmiljø.

Sentrale nøkkelpersoner identifiseres og 
engasjeres i arbeidet. Dette kan være lærere, 
BUP, ansatte på fritidsklubben eller politiet 
samt naboer, venner og slekt. I kartleggin-
gen blir disse kontaktet for å innhente 
ønsket resultat av behandlingen, etterspørre 
hvilken relasjon de har til ungdommen og 
familien og hva de kan tenkes å bidra med. 
Det vil også bli laget oversikt over atferds-
vanskene, når de startet, omfang, hyppighet 
og hvilke systemer som er berørt.

En viktig del av kartleggingsarbeidet er 
å lage multisystemiske analyser av henvist 
atferd der mulige opprettholdende faktorer 
for atferdsvanskene identifiseres. Fordi 
variasjonen i risiko- og beskyttelsesfaktorer 
er så stor, må MST-terapeuter være i stand 
til å arbeide med et vidt spekter av aktuelle 
variabler. Identifisering av de viktigste 
risiko- og beskyttelsesfaktorene er derfor 
hovedmålet med kartlegging i MST.

Man er ikke ute etter å fordele skyld, 
men jobber for å få en oversikt slik at 
behandlingen skreddersys for denne 
ungdommen og familien.

Studier viser at en kombinasjon av 
risikofaktorer er knyttet til utvikling av 
alvorlig antisosial atferd blant ungdom. 
Selv om sterke sider og behov varierer fra 
familie til familie, er det flere problemom-



Foreldrene har mulighet til å ta kontakt 
med MST hvis de har behov for det, 24 
timer i døgnet, syv dager i uken.

MST-terapeuten skal bistå foreldrene, 
men ikke overta deres oppgaver eller ansvar. 
Det øves på hvordan familien og nettverk 
kan gjennomføre intervensjoner selv og å se 
på hvilke ferdigheter og bistand som 
eventuelt er nødvendig. Dette er viktig 
dersom endringene i atferden ikke skal 
utebli etter behandlingens slutt.

Analytisk prosess 
Som del av MST er det utviklet en klart 
formulert analytisk prosess som hjelper 
terapeuter, veiledere og MST-konsulenter å 
følge den kritiske refleksjonen som styrer 
behandlingsprosessen. Figuren ved siden av 
viser MSTs analytiske prosess som er blitt 
utviklet for å vise funksjonene og forbindel-
sene mellom nøkkelelementene i behand-
lingsprosessen.

Sammenfattet med faktorer i alle 
systemene rundt ungdommen, søker MST 
og familien etter å finne de faktorene som 
familien synes henger mest sammen med 
atferdsvanskene og som de ønsker å teste ut. 
MST-terapeuten vil supplere med hva 
forskning og erfaring viser vil være opprett-
holdende for atferden. Ut fra analyser og 
måloppnåelse i saken blir det bestemt hva 
som skal prøves ut hver enkelt uke og nøye 
planlegges hvordan familien med sitt nettverk 
skal kunne gjennomføre intervensjoner.

Det skal alltid analyseres grundig før en 
setter i gang delmål og intervensjoner. Tiltak 
evalueres daglig eller ukentlig. Det som 
fungerer settes inn i planer og det som ikke 
har ønsket effekt tas ut. Dette betyr at 
foresatte skal vite hva som skal gjøres når ulike 
problemer oppstår. Det lages konkrete planer 
og avtaler, for eksempel for å få ungdommen 
hjem om kvelden, for å få ham/henne på 
skolen eller hvordan gjennomføre rustester. 
Ved systematisk arbeid jobbes det med å lage 
planer som fungerer for denne ungdommen 
og som gjør at ungdommen endrer atferd.

Behandlingsplanen lages av familien og 
terapeuten i samarbeid, og behandlingen er 
derfor familiedrevet heller enn terapeutdrevet.

Behandlingsprinsipper

Det terapeutiske arbeidet er forankret i ni 
overordnede behandlingsprinsipper.

Innenfor en ramme der støtte og utvikling 
av ferdigheter vektlegges, stiller terapeuten 
utviklingsmessig tilpassede krav om ansvarlig 

oppførsel både hos ungdommen og familien. 
MST-terapeuten fram hever det positive og 
bruker familiens sterke sider som ressurs for å 
oppnå endring. Intervensjonene er alltid rettet 
mot spesifikke, klart definerte problemer, og 
de er her-og-nå-fokuserte og handlingsorien-
terte. Intervensjoner rettes også mot atferds-
sekvenser innen og mellom systemer som 
opprettholder de identifiserte prob lemene.

MST-intervensjoner forutsetter daglig 
innsats av familiemedlemmene. Innsatsen 
skal føre til observerbar og målbar atferds-
endring. I hvilken grad intervensjonene er 
effektive, evalueres fortløpende fra flere 
perspektiver som omsorgspersoner, 
ungdommen selv, lærere, terapeuter, 
veileder og MST-konsulent.

Terapeuten har ansvaret for behand-
lingsalliansen, dvs. å skape en god relasjon 
til familien og andre nøkkeldeltakere i 
ungdommens økologi.

På samme måte står MST ansvarlig for 
at det oppnås positive resultater i familiene. 

Holdninger som går ut på å holde familien 
ansvarlig for lav motivasjon og dårlige 
resultater, er ikke forenlig med tenkningen 
i MST.

Når hovedmålet for behandlingen er å 
optimalisere muligheten for redusert 
antisosial atferd, må behandlingen være 
fleksibel nok til å svekke virkningen av 
risikofaktorer for antisosial atferd samtidig 
som de beskyttende faktorer styrkes. 
Dersom behandlingen skal være effektiv, 
må den kunne gripe inn helhetlig på alle 
nivå, altså overfor individet, familien, 
vennekretsen, skolen og i nærmiljøet.

Intervensjoner i familien 

På familienivå er det vanlig at foreldre og 
ungdom i risikosonen framviser et høyt 
konfliktnivå og få positive følelser overfor 
hverandre. Det er også vanlig at foreldrene er 
uenige om hvordan regler skal håndheves. 
Foreldrenes egne problemer kan gjøre det 

Henvist atferd

Ønsket behandlings-
resultat fra familien

og nøkkeldeltakerne

Overordnede mål

Utvikle
intervensjoner

Multisystemisk
atferdsanalyse

Vurdering av framskritt
og barrierer i forhold

til måloppnåelse
Delmål

Intervenere

Utføre

Måle

Ny evaluering

Prioritere

Involvere familien og
nøkkeldeltakerne i et samarbeidsklima

med felles forutsetninger

MST
Analytisk
Prosess
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vanskelig for dem å fylle foreldrerollen. Fami-
lieintervensjoner innen MST er ofte rettet 
mot å gi foreldrene de verktøyene de trenger 
for å kunne fungere effektivt som foreldre og 
å utvikle struktur, forutsigbarhet og mer 
samhold i familien. Det kan jobbes med

foreldrenes oversikt over ungdommen –
belønnings- og konsekvenssystemer i  –
forhold til ungdommens atferd
foreldrenes kommunikasjon seg  –
imellom om ungdommens vansker
problemløsning knyttet til ungdom- –
mens atferd
utvikling av det naturlige nettverket av  –
venner, øvrig familie, lag og foreninger

Venneintervensjoner 

Når det gjelder jevnaldrende, er det ofte et 
behandlingsmål å minske ungdommens 
omgang med venner som driver med 
kriminalitet og rus, og å øke kontakten med 
positiv ungdom. Dette vil eksempelvis gjøres 
gjennom samarbeid med lag og foreninger, 
idrett eller aktiviteter knyttet til skolen.

Intervensjonene kan bestå i aktiv støtte og 
oppmuntring til omgang med prososial 
ungdom og tydelig motstand mot omgang 
med negative venner og miljøer som foreldre-
ne ikke ønsker at ungdommene vanker i. Et 
viktig redskap her er bruk av innhentingspla-
ner på kvelden og det å uroe miljøer og 
steder der antisosial ungdom samles.

Skoleintervensjoner

I forhold til ungdommens skolearbeid og/
eller fungering i jobb, jobbes det i MST-
behandlingen med strategier for å ha 
oversikt, og intervensjoner vil kunne være 
etablering og vedlikehold av gode kommu-
nikasjonskanaler med skolen og klar struktur 
på tiden etter skolen. Det vil kunne 
samarbeides med PPT og skole angående 
nødvendige tilpasninger, klassemiljø og 
hvordan hjem og skole kan samarbeide om å 
legge til rette for oppmøte og læring.

Individuelle intervensjoner

Selv om behandlingen først og fremst 
vektlegger systemisk endring, hender det 
også at tiltak overfor enkeltindivider kan 
bidra til at foreldrene eller ungdommene blir 
bedre i stand til å endre atferd. I slike 
situasjoner består intervensjonene hovedsak-
lig i kognitiv atferdsterapi rettet mot 
personens sosiale perspektivtaking, menings-
system eller motivasjonssystem, samt i å 
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oppmuntre ungdommen til aktiv mestring 
av negativt press fra jevnaldrende. Kognitiv 
atferdsterapi og familiesystemiske teknikker 
kan brukes sammen mot depresjon hos 
foreldrene, for å bedre ungdommens og de 
voksnes problemløsningsstrategier eller for å 
styrke de sosiale ferdighetene til en ungdom 
som har falt utenfor sosialt.

Det endelige målet for MST er både å 
styrke foreldrene ved å hjelpe dem å utvikle 
de ferdighetene og ressursene de trenger for 
selv å kunne løse de vanskene de møter i 
oppdragelsen av sine ungdommer, og å 
hjelpe ungdommen til å mestre problemer i 
familien, blant jevnaldrende, på skolen og i 
nabolaget. Dette gjøres blant annet 
gjennom å mobilisere ungdommen, 
familiens og nærmiljøets egne ressurser, for 
derigjennom å understøtte langvarig 
generalisering og vedlikehold av endringer 
som skjer i løpet av behandlingsperioden 
(Christensen, B. & Mauseth, T. 2007).

Generalisering og langtidsvedlikehold er 
ett av de ni behandlingsprinsippene i MST. 
Dette arbeidet påstartes fra behandlingens 
oppstart og vil kontinuerlig pågå til behand-
lingsavslutning. Den siste tiden av behandlin-
gen arbeides det med å oppsummere hva som 
har vist seg å være effektivt for den enkelte 
ungdommen, se på hva som videre kan bli 
utfordrende og sikre planer i forhold til dette.

Kvalitetssikring
Det er avgjørende at MSTs behandlingsmo-
dell blir fulgt. Forskning på MSTs effektivi-
tet har vist at høy grad av behandlings-
integritet gir gode resultater, og svak 

behandlingsintegritet gir klart dårligere 
resultater. Etterfølgelse av modellen er 
hovedfokus i ukentlig veiledning fra 
MST-veileder og ukentlig telefonkonsulta-
sjon fra MST-konsulent fra Atferdssenteret.

I MST-programmet gjennomføres 
kvalitetssikring i alle ledd. Familiene blir 
månedlig gitt spørreskjema for evaluering 
av siste ukers arbeid. Dette for å måle i 
hvor stor grad MST-teamet følger behand-
lingsmodellen (TAM-R). Disse tallene blir 
på lik linje med resultater på behandlings-
integritet fra veiledere (SAM) og konsulen-
ter (CAM) lagt inn i database for å kunne 
brukes til å kvalitetssikre behandlingen i 
enkeltsaker. Materialet legger også grunnlag 
for kvalitetsutvikling for den enkelte 
ansatte og teamet som helhet.

Opplæringen i MST er intensiv og 
kontinuerlig og omfatter en ukes grunnleg-
gende opplæring. Det gjennomføres også 
kvartalvise oppfølgings- og vedlikeholdsse-
minarer.

Terapeuter har tilgang på MST-veileder 
24 timer i døgnet. Terapeuter blir individu-
elt fulgt opp av veileder på lik linje som 
veileder blir individuelt fulgt opp av 
konsulent og konsulent av MST-spesialist 
ved MST-services i USA.

Det blir fra hver familie etterspurt 
resultater på måloppnåelse 6, 12 og 18 
måneder etter endt behandling. Dette for 
å se på langtidsvedlikehold av behand-
lingen. Formålet er gjennom forskning å 
finne de mest virkningsfulle måtene å 
jobbe på for at ungdom skal kunne 
fungere i sitt vanlige miljø, også lenge 
etter at MST-behandlingen er avsluttet.
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Fosterforeldre:

Vi hørte om MST-programmet første gang 
for 3–4 år siden. Da vår fosterdatter utviklet 
atferdsproblemer i tidlige ungdomsår, var 
det naturlig for oss å undersøke mulighetene 
for å få hjelp gjennom dette programmet. Vi 
var usikre på om hun kvalifiserte til slik hjelp 
siden vi hadde hørt at den unge måtte ha 
alvorlige rusproblemer. Det hadde ikke vårt 
barn, selv om det også var et element av 
dette i atferden hennes fordi hun hadde 
drukket alkohol ved et par anledninger. Vi 
argumenterte derfor overfor barnevernstje-
nesten med at det måtte være bedre å ta tak i 
dette tidlig, i stedet for å la det få lov til å 
utvikle seg. At hun hadde debutert med rus i 
en alder av 13 år, burde være et godt 
argument for å få hjelp av barnevernstjenes-
ten, mente vi.

Saksbehandler i barnevernet undersøkte 
muligheten for å få hjelp for våre problemer 
gjennom MST. Stort sett dreide dette seg om 
at datteren vår hadde trådt over flere alvorlige 
grenser i løpet av kort tid, for eksempel at 
hun hadde begynt å skulke skolen og stikke 
av i vanskelige situasjoner. Spørsmålet var om 
dette var alvorlig nok til at hun kunne få hjelp 
gjennom et så omfattende program som 
MST er.

Vi hadde et møte med leder for MST-
teamet i den kommunen datteren vår 
kommer fra. Igjen argumenterte vi for at det 
var viktig å ta tak i problemene før de hadde 
fått utviklet seg store og uhåndterlige. Stor var 
gleden da vi fikk klarsignal fra teamlederen 
om at de ville hjelpe oss. Et viktig kriterium 
for å få hjelp var at vi voksne var motiverte for 
det store arbeidet som skulle settes i gang.

Etter dette gikk alt heldigvis fort. Vi skrev 
avtale, der vi forpliktet oss til å følge oppleg-
get, og vi hadde det første møtet med 
MST-terapeuten vår. Så kom en periode med 
grundig kartlegging av problemene.

Vi har i alle år hatt en grensesetting som 
har fungert bra for vårt barn. Vi var for noen 
år siden heldige å få et kurs i PMTO, et 
annet program som settes inn ved alvorlige 
atferdsproblemer. Forskjellen på PMTO og 
MST er at førstnevnte har fokus på foreldre-
ferdigheter og settes inn i barnealder, mens 
MST settes inn i ungdomsalder og har fokus 
på alle systemene som er rundt en ungdom 

med uakseptabel atferd. Dette har noe med 
at i barneårene er det familien som har mest 
å si for et barn, mens i ungdomsårene er det 
mange andre som også er viktige, for 
eksempel venner. Den gangen vi fikk delta 
på et PMTO-kurs i regi av barnevernet, var 
det et prosjekt som var satt i gang i kommu-
nen for å se om slik deltagelse kunne brukes 
for å forebygge atferdsproblemer for sårbare 
grupper av barn. Siden fosterbarn er en 
gruppe barn med mange risikofaktorer, 
skulle vi få prøve ut programmet sammen 
med andre fosterforeldre. Fellesnevneren var 
at barna våre ikke hadde atferdsproblemer. 
Essensen i programmet var ros og beløn-
ning, grensesetting, konsekvenser og tilsyn 
med barna. Vi hadde før dette programmet 
hatt et bevisst forhold til å ivareta barnet vårt 
med mye kjærlighet og god grensesetting, 
men kurset hadde likevel en effekt, ikke 
minst fordi vi fikk en bekreftelse på at det vi 
gjorde var bra for barnet.

Vårt barn har i alle år hatt jevnlig kontakt 
med sine opprinnelige foreldre. Da hennes 
besøksforeldre gjennom 8 år måtte slutte på 
grunn av skilsmisse, ble det bestemt at de 
biologiske foreldrene skulle fungere som 
besøkshjem. Vi tror at dette var en utløsende 
faktor for de atferdsproblemene hun ganske 
brått utviste. Hos foreldrene var det nemlig 
andre grenser enn hos oss. Det vil si, det var 
både uforutsigbar grensesetting og mange 
ganger ganske grenseløst hos de opprinnelige 
foreldrene. Hun ble vanskelig hver gang hun 
hadde besøkt foreldrene.

Det viste seg at et MST-team har som 
oppgave å sette inn tiltak der barnet bor og 
grensesetting er en viktig del av tiltaket. 
Dette følte vi var å bruke ressursene på feil 
sted, og vi argumenterte for at vi trodde det 
var best om de kunne jobbe mest med 
biologiske foreldre, og slik ble det etter 
hvert. Det ble også brukt mye tid på å 
samkjøre grensene våre med grensene i 
foreldrehjemmet. Dette viste seg å være et 
vellykket fokus.

En MST-familie kan kontakte sin 
MST-terapeut hele døgnet, hver dag hele 
uken. Dette har vi ikke hatt behov for en 
eneste gang i det halvåret som teamet har vært 
knyttet til vårt fosterbarn og hennes to 

familier. For oss har den største hjelpen vært å 
få bekreftelse på at det vi har gjort i vanskelige 
perioder, har vært bra og i tråd med MST-
prinsippene. For biologiske foreldre har det 
vært positivt å få hjelp til god og fornuftig 
grensesetting. Den samkjørte grensesettingen 
har vært bra for alle voksne som står rundt 
vårt barn. Ikke minst har det vært bra for 
henne.

Vår konklusjon er derfor at MST i mange 
tilfeller kan være et for stort program å sette i 
gang for fosterfamilier. Grunnen er at mange 
fosterforeldre er bevisste på grensesetting. 
Mange har dessuten gått inn i jobben som 
fosterforeldre fordi de mener at de har noe å 
bidra med for vanskeligstilte barn. Vi mener 
allikevel at det kan være et godt program 
dersom fosterforeldrene sliter med effektiv 
grensesetting, men da viser atferdsproblemene 
seg sannsynligvis i barneårene.

En annerledes versjon av MST er kanskje 
det beste for fosterfamilier? Mange får 
problemer med sine fosterbarn i ungdoms-
årene. Det de trenger hjelp til da er å stå  
i det vanskelige på en god måte. De trenger 
også støttespillere når det vanskelige skjer. 
Mange opprinnelige foreldre har av 
for skjellige grunner, ikke anledning til å være 
støttespillere, men dersom biologiske 
foreldre kan rustes til å ha en slik rolle, tror 
vi det er mange problemer som kan løses. 
For det første vil et fosterbarn som ser at de 
biologiske foreldrene står stødig i de 
vanskelige situasjonene med ham eller 
henne, kunne få et bedre forhold til dem. 
For det andre vil biologiske foreldre kunne 
få hjelp til godt samvær med sitt barn, samti-
dig som de blir tatt med som en viktig ressurs 
for barnet. For det tredje vil foster foreldre 
kunne få avlastning når deres barn er hos sin 
opprinnelige familie uten å komme hjem 
«ødelagt» etter besøket. Alt dette kan føre til 
mindre uro rundt et foster barn. Uroen som 
mange fosterbarn har inni seg, må de få hjelp 
til gjennom andre instanser. Vi tror at det bør 
jobbes både med det atferdsmessige gjennom 
programmer som PMTO og MST, og med 
det følelsesmessige gjennom barne- og 
ungdomspsykiatrien (BUP). Da blir det en 
helhetlig tenkning i arbeidet med fosterbarn 
som strever.

Våre	erfaringer	med	MST


