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Sammendrag 
Forfatter: Julie Wasmuth «Multisystemisk terapi for ungdom med atferdsvansker – også 

virksomt på internaliserende vansker?» Veiledere: Terje Ogden og Nikolai Olavi Czajkowski. 

Bakgrunn. Alvorlige atferdsvansker hos ungdommer utgjør en samfunns- og 

behandlingsmessig utfordring. Ungdommene har ofte psykiske vansker som 

tilleggsproblematikk, noe som øker risikoen for ytterligere negative utfall. Multisystemisk 

terapi (MST) er en familiebasert behandling som i tidligere studier har vist effekt på 

ungdommers internaliserende vansker. En slik effekt av behandlingen er imidlertid lite 

diskutert og utforsket. Denne studien utforsker effekten av MST på internaliserende vansker i 

et norsk utvalg ungdom med atferdsvansker, og undersøker om endring i internalisering 

varierer med kjønn, alder og hvem som rapporterer symptomene.   

Metode. Undersøkelsen er et selvstendig forskningsprosjekt med data innsamlet av 

NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge). Utvalget bestod av 100 ungdommer 

med atferdsvansker som ble randomisert til MST og kontrollgruppe. Foreldre, lærere og 

ungdommene selv rapporterte internalisering gjennom ASEBA før og etter behandling. 

Betydningen av behandlingsbetingelse, kjønn og alder, ble undersøkt med t-test, reliable 

change index og separate multiple regresjonsanalyser for hver informantgruppe.  

Resultater. De parede t-testene viste en signifikant endring i internalisering fra 

pretest til posttest i MST-gruppen, men ikke i kontrollgruppen. Regresjonsanalysene viste 

ingen signifikant forskjell mellom MST og kontrollgruppe i behandlingseffekt, men resultater 

fra alle informantgrupper pekte i retning av at MST var assosiert med større nedgang i 

internalisering. Resultatene ga ingen indikasjon på at kjønn var relatert til endring i 

internalisering. De eldre ungdommene rapporterte selv større bedring i internalisering på 

tvers av behandlingsbetingelser. Læreres vurdering av ungdommers internalisering var 

avvikende fra ungdommenes og foreldrenes vurderinger.  

Konklusjon. Resultatene fra denne studien gir delvis støtte til at MST har effekt på 

internaliserende vansker, og at denne behandlingen kan være å fortrekke for ungdom med 

atferdsvansker og internaliserende tilleggsvansker. Kjønnsforskjeller blant ungdom med 

atferdsvansker i Norge kan ha mindre betydning for utfallet i behandling enn grad av 

internaliserende vansker ved oppstart i behandling. Eldre ungdommer kan generelt ha større 

utbytte av behandling for internaliserende vansker. Flere aspekter ved endringsteorien i MST 

kan ha betydning for den observerte behandlingseffekten.  
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1 Innledning 
Atferdsforstyrrelser er blant de hyppigst forekommende diagnosene blant barn og unge i det 

psykiske helsevernet i Norge (Sitter, 2016). Ungdom med alvorlige atferdsvansker er en 

utsatt gruppe med forhøyet risiko for mistilpasning på skole og i arbeidslivet, og innblanding 

i kriminalitet og rusmisbruk. En britisk oppfølgingsstudie viste at individer som strevde med 

atferdsvansker i oppveksten hadde kostet samfunnet ti ganger mer enn sine jevnaldrende ved 

28 årsalder (Scott, Knapp, Henderson & Maughan, 2001). I tillegg er alvorlige atferdsvansker 

forbundet med psykiske vansker (Fergusson, John Horwood & Ridder, 2005), lav utdannelse 

(Breslau, Miller, Joanie Chung & Schweitzer, 2011) og problemer i nære relasjoner 

(Raudino, Woodward, Fergusson & Horwood, 2012) også i voksen alder. Atferdsvansker er 

altså en problematikk med betydelige, negative konsekvenser for både individet selv og 

samfunnet forøvrig. 

Unge med atferdsforstyrrelser har oftere komorbide psykiske vansker enn unge uten 

atferdsforstyrrelser (Caron & Rutter, 1991). En nordisk studie av ungdom med 

atferdsforstyrrelser viste at 50% av jentene og 35% av guttene hadde en samtidig angst- eller 

depresjonsdiagnose (Lehto-Salo, Närhi, Ahonen & Marttunen, 2009). Flere samtidige 

vansker er forbundet med større funksjonsnedsettelse og høyere lidelsestrykk hos barn og 

unge (Loeber, Burke, Lahey & Winters, 2000). Det er derfor viktig at behandlingen av 

ungdom med atferdsvansker tar høyde for tilleggsvansker som ofte er en del av det totale 

tilstandsbildet. Multisystemisk terapi (MST) er en familiebasert behandling utviklet for 

ungdom med atferdsvansker. Flere studier har vist at behandlingen også kan være virksom på 

ungdommers komorbide psykiske plager, gjerne omtalt som internaliserende vansker (van der 

Stouwe, Asscher, Stams, Deković & van der Laan, 2014). 

Denne studien baserer seg på en tidligere norsk RCT (randomisert kontrollert 

undersøkelse) av MST (Ogden & Halliday Boykins, 2004), og undersøker behandlingens 

effekt på internaliserende vansker avhengig av kjønn og alder. Internaliserende vansker er et 

vidt begrep på en problematikk som kan defineres kategorisk som angst og depresjon i 

diagnosemanualene, eller dimensjonalt som i ASEBA-systemet. ASEBA er et 

kartleggingssystem hvor ungdommer skåres etter en liste med kriterier for blant annet 

internaliserende og eksternaliserende atferd. Empirisk baserte grenseverdier avgjør om 

ungdommene skårer i det kliniske området for internaliserende og eksternaliserende vansker. 

Denne studien tar for seg internaliserende vansker slik det er definert i ASEBA. Studien 

benytter også en dimensjonal tilnærming til alvorlige atferdsproblemer, og tar altså ikke 
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utgangspunkt i diagnosesystemet. Innledningsvis presenteres forskning på atferdsvansker og 

komorbide internaliserende vansker, samt en kaskademodell for utvikling. Deretter gis en 

beskrivelse av MST som behandlingsform og en oppsummering av forskning på MST. 

Videre vil studiens problemstillinger undersøkes kvantitativt. Avslutningsvis diskuteres 

funnene i lys av endringsteorien i MST.  

 

1.1 Internalisering ved atferdsvansker 
1.1.1 Utbredelse 
Atferd og psykiske vansker hos barn og unge forstås best når det sees i lys av utvikling og 

sosial kontekst. Det er vanlig å forstå atferd ut i fra et kontinuum som kan spenne fra adekvat 

fungering til alvorlige atferdsvansker (Kvello, 2007, s 303). Normbrytende, utfordrende og 

aggressiv atferd er en naturlig del av barn og ungdommers utvikling (Rutter et al., 2008). For 

noen ungdommer kan omfanget og varigheten av slik atferd medføre omfattende negative 

konsekvenser for en selv og andre, og karakteriseres som alvorlige atferdsvansker. I Norge er 

det beregnet at omlag to prosent av barn og unge oppfyller diagnosen alvorlig 

atferdsforstyrrelse (Skogen & Torvik, 2013). Atferdsforstyrrelser og internaliserende vansker 

som angst og depresjon er samtidig blant de vanligste diagnosene hos barn og unge i psykiske 

helsetjenester i Norge (Sitter, 2016). Barn og ungdom med atferdsvansker har ofte 

tilleggsproblematikk som angstlidelser (34 %) og depresjon (40 %) (Angold, Costello & 

Erkanli, 1999; Fombonne, Wostear, Cooper, Harrington & Rutter, 2001; Simic & Fombonne, 

2001). Ulike studier gir ulike estimat på forekomsten av komorbide internaliserende vansker 

blant unge med atferdsvansker, men alle viser en gjennomgående tendens til at disse 

vanskene ofte forekommer samtidig (Lehto-Salo et al., 2009; Ogden & Hagen, 2009). 

Selvrapporterte data fra den norske unge befolkningen viser at omfanget av 

depressive symptomer har økt gradvis blant jenter siden begynnelsen av 2010-tallet. Blant 

gutter har det de siste årene vært en svak nedgang i andelen som rapporterer et høyt nivå av 

depressive symptomer. Årets Ungdata-rapport kan imidlertid tyde på at en slik trend kan 

være brutt fordi den viser en økning også blant gutter. I tillegg viser tallene fra 2017 at 

andelen ungdom som opplever ensomhet er den høyeste som noen gang er registrert med 

disse målingene (Bakken, 2017). Disse målingene indikerer en klar økning i symptomer på 

internaliserende vansker, og viser at denne problematikken er høyst aktuell for unge i Norge.  
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1.1.2 Begrepsavklaring 
En stor del av litteraturen på barn og unges psykiske helse opererer med to brede dimensjoner 

for psykopatologi. Disse er eksternaliserende vansker, som inkluderer aggresjon og norm- og 

regelbrytende atferd (deriblant kriminalitet og rusmisbruk), og internaliserende vansker, som 

inkluderer angst, depresjon og somatiske plager (Dishion, 2000). Eksternaliserende atferd 

brukes gjerne som en samlebetegnelse for atferd som er synlig for omgivelsene. Bredt 

definert kan dette omfatte symptomer på atferdsforstyrrelser, ADHD og rusmisbruk. 

Begrepet atferdsforstyrrelser referer til en diagnostisk kategori i DSM-V og ICD-10. 

Diagnosene omfatter vedvarende og gjentakende norm- og regelbrytende atferd som avviker 

fra det som er forventet ved en gitt alder, og som medfører lidelse og nedsatt funksjon 

(Skogen & Torvik, 2013). Fordi denne studien har en dimensjonal tilnærming til 

atferdsvansker, vil det ikke skilles strengt mellom de ulike diagnosene opposisjonell- og 

alvorlig atferdsforstyrrelse. Atferdsvansker referer ikke til noen diagnostisk kategori, men 

omfatter eksternaliserende atferd som vurderes som problematisk og normbrytende. 

Atferdsvansker er således et generelt begrep og kan opptre innenfor eller utenfor et 

diagnostisk område.  

Internalisering og internaliserende vansker referer i denne studien til en bred 

symptomkategori med symptomer på både angst, depresjon og sosial tilbaketrekning. 

Begrepet internalisering er i denne sammenheng vidt definert og kan også omtales som 

psykiske helseproblemer eller emosjonelle vansker rettet innover mot selvet. Internaliserende 

vansker kan beskrives som interne emosjonelle erfaringer kjennetegnet av negativ 

emosjonalitet som tristhet, bekymring og uro. Ungdom med internaliserende vansker er ofte 

sosialt tilbaketrukne. De strever gjerne med dårlig selvfølelse og opplevelse av verdiløshet. 

Tilbaketrekning eller unngåelse av sosiale situasjoner kan føre til at ungdommen ikke møter 

viktige utviklingsmål. Eksempler på slike utviklingsmål er å etablere positive relasjoner til 

jevnaldrende og familie og å oppleve mestring på skole og sosiale arenaer. Disse erfaringene 

er sentrale for å utvikle en identitet med følelse av egenverdi (Ogden & Hagen, 2014).  

I denne studien benyttes både begrepet internalisering og internaliserende vansker om 

internaliseringsmålet i ASEBA. Internalisering er en problemskala i ASEBA som omfatter 

symptomer på angst, depresjon og somatiske plager. ASEBA har også en problemskala for 

eksternaliserende atferd som omfatter regelbrytende og aggressiv atferd. Skårene på 

internalisering og eksternalisering i ASEBA representerer ulik problematikk, men er ikke 

gjensidig utelukkende da individer kan ha begge former. I tillegg er skårer på internaliserende 
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og eksternaliserende vansker gjerne positivt korrelert på tvers av grupper, hvor unge med 

svært høye skårer på ett område ofte skårer over gjennomsnittet på andre områder. Det å 

skåre svært lav på ett område er på sin side assosiert med lavere skårer på andre områder 

(Achenbach, 1991). Studier har samtidig vist betydelige forskjeller mellom unge med 

hovedsakelig internaliserende versus eksternaliserende problematikk (McConaughy, 

Achenbach & Gent, 1988).  

 

1.2 Forholdet mellom internaliserende og 

eksternaliserende vansker 
Som tidligere beskrevet kan depresjon og angst betegnes som internaliserende vansker. 

Hvordan utviklingen av disse formene for internalisering relaterer til utviklingen av 

atferdsforstyrrelser er en omfattende problemstilling. Litteraturen peker i ulike retninger 

vedrørende kausale sammenhenger, og det er fremdeles uklart hvorvidt depresjon går forut 

for atferdsvansker eller omvendt, eller om en underliggende faktor øker risikoen for begge 

tilstander. Se (Jaffee, Strait & Odgers, 2012; Loeber & Keenan, 1994) for en gjennomgang. 

Hva gjelder angstlidelser har tidligere studier vist at barn med slike emosjonelle vansker har 

lavere risiko for å utvikle antisosial og regelbrytende atferd (Graham & Rutter, 1973; 

Mitchell & Rosa, 1981), og at angst kan virke beskyttende mot utvikling av alvorlige 

atferdsvansker (Walker et al., 1991). Det er altså tenkelig at tilstedeværelsen av komorbid 

angst kan virke hemmende på atferdsvanskene.  

På en annen side har nyere studier vist at atferdsvansker er positivt korrelert med en 

rekke angstlidelser, og at forholdet mellom internaliserende og eksternaliserende vansker kan 

avhenge av kjønn og alder (Marmorstein, 2007). En studie som fulgte amerikanske barn fra 

barneskole- til ungdomsskolealder fant at eksternaliserende atferd predikerte senere 

eksternaliserende og internaliserende atferd, men at tidligere internaliserende atferd ikke 

predikerte eksternaliserende atferd (Fischer, Rolf, Hasazi & Cummings, 1984). Dette 

resultatet kan indikere at utviklingen av eksternaliserende atferd i ung alder kan ha betydning 

for utviklingen av et mer sammensatt tilstandsbilde med både internaliserende og 

eksternaliserende vansker i senere alder.  

Det utviklingsmessige samspillet mellom internaliserende vansker og atferdsvansker 

er altså et lenge studert og omdiskutert tema. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til 

årsaksforholdene mellom disse formene for problematikk, og en større diskusjon av 

samspillet mellom internaliserende og eksternaliserende vansker ligger utenfor denne 
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studiens mål og rammer. Det er uansett relevant at det foreligger konsensus om at 

komorbiditet er regelen heller enn unntaket blant unge med atferdsvansker (Moffitt & Caspi, 

2001; Ogden & Hagen, 2014), og at forekomsten av samtidig internaliserende og 

eksternaliserende vansker er høy i ungdomsalder (Lehto-Salo et al., 2009; Simic & 

Fombonne, 2001). Dette har implikasjoner for hvordan man behandler ungdom med 

atferdsvansker. Dersom internaliserende vansker forekommer sammen med atferdsvanskene, 

er det viktig at behandlingen rettes mot dette sammensatte tilstandsbildet. 

Tilstedeværelsen av både internaliserende og eksternaliserende vansker er forbundet 

med større risiko for negative utfall hos barn og unge. En studie som sammenliknet grupper 

av ungdom med hovedsakelig eksternaliserende, internaliserende og komorbide 

(internaliserende og eksternaliserende) vansker, fant at ungdommene med eksternaliserende 

og komorbide vansker hadde relativt høyere risiko for fremtidige arrestasjoner og 

innblanding med avvikende jevnaldrende (Dishion, 2000). Ungdommene med komorbide 

vansker hadde i tillegg en forhøyet risiko for seksuell promiskuitet. Slike funn er i tråd med 

tendensen til at tilstedeværelsen av flere vansker generelt er assosiert med dårligere prognose 

(Kvello, 2007, s. 308) og indikerer at ungdom med både internaliserende og eksternaliserende 

vansker representerer en høyrisikogruppe.  

 

1.3 Utviklingskaskader 
Å forstå hvordan atferdsvansker utvikles og opprettholdes over tid er avgjørende for å kunne 

forebygge og utvikle god behandling. Like avgjørende er det å forstå hvordan ungdom med 

atferdsvansker også utvikler tilleggsproblematikk, som internaliserende vansker. Forskning 

på atferdsvansker og psykososiale vansker har endret fokus fra å søke kausale forklaringer til 

å undersøke risikofaktorer, det vil si påvirkninger som øker sannsynligheten for å utvikle og 

opprettholde vanskene (Ogden & Hagen, 2014). Utviklingspsykologiske studier har bidratt 

med kunnskap om sentrale risikofaktorer og opprettholdende faktorer forbundet med 

atferdsforstyrrelser (Frick & Viding, 2009; Kvello, 2007, s. 311). Risikofaktorer har generelt 

en tendens til å klynge seg sammen og interagere slik at de får en kumulativ effekt på 

utviklingen av problemer (Rutter, 1997). En modell som beskriver et slikt samspill mellom 

risikofaktorer er Dodges dynamiske kaskademodell (Dodge, Greenberg & Malone, 2008). 

Begrepet kaskade viser til noe som opptrer i en serie av stadier hvor hvert stadium 

avledes fra eller virker inn på produktet av det foregående (Cascade, 2017). Den dynamiske 

kaskademodellen viser til en kaskade med risikodomener ordnet i en tidsmessig rekkefølge. 
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Hvert steg i utviklingen blir et produkt av tidligere stadier, og gir samtidig ytterligere 

innvirkning på utviklingsprosessen. Modellen er dynamisk fordi hvert steg ikke bare antas å 

virke lineært i bestemte tidsintervall, men at barn i risikosonen gradvis utvikler seg i retning 

av stadig mer alvorlige utfall. Et grunnleggende prinsipp for kaskademodellen er at hvert steg 

i utviklingen delvis predikeres av tidligere hendelser som suksessivt gjør individet mer 

sårbart for senere risikofaktorer, og der mer alvorlige utfall blir mindre uunngåelig. Individet 

vil på denne måten over tid ha økt sannsynlighet for å utvikle sammensatt og mer alvorlig 

problematikk (Dodge et al., 2008).  

En longitudinell studie undersøkte intrapersonlige utviklingskaskader mellom sosial 

kompetanse og eksternaliserende og internaliserende atferd i en normalpopulasjon på 117 

barn, da de var 4, 10 og 14 år gamle (Bornstein, Hahn & Haynes, 2010). Sosial kompetanse 

var bredt definert og omfattet flere relaterte interpersonlige ferdigheter, som emosjonell 

selvregulering, sosial kognisjon, positiv kommunikasjon og prososiale relasjoner med 

familie, jevnaldrende og lærere. Eksternalisering og internalisering ble målt med ASEBA. 

Utviklingsforholdet mellom internalisering og eksternalisering er komplekst, men var i denne 

studien positivt assosiert over tid fra barnealder til ungdomsalder, og negativt relatert til 

sosial kompetanse. Barn med lavere sosial kompetanse ved 4-årsalder hadde høyere skåre på 

eksternalisering og internalisering ved både 10- og 14-årsalder. I tillegg ble det avdekket at 

internalisering og eksternalisering virket på hverandre. Større grad av internaliserende 

vansker ved 4-årsalder predikerte internalisering ved 10-årsalder som igjen predikerte mer 

eksternaliserende vansker ved 14 års alder. Dette forholdet gjaldt ikke andre veien, der 

eksternalisering i tidlig alder ikke hadde implikasjoner for internalisering i senere alder. 

Studien viste altså at sosiale vansker i tidlig barndom bidro til senere internaliserende 

atferd. Den gir empirisk støtte til en kaskademodell for utvikling der funksjon på ett område 

sprer seg til et annet domene, både direkte og indirekte, fra tidlig barndom frem til 

ungdomsalder. Det generelle kaskademønsteret som fremkom i studien indikerer at sosial 

kompetanse i tidlig barnealder påvirker atferdstilpasningen i senere barndom, som igjen 

bidrar til atferdstilpasning i ungdomsalder. Dette impliserer at dersom foreldre kommer tidlig 

på banen for å fremme utvikling av for eksempel sosial kompetanse, kan dette ha positiv 

effekt på det senere utviklingsforløpet fordi sosial kompetanse kan være beskyttende mot 

senere eksternaliserende og internaliserende atferd.  

Det å identifisere tidlige formative faktorer gjør det også mulig å intervenere deretter, 

slik at en forhindrer negative utviklingsforløp og fremmer mer adaptiv utvikling. Den 

foreliggende studien undersøker ungdommer som mottar familie- og hjemmebasert 
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behandling. Det er sannsynlig at endringer i familieforhold kan være drivende for endring av 

negative utviklingsforløp, også i ungdomsalder. Selv om denne studien ikke omfatter 

analyser av kaskadeprosesser, kan kaskademodellen for utvikling være relevant som en 

teoretisk forståelsesramme for hvordan intervensjoner på ett område kan påvirke et annet.  

 

1.4 Kjønn  
Et grunnleggende mål i behandlingsforskning er å finne ut om den aktuelle behandlingen har 

effekt for de som mottar behandlingen. Dersom det er forskjeller i behandlingseffekt 

avhengig av hvem som mottar behandlingen, opplyser dette om hvem en kan forvente at drar 

nytte av behandlingen og ikke. Undersøkelser av modererende variabler gjør det mulig å 

avdekke hvem behandlingen ikke fungerer for, vurdere hvorfor det er slik, og tilpasse 

behandlingen eller endre tilnærming. Behandlingen vil med større sannsynlighet være 

effektiv når den er sensitiv for individets spesifikke problemer og karakteristikker (Levant & 

Hasan, 2008). En klinisk relevant variabel i forskningen på atferdsvansker er kjønn, der en 

ser kjønnsforskjeller i utviklingen av atferdsvansker og tilleggsproblematikk som 

internaliserende vansker.  

Gutter er overrepresentert i studier av atferdsvansker (Bongers, Koot, Van Der Ende, 

& Verhulst, 2004; Moffitt & Caspi, 2001; Reyno & McGrath, 2006). Det er i tillegg godt 

dokumentert at atferdsvansker og eksternaliserende atferd er mer prevalent blant gutter enn 

jenter (Berkout, Young & Gross, 2011; Doyle, Biederman & Monuteaux, 2003), også i Norge 

(Skogen & Torvik, 2013). I forlengelse av dette henvises gutter i større grad enn jenter til 

behandlingsapparatet for atferdsvansker (Moffitt & Caspi, 2001). En studie av over 13000 

barn fant kryss-kulturell konsistens for at gutter, målt ved foreldre-rapport (CBCL) i ASEBA, 

skårer høyere på eksternalisering enn jenter, som på sin side skårer høyere på internalisering 

(Crijnen, Achenbach & Verhulst, 1997). Det at gutter skårer relativt høyere på 

eksternalisering og jenter relativt høyere på internalisering var også synlig i et norsk utvalg 

barn og unge (Nøvik, 1999). Generelt finner man høyere forekomst av affektive og 

angstrelaterte psykiske vansker hos jenter i Norge (Sitter, 2016). Det er altså en klar tendens 

til at det rapporteres mer atferdsvansker blant gutter enn jenter, og at jenter generelt opplever 

mer internaliserende vansker. På en annen side er det uenighet om hvordan internaliserende 

vansker som forekommer samtidig med atferdsvanskene varierer avhengig av kjønn. 

Konklusjonen fra to litteraturgjennomganger på 90-tallet var at komorbid angst og 

depresjon er mer utbredt hos jenter med atferdsvansker enn hos gutter med liknende 
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problematikk (Keenan, Loeber & Green, 1999; Loeber & Keenan, 1994). Forholdet mellom 

angstlidelser og eksternaliserende vansker ble undersøkt nærmere i en amerikansk 

populasjonsstudie av 1304 ungdommer (Marmorstein, 2007). Atferdsforstyrrelser var 

generelt positivt relatert til en rekke angstlidelser, deriblant sosial fobi, spesifikk fobi og 

generalisert angst. Resultatene viste også kjønnsforskjeller. Eksternaliserende vansker var 

sterkere assosiert og bredere relatert til flere angstlidelser for gutter relativt til jenter. For 

jentene var forholdet mellom eksternaliserende vansker og angstlidelser av mindre omfang, 

og mer avgrenset til diagnosen generalisert bekymring. Studien konkluderte med at 

angstlidelser var sterkere relatert til eksternaliserende lidelser blant gutter heller enn jenter.  

Denne konklusjonen står i kontrast til funn fra en tidligere studie av 991 ungdommer 

henvist til tilsynsmyndigheten for ungdomsfengsel i Texas grunnet lovbrudd eller mer 

alvorlig norm- og regelbrytende atferd (Wasserman & McReynolds, 2005). Studien viste at 

jenter som hadde begått voldelige lovbrudd var 3-5 ganger mer sannsynlig enn voldelige 

gutter og ikke-voldelige ungdommer av begge kjønn, til å rapportere angstlidelser. Jenter som 

i større grad hadde begått vold og lovbrudd opplevde altså i større grad angstlidelser enn 

gutter med liknende kriminell atferd. I tillegg var angstlidelser signifikant mer vanlig blant 

jenter enn gutter i hele utvalget. Affektive lidelser var også signifikant mer vanlig blant jenter 

og blant ungdommene som i større grad hadde hatt tidligere kontakt med rettsvesenet. 

Internaliserende og eksternaliserende lidelser forekom ofte samtidig blant disse 

ungdommene, og spesielt blant jentene. Forfatterne omtalte tendensen til at jenter med 

atferdsforstyrrelse hadde større symptombelastning som et ”kjønnsparadoks” (opprinnelig 

beskrevet av Taylor og Ounsted, 1972). Paradokset ligger i at det kjønnet som har mindre 

sannsynlighet for å utvikle en lidelse, viser en mer alvorlig form eller uttrykk av lidelsen. 

Denne tendensen har i lang tid blitt diskutert i litteraturen på kjønnsforskjeller i 

atferdsvansker (Loeber & Keenan, 1994). Ut i fra kjønnsparadokset vil en forvente at jenter 

som utvikler atferdsforstyrrelser har større risiko for også å utvikle komorbide lidelser og 

oppleve større symptomtrykk enn gutter, selv om atferdsforstyrrelser er sjeldnere hos jenter.  

Studiene av Marmorstein (2007) og Wasserman (2005) representerer ulike utvalg av 

ungdom i USA. Den ene er en populasjonsstudie, og den andre en studie av et klinisk utvalg 

ungdom henvist på bakgrunn av lovbrudd. Konklusjonene om kjønnsforskjeller trekkes altså 

fra utvalg som ikke nødvendigvis representerer det samme. Selv om funnene peker i ulik 

retning for betydningen av kjønn i forholdet mellom eksternaliserende og internaliserende 

vansker, viser begge studiene en forbindelse mellom angstlidelser og eksternaliserende 

atferd. Studien av ungdom henvist til tilsynsmyndigheten i Texas indikerer samtidig at 
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forholdet mellom internaliserende og eksternaliserende vansker kan være sterkere blant 

ungdommer med mer alvorlig eksternaliseringspatologi, som deltakerne i denne studien.  

En norsk behandlingsstudie av ungdom med atferdsvansker undersøkte grad av 

komorbide tilstander til atferdsvanskene ved oppstart i behandling (Ogden & Hagen, 2009). 

Den viste at det var forskjellige henvisningsårsaker for gutter og jenter, men at det samlet sett 

var flere likheter enn forskjeller i kjønnenes inntakskarakteristikker. Til forskjell fra studier 

som har vist at jenter i større grad enn gutter med atferdsvansker blir diagnostisert med 

komorbide internaliserende vansker (Loeber & Keenan, 1994; Moffitt & Caspi, 2001), viste 

resultatene ingen slike kjønnsforskjeller i grad av komorbide vansker ved inntak. 

Artikkelforfatterne argumenterte dermed for at resultatene ikke støttet det såkalte 

kjønnsparadokset i at jenter utvikler mer alvorlige former for atferdsvansker enn gutter. De så 

resultatene i lys av en generell tendens til at komorbide vansker er regelen heller enn unntaket 

ved atferdsvansker, både for gutter og jenter (Ogden & Hagen, 2009). Historisk har en sett 

større grad av komorbide internaliserende vansker hos jenter med atferdsvansker(Keenan et 

al., 1999; Loeber & Keenan, 1994). Nyere forskning gir imidlertid et mer blandet bilde av 

kjønnsforskjellene i internaliserende vansker hos ungdom med atferdsvansker. Det er altså 

uklart om gutter eller jenter med atferdsvansker opplever ulik grad av komorbide 

internaliserende vansker, og hvor betydningsfulle slike kjønnsforskjeller eventuelt er.  

 

1.5 Alder 
Et annet sentralt spørsmål i studier av atferdsvansker er hvordan de utvikles med alderen. 

Resultater fra denne forskningen har indikert ulike utviklingsbaner og symptombilder for 

atferdsforstyrrelser, avhengig av om vanskene debuterer i tidlig barndom eller senere 

ungdomsalder (Moffitt, 2003). Denne studien fokuserer på atferdsforstyrrelser og 

internaliserende vansker hos ungdom, og ser bort fra når disse vanskene startet. Det kan 

allikevel være relevant å undersøke betydningen av alder blant ungdom med både 

internaliserende vansker og atferdsforstyrrelser, da studier har vist at nettopp slik 

komorbiditet varierer med alderen også i ungdomsårene.  

I en gjennomgang av litteraturen fant Loeber et al. (1994) at alder spiller en rolle for 

hvorvidt angst øker eller reduserer sannsynligheten for å utvikle atferdsforstyrrelser. De 

konkluderte med at komorbid angst ved atferdsvansker er høyest rundt midten av barnealder, 

for så å avta i ungdomsalder. Hva gjelder betydningen av alder for komorbid depresjon og 

atferdsforstyrrelse, gir litteraturen et blandet bilde. Depressive lidelser og atferdsvansker har 



	   9	  

begge vist økt forekomst i ungdomsalder (Cohen et al., 1993), og depresjon forekommer ofte 

i en periode der atferdsvansker ofte kommer til uttrykk eller forverres (Farrington et al., 

1990). Det er altså mulig at forholdet mellom internaliserende og eksternaliserende vansker 

også blir tydeligere i senere ungdomsalder. Studien av unge lovbrytere i Texas (Wasserman 

& McReynolds, 2005) støtter en slik hypotese, da den viste at affektive lidelser var 

signifikant mer vanlig blant eldre ungdom. En studie basert på data fra Dunedin-studien, viste 

at assosiasjoner mellom atferdsforstyrrelser og stemningslidelser økte med alderen, spesielt 

for jenter (Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001b). Det var et signifikant forhold mellom 

antisosial atferd og depresjon hos jenter ved 15 års alder, som også vedvarte og ble forverret 

med alderen. Forekomsten av depresjon økte altså med alderen, og var synlig både blant 

ungdommer med og uten atferdsforstyrrelser.  

Det er funnet kryss-kulturell evidens for at eksternalisering, rapportert av foreldre 

gjennom ASEBA, generelt avtar med alderen, men at internalisering øker med alderen 

(Crijnen et al., 1997). Denne tendensen har også blitt rapportert i et norsk utvalg barn og unge 

(Nøvik, 1999), og indikerer at en generelt i populasjonen vil forvente mindre eksternalisering 

og mer internalisering i høyere ungdomsalder. Flere studier har altså vist at eldre ungdom 

med atferdsvansker opplever mer internaliserende vansker enn yngre ungdom. 

På en annen side har studier også funnet at forholdet mellom komorbide 

internaliserende og eksternaliserende vansker er tydeligere blant yngre ungdom. En 

befolkningsstudie fra Puerto Rico viste at komorbid depresjon og atferdsforstyrrelser var 

signifikant høyere blant 9-12-åringer enn blant 13-16-åringer (Bird, Gould & Staghezza, 

1993). Populasjonsstudien til Marmorstein (2007) gir et liknende bilde av forholdet mellom 

internaliserende vansker og atferdsforstyrrelser avhengig av alder. Den viste at 

atferdsforstyrrelser var assosiert med en rekke angstlidelser blant de yngste, men ikke de 

eldste ungdommene. Dette kan indikere at assosiasjonene mellom angstlidelser og 

atferdsforstyrrelser i tidlig alder avtar med alderen. Imidlertid var det kun én interaksjon som 

hadde signifikante aldersforskjeller. Dette var interaksjonen mellom angstproblemer 

(overanxious disorder) og alder, som var signifikant i å predikere opposisjonell 

atferdsforstyrrelse (ODD). Forbindelsen mellom ODD og angstproblemer var altså avhengig 

av alder, der forholdet mellom det eksternaliserende og internaliserende uttrykket var sterkest 

for de yngre ungdommene. Resultatet ble tolket som et uttrykk for at foreldre ofte attribuerer 

yngre barns opposisjonelle atferd til at de er engstelige, og at dette ikke gjelder for de eldre 

ungdommene.  
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Hvordan psykopatologi utvikles eller differensieres med alderen er et spørsmål uten 

entydige svar. Dette er særlig tilfellet i litteraturen på atferdsforstyrrelser og komorbide 

internaliserende vansker. Resultater fra ulike studier peker i forskjellig retning for hvordan  

komorbid internalisering øker eller avtar i tidlig og sen ungdomsalder. Dersom 

eldre ungdom med atferdsvansker opplever mer internaliserende vansker enn yngre ungdom, 

kan en forvente at de eldre ungdommene vil profittere mer på en behandling som er sensitiv 

for den internaliserende problematikken. Med andre ord kan en forvente større reduksjon i 

internalisering blant eldre ungdommer, dersom behandlingen er rettet mot denne typen 

vansker. Dette gjør alder til en relevant variabel å undersøke nærmere i behandlingsstudier av 

ungdom med atferdsvansker. 

 

Multi-informant-tilnærming  

Når en skal vurdere forekomsten av et fenomen, kan det være gunstig å tilnærme seg 

fenomenet basert på ulike informanters vurderinger. Både problematferd og psykiske vansker 

er fenomener som med fordel kan tilnærmes fra et multi-informant-perspektiv. Hvordan 

problematferd og psykiske vansker kommer til uttrykk vil variere mellom kontekster. 

Informanter i hver av disse kontekstene kan observere ungdommene ulikt, det være seg 

foreldrene på hjemmebane eller lærere i skolesituasjoner. Informantene kan også variere i 

hvor oppmerksomme de er på ulike aspekter ved ungdommers atferd. Slik kan de ha ulike 

grunnlag for å bedømme og rapportere hva de observerer. Informanter som interagerer med 

ungdommene kan også ha ulik innvirkning på ungdommens atferd (Achenbach, 1991). 

En norsk studie viste at lærere vurderte barn betydelig lavere med hensyn til 

internaliserende vansker enn hva barnas foreldre gjorde (Berg-Nielsen, Solheim, Belsky & 

Wichstrom, 2011). Det var høyere samsvar mellom foreldres og læreres rapport av 

eksternaliserende atferd hos gutter enn for tilsvarende atferd hos jenter. Når lærerne 

rapporterte mer problemer hos barna, var dette klart assosiert med konflikter i relasjonen 

mellom lærer og barn. Konflikter mellom lærer og barn var den sterkeste prediktoren for 

uenighet mellom foreldre og lærere i deres vurderinger av barnet. Læreres vurdering av barns 

atferdsvansker var ikke relatert til deres vurdering av barnas internaliserende vansker i en 

annen norsk studie (Kirkhaug, Drugli, Lydersen & Mørch, 2012). Disse resultatene tilsier at 

det er sannsynlig å finne diskrepans mellom foreldre og læreres vurderinger av ungdom med 

atferdsvansker, blant annet fordi disse ungdommene kan komme i konflikt med sine 

omgivelser og streve på skolen. 
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1.6 Multisystemisk Terapi - MST  
1.6.1 Innhold og endringsteori 
MST er en intensiv familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom med alvorlige 

atferdsvansker. Metoden ble utviklet av Scott Henggeler og kollegaer ved Family Services 

Research Center, Medical University of South Carolina i 1996, da de så nødvendigheten av å 

behandle ungdommer med atferdsvansker på de arenaene ungdommene befant seg (MST 

Services, 2017a). Hovedmålet med MST er å forhindre kriminalitet, antisosial atferd og at 

ungdommen plasseres utenfor hjemmet. For å få oppnå dette fokuserer behandlingen på å 

bedre familiefungeringen (Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland & Cunningham, 

2009b). Omsorgspersoner, primært foreldrene, spiller en nøkkelrolle for å oppnå og 

opprettholde positive, langsiktige utfall. Derfor fokuserer intervensjonene i MST spesielt på å 

styrke omsorgsgivere slik at de får de nødvendige ressurser og ferdigheter som kreves for å 

være gode foreldre for disse ungdommene. Behandlingen søker å skape positiv samhandling 

og kommunikasjon i familien, gjennom å hjelpe foreldrene til å samhandle med sine barn på 

tydelige og forutsigbare måter. Målet er at foreldrene skal komme i posisjon til å blant annet 

rettlede ungdommene bort fra avvikende jevnaldrende og forbedre skoleprestasjoner. 

Endringsteorien til MST innebærer at bedre familiefungering vil styrke ungdommens sosiale 

fungering på arenaer som hjem, skole, vennemiljø og lokalmiljø, som igjen vil forhindre 

antisosial atferd. 

 

Teoretisk bakteppe 

Behandlingens teoretiske rammeverk tar utgangspunkt i Bronfenbrenners sosialøkologiske 

teori (1997) der individet blir sett i lys av sitt økologiske miljø, bestående av flere relaterte 

systemer. Ungdommens funksjon, inkludert atferdsvansker og internaliserende vansker, er 

påvirket av samspillet mellom disse systemene, deriblant familie, venner og jevnaldrende, 

skole, nabolag og samfunnet for øvrig. I MST er det hele økologien av disse sammenvevde 

systemene som utgjør klienten (Christensen & Mauseth, 2007). Den sosialøkologiske 

modellen postulerer at menneskelig atferd er multideterminert, og at spesifikke risikofaktorer 

vil variere mellom individer. Derfor må behandlingen ta høyde for en rekke mulige 

bidragsytere til atferdsvanskene, på flere nivåer innad i systemet (som manglende 

foreldreoppfølging) og mellom systemene (som konfliktfylt interaksjon mellom skole og 

forelder).  
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Økologisk validitet er et sentralt prinsipp i den sosialøkologiske teorien, og innebærer 

at atferd må forstås ut i fra sin naturlige kontekst. Innenfor denne konteksten identifiserer 

MST-terapeuten såkalte atferdsdrivere, det vil si faktorer som opprettholder atferdsvanskene. 

Klinikeren arbeider for å redusere de problemopprettholdende faktorene, og samtidig styrke 

beskyttende faktorer hos ungdommen og i miljøet rundt. For at en klinisk vurdering skal være 

økologisk valid, må MST-terapeuten forstå ungdommens funksjon i flere naturlige settinger, 

som på skolen, i hjemmet og blant venner. Forståelsen baseres på informasjon fra 

førstehåndskilder som foreldre og lærere. All MST-behandling er hjemmebasert nettopp for å 

sikre at intervensjonene har forankring i ungdommenes naturlige kontekst.  

Den sosialøkologiske teorien vektlegger også gjensidigheten som preger all 

menneskelig interaksjon, der for eksempel foreldre og barn vil ha gjensidig innvirkning på 

hverandre over tid, gjennom transaksjoner. Transaksjonstenkningen er relevant for 

intervensjonene i MST, da den åpner for at endring på ett område kan skape endring på et 

annet. For eksempel kan bedring av foreldreferdigheter bidra til å endre foreldre-barn-

dynamikken, og endringer i hjemmet kan fremme endringer på skolen. En godt eller dårlig 

tilpasset ungdom er ikke noe som plutselig fremkommer, men som utvikles over tid og 

gjennom erfart samspill med miljøet. Atferdsproblemer forstås altså som problematiske 

transaksjoner mellom ungdom og miljøet, og mellom systemene som ungdommen inngår i, 

deriblant skole, hjemme, venner og lokalmiljø. 

 

Analytisk prosess og intervensjon 

MST-terapeuten følger en analytisk prosess gjennom hele behandlingsperioden. Den 

analytiske prosessen består i å identifisere problematferd, prioritere og utforme tiltak basert 

på forståelsen av problemet, evaluere måloppnåelse eller utfall, og identifisere barrierer for 

ønsket endring. Henvisningen fra barnevernet er første ledd i å forstå problematferden som 

danner et utgangspunkt for behandlingsmålene. Terapeuten etablerer kontakt med familien og 

samarbeider for å komme til enighet om hva som skal være overordnede behandlingsmål. 

Disse målene kan endres eller utvides avhengig av foreldrenes eller ungdommens innspill. 

Multisystemisk analyse av problematferden er neste ledd i behandlingsprosessen, og analysen 

søker å finne de opprettholdende faktorene til problematferden sammen med foreldrene. 

Denne prosessen er illustrert i figur 1 (hentet fra Henggeler et al., 2009b i norsk oversettelse). 
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Figur 1. Analytisk prosess i MST. 

Figuren viser en sirkel bestående av steg i den 

analytiske prosessen. Denne sirkelen utgjør 

handlingssekvensen i MST som gjentas ukentlig 

gjennom behandlingsperioden. Handlingssekvensen 

begynner med en prioritering av det viktigste 

forholdet å arbeide med. Det etableres delmål og 

intervensjoner for å møte delmålene. MST-terapeuten 

og foreldrene vurderer om delmålene blir oppnådd, og 

hva som fremmet eller hindret måloppnåelsen. Disse 

vurderingene blir utgangspunktet for den neste ukens 

delmål og intervensjoner. Klinikerens intervensjoner 

vurderes kontinuerlig på bakgrunn av utfall i 

behandlingen, og tilpasses deretter. 

Som nevnt er det en hovedantakelse i MST at 

ungdommens atferdsproblemer drives av samspillet mellom risikofaktorer fra flere systemer 

rundt ungdommen. Intervensjoner må derfor ta høyde for bredden av risikofaktorer hos den 

aktuelle ungdommen, og samtidig bygge opp eller styrke beskyttende faktorer. Behandlingen 

er styrkefokusert og bruker styrkene som også allerede er i familien, som for eksempel 

nettverk. MST vektlegger endring i ungdommens sosiale økologi på måter som vil 

opprettholde prososial atferd. Dette innebærer å utvikle støttesystemer rundt familien som 

kan bidra til å opprettholde endring. Det er altså sentralt i behandlingen å løfte frem styrkene 

i den enkelte familie og nettverket rundt familiesystemet. Samtidig fokuserer behandlingen 

på å engasjere familien i behandlingen gjennom hele den terapeutiske prosessen. I den 

forbindelse undersøker man strategier for å øke familiens engasjement for behandlingen og 

potensielle barrierer som kan oppstå i den enkelte familie. Dette er avgjørende for alliansen 

mellom MST-terapeut og familien. Intervensjonene sikter mot de aktuelle utfordringene i 

familien, og tilpasses spesifikke vansker som for eksempel omsorgssvikt og somatiske 

helseproblemer.  

Fordi problematikk og opprettholdende faktorer varierer mellom individer, må MST-

terapeutene anvende en rekke terapeutiske tilnærminger og skreddersy intervensjonene til 

behovene og styrkene i den aktuelle familien. Behandlingsteknikkene i terapien er 

evidensbaserte, og intervensjonene skal være handlingsrettede og ressursorienterte. 

Utformingen av intervensjoner skal ta høyde for den kulturelle konteksten til ungdommen og 
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familien, som igjen er vesentlig for å forstå den sosiale økologien atferdsvanskene 

fremkommer i. Derfor arbeides det for at terapeutene skal forstå eller reflektere kulturen til 

den aktuelle familien eller samfunnet hvor en intervenerer. Det er fokus på at intervensjonene 

skal komme familien til gode, og resultatet av behandlingen vises i endring av ungdommens 

atferd og problematikk (Henggeler et al., 2009b).  

 

Organisering og kvalitetssikring av det terapeutiske arbeidet 

En MST-terapeut er tilgjengelig for familien gjennom hele døgnet, og MST-tjenester tilbys 

ofte i hjemmet og til tider som passer familien. Møtene mellom terapeut og familie er 

strukturerte, og hyppigheten tilpasses familiens behov. MST-terapeuten følger ni 

behandlingsprinsipper som danner grunnlaget for intervensjoner og behandlingsmodellen 

som helhet (se Appendiks A). Det foregår fortløpende kvalitetssikring av terapiprosessen. 

Dette innebærer at behandlingsintegritet vurderes ut i fra overholdelse av 

behandlingsprinsippene. Foreldre svarer på spørsmål relatert til behandlingsprinsippene over 

telefon en gang i måneden. Svarene på hvordan foreldrene opplever behandlingen brukes til å 

skalere MST-klinikeren på såkalte TAM-R-skårer (Treatment Adherence Measure Scores). 

Resultatene fra TAM-R-skårene brukes som utgangspunkt for terapeutenes individuelle 

utviklingsplan. Disse skårene benyttes også i forskning på MST som mål på etterlevelse av 

behandlingsprinsippene, og for å undersøke betydningen av behandlingsintegritet for 

behandlingsutfall (Henggeler, Letourneau, Chapman, Borduin, Schewe & McCart, 2009a; 

Henggeler, Melton & Brondino, 1997; Henggeler, Melton & Smith, 1992). 

MST-terapeutenes arbeid kvalitetssikres også gjennom ukentlig veiledning med en 

kliniker med terapeutisk kompetanse og inngående kunnskap om MST. I tillegg til en 

grunnopplæring i MST, deltar MST-terapeutene på kvartalsvise seminarer. Seminarene 

fokuserer på vedlikehold av kunnskap om det teoretiske og metodiske grunnlaget til MST, 

samt videreutvikling av kliniske ferdigheter. Målet med denne oppfølgingen er å styrke 

terapeutenes teoretiske og praktiske ferdigheter slik at de kan følge analyse-modellen og 

behandlingsprinsippene i MST (Henggeler et al., 2009b).  

 

1.6.2 Forskning på MST  
Multisystemisk terapi er en evidensbasert behandlingsform (Henggeler & Schaeffer, 2016), 

og i januar 2017 var det gjennomført 62 utfalls- og implementeringsstudier av metoden, 

publisert i over 120 artikler. Studiene av MST har involvert mer enn 48 000 familier og 
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programmet er implementert i 16 land utenfor USA, hvorav flere i Europa (MST Services, 

2017b). Blant empirisk støttede behandlinger for unge lovbrytere, er MST behandlingen som 

har mest omfattende evidens, både fra studier med velkontrollerte forsøksbetingelser 

(efficacy studies) og fra studier i vanlig klinisk praksis (effectiveness studies) (Timmons-

Mitchell, Bender, Kishna & Mitchell, 2006). Oppfølgingsstudier har vist at 

behandlingseffekter av MST vedvarer over tid. For eksempel har man sett at behandlingen 

kan redusere og forebygge senere kriminell og voldelig atferd blant unge lovbrytere med høy 

risiko for gjentakende lovbrudd, i større grad enn andre behandlingsformer (Borduin, Mann 

& Cone, 1995; Schaeffer & Borduin, 2005). Den lengste oppfølgingsstudien som hittil er 

gjort på MST, undersøkte deltakerne 22 år etter behandling, og fant at det var signifikant 

mindre tilbakefall av kriminalitet i MST-gruppen, enn blant deltakerne som fikk 

individualterapi. Effekten av MST på kriminalitet og alvorlige atferdsvansker hos ungdom, 

har altså i enkelte studier vist seg å vedvare i voksen alder (Sawyer & Borduin, 2011).  

 

Metaanalyse av MST  

Den nyeste metaanalysen av 22 studier på MST (N=4066) viste små, men signifikante 

behandlingseffekter på utfallsmålene lovbrudd, psykopatologi, rus, plassering utenfor 

hjemmet og faktorer ved familie og jevnaldrende (van der Stouwe et al., 2014). 

Psykopatologi-målet omfattet både generelle og spesifikke oppføringer  av psykopatologisk 

atferd (dvs. internaliserende og eksternaliserende atferd). Metaanalysen inkluderte 

upubliserte og ikke-randomiserte så vel som randomiserte behandlingsstudier av 

ungdomsforbrytere, ungdom med atferdsvansker og ungdom med emosjonelle vansker.  

Resultatene viste at det ikke var ulik behandlingseffekt av MST på det overordnede 

psykopatologi-målet og de spesifikke målene på eksternaliserende og internaliserende atferd.   

Behandlingens effekt på psykopatologi var ikke moderert av typen informant, eller hvordan 

det ble målt. Det ser altså ut til at MST både virker på eksternaliserende atferd, som er 

behandlingens opprinnelige siktemål, og internaliserende vansker hos ungdommene med 

atferdsvansker. Det at det ikke var en forskjell i behandlingseffekt mellom internaliserende 

og eksternaliserende atferd kan være en indikasjon på at MST har like god effekt på disse 

problemområdene. 

Flere faktorer modererte effekten av MST på utfallsmålene lovbrudd og 

psykopatologi i denne metaanalysen. Alder var en slik variabel. Behandlingen hadde 

signifikant effekt på å redusere lovbrudd i studier der gjennomsnittsalderen var under 15 år.  

Hva gjelder psykopatologi-målet var det en mindre, men signifikant behandlingseffekt av 
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MST i studier med en gjennomsnittsalder over 15 år. Resultatene peker altså i ulik retning 

hva gjelder betydningen av alder. MST hadde større effekt på reduksjon av kriminalitet blant 

de yngre, men behandlingen viste større effekt på psykopatologi for de eldre ungdommene. 

Kjønn, undersøkt som andel gutter i studiene, hadde ingen modererende effekt på verken 

kriminalitet eller psykopatologi. Andelen gutter i studiene hadde altså ingen betydning for 

behandlingseffekten, og det kan indikere at MST kan være like virksomt for gutter og jenter. 

På en annen side vil ikke nødvendigvis fraværet av en modererende effekt av andel gutter i 

studien utelukke at behandlingen kan virke ulikt for gutter og jenter i reduksjon av spesifikke 

internaliserende vansker. Internalisering var i denne studien kategorisert sammen med 

eksternalisering under psykopatologi-målet, og kjønnsforskjeller i behandlingseffekt på 

internalisering som et selvstendig mål ble ikke undersøkt nærmere. 

Metaanalysen omfattet også upubliserte studier slik at det var mulig å undersøke 

betydningen av såkalt publiserings-bias. Dette innebærer at publiserte studier har 

gjennomsnittlig høyere effektstørrelser enn upubliserte studier (Hopewell, McDonald & 

Clarke, 2007). Da de kontrollerte for betydningen av upubliserte studier, fant de at 

effektstørrelsene ble mindre for alle utfallsvariabler, med unntak av psykopatologi og 

familiefaktorer. Det kan altså se ut til at MST sin effekt på internaliserende vansker, som var 

omfattet i psykopatologi-målet, er et gjennomgående og robust funn som fremkommer på 

tvers av studier og uavhengig av publiserings-bias. 

MST har altså vist å ha effekt på både eksternaliserende og internaliserende vansker 

hos ungdom med  atferdsvansker. Samtidig har ikke forskningen på MST viet mye plass til 

en videre utforsking og diskusjon av den effekten programmet har på de internaliserende 

vanskene sett hos ungdom med atferdsvansker. I den nevnte metaanalysen ble 

internaliserende og eksternaliserende vansker kategorisert sammen under begrepet 

”psykopatologi”, og behandlingens effekt på internalisering alene ble mindre tydelig. Da 

programmet er utviklet for å behandle kriminelle, voldelige ungdommer med alvorlige 

atferdsvansker, fokuserer studiene ofte på å rapportere og diskutere effekten behandlingen 

har på nettopp denne problematikken. Inntakskriteriene for MST vektlegger også 

hovedsakelig antisosial atferd. Samtidig viser det seg at ungdom som kommer i behandling 

for slik atferd, ofte har komorbid problematikk som internaliserende vansker (Moffitt, Caspi, 

Rutter & Silva, 2001a; Ogden & Hagen, 2009)2. Det er derfor klinisk betydningsfullt at MST 

kan ha effekt på ungdommers internaliserende vansker, selv om denne effekten i MST-studier 

synes å komme i skyggen av behandlingens opprinnelige siktemål. 
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Enkeltstudier av MST  

Resultater fra flere enkeltstudier viser samtidig at MST er virksomt på internaliserende 

vansker, slik det bredt defineres i denne studien. En tidlig studie av Henggeler og kolleger 

(1997) fant en signifikant interaksjonseffekt av behandlingsbetingelse og tid for 

ungdommenes egenrapporterte emosjonelle vansker. Resultatene viste at ungdommene som 

mottok MST opplevde en reduksjon av psykisk symptomer, mens ungdommene i 

kontrollgruppen rapporterte en liten økning av de samme symptomene over tid. 

Behandlingsintegritet eller etterlevelse av MST-prinsippene (fidelity) var assosiert med 

endring i ungdommenes emosjonelle fungering, der større behandlingsintegritet indikerte 

bedre utfall. Foreldrene rapporterte om dårligere utfall i ungdommenes psykiske symptomer, 

når de opplevde at terapeuten i liten grad vektla interaksjoner i og utenfor familien, og når de 

opplevde mangel på retning i terapien og lav familie-terapeut-konsensus. Ut i fra terapeutenes 

rapporter, var lite produktive økter og høy familie-terapeut-konflikt særlig forbundet med 

dårligere utfall i ungdommenes psykiske symptomer. 

De fant at foreldre opplevde mer emosjonelt ubehag eller stress når terapeuten jobbet 

med å endre interaksjoner i og utenfor familien. Samtidig så man at et slikt fokus hos 

terapeuten var assosiert med bedring i ungdommenes fungering. Forfatterne forstod 

kontrasten mellom foreldres opplevelse og ungdommenes utfall i sammenheng med at 

implementeringen av intervensjoner i og rundt familien kan være midlertidig stressende for 

foreldrene, og kanskje en uunngåelig effekt av forandring. Fidelity-mål som familie-terapeut-

konsensus og en klar retning i terapien, var også assosiert med reduksjon av ungdommenes 

psykiske symptomer (Henggeler et al., 1997). Studien understreker betydningen av å 

overholde behandlingsprinsippene for MST-behandlingen, da høyere fidelity-mål er assosiert 

med bedre utfall hos ungdom med alvorlige atferdsvansker som begår alvorlige lovbrudd.  

Etterlevelse av behandlingsprinsippene i MST har blitt forbundet med større 

reduksjon av både internaliserende og eksternaliserende symptomer hos ungdom med 

atferdsvansker, og har signifikant betydning for slike utfall (Schoenwald, Sheidow, 

Letourneau & Liao, 2003). Å følge behandlingsprinsippene som utgjør MST er altså 

avgjørende for å oppnå de gunstige effektene assosiert med behandlingen, og flere studier 

gjenfinner denne tendensen til at riktig implementering av MST er avgjørende for 

behandlingsutfall (Henggeler, 2012; Ogden & Halliday Boykins, 2004).  

MST har blitt assosiert med reduksjon av konflikter og fiendtlighet i familien, 

forbedring i familierelasjoner med økt støtte, samhold og tilpasning. Dette var tydelig i en 

studie som fant at foreldrene i familier som mottok MST opplevde bedring av psykiske 
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symptomer, sammenliknet med foreldrene i kontrollgruppen som viste en økning av eller 

ingen endring i slike symptomer (Borduin et al., 1995). I tillegg opplevde MST-familiene 

mer positiv endring i dyadiske interaksjoner mellom mor og ungdom, far og ungdom, og 

mellom foreldrene. Dette var ikke tilfellet for kontrollgruppen, der de ga uttrykk for mindre 

støtte i relasjonen mor og ungdom og mer konfliktfylt fiendtlighet i relasjonen mellom far og 

ungdom. Familiene som mottok MST opplevde altså bedring i selve familie-systemet, som i 

seg selv er et viktig mellomliggende mål for behandlingen.  

 

MST-studier med uavhengige forskere 

Det er gjennomført flere studier av MST med uavhengige forskere. Dette innebærer at 

forskerne bak studiene ikke har vært med på å utvikle programmet eller behandlingsmetoden, 

eller har tilhørighet i forskergruppen rundt programutvikleren. Det er et kriterium for 

evidensbasert praksis at minst én evaluering av behandlingen skal være foretatt av noen andre 

enn programutvikleren (American Psychological Association, 2006; Chambless & Hollon, 

1998). Dette henger sammen med at det er påvist at programutviklere kan vise til høyere 

effektstørrelser i sine studier (Petrosino & Soydan, 2005). 

Resultater fra MST-studier av uavhengige forskere har også vist resultater som 

indikerer at behandlingen har effekt på internaliserende vansker. En slik studie av unge 

lovbrytere i USA fant at ungdommene som mottok MST hadde en signifikant bedring i 

emosjonell fungering over tid, til forskjell fra kontrollgruppen (Timmons-Mitchell et al., 

2006). Emosjonell fungering ble her målt med CAFAS, en måleskala for ungdommers 

daglige funksjon på arenaene skole, jobb, hjemmet og i samfunnet, samt atferd mot andre, 

humør/emosjoner, selvskadende atferd, rusmisbruk og tenkning (Hodges, 2003). Det var en 

signifikant forskjell i emosjonell fungering mellom ungdommene i MST og kontrollgruppen 

12 måneder etter inntak til studien, og en moderat til stor effektstørrelse av MST (ES .78). I 

tillegg viste MST-ungdommene en signifikant bedret funksjon hjemme i forhold til 

kontrollgruppen, med en stor effektstørrelse for denne forskjellen 12 måneder etter inntak 

(ES 1.79). Funksjon på arenaene skole, jobb og samfunnet for øvrig var også signifikant 

forbedret blant ungdommene i MST, som hadde signifikant lavere tilbakefall, i form av re-

arrestasjoner, enn kontrollgruppen.  

Reduksjon av antisosial atferd og kriminell atferd, rusmisbruk, og forbedret funksjon i 

hjemmet, på skolen og i lokalsamfunnet er blant målene i MST-behandling. Det at 

ungdommene i MST opplevde en signifikant forbedring av emosjonell fungering, ble 

beskrevet av artikkelforfatterne som noe overraskende, ettersom emosjonelle vansker ikke er 
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et spesifikt siktemål for behandlingen. Funnet ble sett i sammenheng med studier som gir 

gode indikasjoner for MST-versjonen tilpasset ungdom med emosjonelle vansker (Rowland 

& Halliday-Boykins, 2005; Rowland, Halliday-Boykins & Schoenwald, 2004), men ble ikke 

ytterligere diskutert.  

Den første studien av MST i Norge fant at ungdommene som mottok MST hadde en 

signifikant nedgang i symptomer på internalisering (p <.03), og en marginalt signifikant 

nedgang av eksternaliserende atferd (p < .07) (Ogden & Halliday Boykins, 2004). Det så altså 

ut til at MST var vel så virksomt for internaliserende vansker som for behandlingens primære 

siktemål, nemlig eksternaliserende vansker. Dette potensielt overraskende funnet av 

behandlingseffekt på internalisering ble ikke videre diskutert av forfatterne. Flere studier har 

altså vist at MST er assosiert med reduksjon av internaliserende vansker og bedret emosjonell 

fungering. Selv om MST har vist å ha effekt på det brede målet internalisering gjennom 

metaanalyser og i enkeltstudier av både programutviklerne selv og uavhengige forskere, har 

denne effekten i liten grad blitt utforsket og diskutert i forskningslitteraturen.  

 

1.7 Oppsummering 
MST er et familiebasert behandlingstilbud rettet mot ungdom med alvorlige atferdsvansker, 

inkludert rusmisbruk og kriminalitet. Behandlingen er omfattende evaluert, og 

forskningslitteraturen gir i stor grad støtte til at den er virksom på ungdom med 

eksternaliserende atferd som vold, rusmisbruk, lovbrudd og annen kriminell og antisosial 

atferd (Henggeler & Schaeffer, 2016). I tillegg har flere utfallsstudier rapportert at 

behandlingen er assosiert med nedgang i internaliserende vansker (van der Stouwe et al., 

2014). Atferdsvansker forekommer ofte sammen med internaliserende tilleggsvansker, men 

det er uklart om atferdsvansker går forut for eller utvikles i forlengelse av disse. Det er også 

uklart om endring i den ene formen for vansker er relatert til endring i den andre. Derfor er 

det et spørsmål om behandling som har vist god effekt på atferdsvansker, også kan ha effekt 

på internaliserende vansker, og hvordan dette er relatert. Studier av barn og unge med 

atferdsvansker viser at forekomsten av komorbide internaliserende vansker varierer med 

kjønn og alder. Historisk sett har en funnet større grad av komorbide internaliserende vansker 

ved atferdsvansker blant jenter (Keenan et al., 1999; Loeber & Keenan, 1994), men nyere 

studier gir et blandet bilde av forholdet mellom kjønn og internalisering ved atferdsvansker. 

Studier peker i ulik retning i spørsmålet om komorbide internaliserende vansker øker eller 

reduseres i løpet av ungdomsalderen. I populasjonen ser man en generell økning av 
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internalisering og reduksjon av eksternalisering med alderen (Crijnen et al., 1997; Nøvik, 

1999). Det er altså knyttet usikkerhet til betydningen av kjønn og alder for forholdet mellom 

internalisering og atferdsvansker. Det foreligger per i dag ingen studier med spesielt fokus på 

hvordan behandlingseffekten på internalisering varierer mellom gutter og jenter, eller eldre 

og yngre ungdommer som mottar MST i Norge. Flere studier har brukt kjønn og alder som 

moderatorer, men andre tilnærminger, som eksperimentelle sammenligninger, foreligger 

ikke. MST er utviklet som en behandling for ungdom med atferdsvansker, hvor reduksjon i 

eksternaliserende atferd er behandlingens primære siktemål. Det kan imidlertid se ut til at 

behandlingen har effekt utover det den opprinnelig var rettet mot. Det vil derfor være relevant 

å undersøke behandlingseffekten av MST på internaliserende vansker i et norsk utvalg av 

ungdom med atferdsvansker, og drøfte hva denne endringen består i. 

 

1.8 Hypoteser og mål for denne studien 
Denne studien undersøker effekten av MST på internaliserende vansker. Den tar 

utgangspunkt i det samme datamaterialet som Ogden og Halliday-Boykins (2004). I tillegg til 

å vurdere hvorvidt en behandling har effekt, er det sentralt å undersøke om behandlingen har 

ulik effekt avhengig av hvem som mottar behandlingen, og hvilke utfallsvariabler en 

fokuserer på. Denne studien undersøker hvordan MST virker på ungdommers 

internaliserende vansker og hvordan endring i internalisering henger sammen med kjønn og 

alder. Det er forventet at jenter med atferdsvansker, som ofte har høyere grad av 

internaliserende vansker, vil ha større effekt av en behandling som er sensitiv for denne 

problematikken, sammenliknet med gutter. Det er også forventet at eldre ungdom med 

atferdsvansker, som kan oppleve mer internaliserende vansker, vil profittere mer på 

behandling som er sensitiv for denne problematikken enn yngre ungdom. Det blir også 

undersøkt om det er de samme ungdommene som opplever nedgang i internalisering som 

eksternalisering etter behandling. Studien søker å besvare følgende problemstillinger: 

 

• Har MST effekt på internalisering hos ungdom med atferdsvansker i Norge, og er 

MST mer virksomt på internalisering enn ordinær behandling?  

• Hvilken betydning har kjønn for endring i internalisering og effekt av behandling?  

• Hvilken betydning har det å være yngre eller eldre ungdom for endring i 

internalisering og effekt av behandling?  

• Hvordan fremstår endring i internalisering avhengig av hvem som rapporterer det?  



	   21	  

2 Metode 
2.1 Deltakere 
Dataene til denne undersøkelsen er stilt til disposisjon av Nasjonalt utviklingssenter for barn 

og unge (NUBU). De ble innhentet i forbindelse med implementeringen av MST i Norge, i 

den første studien av MST utenfor USA (Ogden & Halliday Boykins, 2004). Studien ble 

utført av uavhengige forskere, det vil si at ingen av programutviklerne var involvert. 

Forskerne selv var ikke involvert i opplæringen og veiledningen av MST-terapeutene, eller i 

behandlingen av familiene. Dataene som benyttes i denne studien er anonymisert og 

innhentet med et prosjekt som fikk nødvendige godkjennelser fra NSD, REK og Datatilsynet. 

Det var 100 ungdommer og deres familier som deltok i studien. Ungdommene var 

henvist fra kommunal til fylkeskommunal barneverntjeneste på grunn av alvorlige 

atferdsvansker. MST-teamene i Akershus, Telemark, Rogaland og Vest-Agder bidro til 

studien med 25 saker hver, og var de første fylkene i Norge hvor MST ble implementert. 

Inklusjonskriteriene var: 

1. Problematferd som lovbrudd eller	  annen antisosial atferd (som fysisk aggresjon og 

vold, alvorlige regelbrudd hjemme og/eller på skolen, eller tidlige og flerfoldige 

seksuelle relasjoner), alvorlige lærevansker, dysfunksjonelle interpersonlige 

relasjoner eller verbal aggresjon og trusler om å skade andre. (De fleste ungdommene 

oppfylte tre eller flere av disse kriteriene.) 

2. Alder mellom 12 og 17 år. 

3. Foreldre/foresatte som var tilstrekkelig involverte og motiverte til å delta i MST. 

Eksklusjonskriteriene omfattet: pågående behandling ved annen behandlingsinstans, at det 

kommunale barnevernet hadde pågående undersøkelser av saken, rusmisbruk uten tillegg av 

antisosial atferd, å ha vært offer for seksuelle overgrep, autisme, akutt psykose eller forhøyet 

selvmordsfare, og at det å ha ungdommen boende hjemme utgjør en alvorlig fare for 

ungdommen selv eller familien. Ingen av de henviste ungdommene ble ekskludert på 

bakgrunn av disse kriteriene. 

 

Beskrivelse av utvalget 

Utvalget bestod av 63 gutter og 37 jenter i alderen 12-17 år (M = 14.9, SD = 1.3). De fleste 

ungdommene bodde hjemme ved tidspunkt for henvisning. Totalt 25% bodde med begge 

foreldre, 29% med mor, 19% med mor og annen voksen, 6% med far, 3% med far og annen 
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voksen. Et fåtall av ungdommene bodde ikke hjemme, men 8% bodde hos fosterforeldre og 

8% var på sykehus eller institusjon da de ble henvist til behandling. Ved inntak rapporterte de 

fleste ungdommene å ha dårlig selvfølelse (75%), ustabile relasjoner til foreldrene (66%) og 

svekket sosial fungering (86%).  

 

2.1.1 Rekruttering og randomisering.  
Rekruttering av deltakere foregikk ved at det kommunale barnevernet henviste aktuelle 

deltakere til studien. Deltakerne ble vurdert etter inklusjons- og eksklusjonskriterier og 

deretter randomisert til behandling- eller kontrollgruppe. Det ble utført en vektet 

randomisering hvor sjansen var 6/10 for å motta MST og 4/10 for å motta vanlig behandling 

(treatment as usual, TAU) i det fylkeskommunale barnevernet, senere Bufetat. Totalt fikk 62 

familier MST og 38 familier TAU. Bakgrunnen for at uproporsjonalt mange deltakere ble gitt 

MST var et forventet høyere frafall i MST-gruppen fordi behandlingen var såpass avvikende 

fra ordinær behandling i barnevernet på dette tidspunktet. Alle familiene ga informert 

samtykke til å delta i prosjektet. Det ble innhentet informasjon fra foreldre, lærere og 

ungdommene selv ved oppstart av studien og etter avsluttet behandling. Det ble gjort etter-

målinger av alle deltakerne seks måneder etter oppstart av behandling, uavhengig om 

deltakerne i TAU-gruppen fortsatte i behandling. Studien tok altså form som et pre-treatment-

post-treatment design (Ogden & Halliday Boykins, 2004). 

 

2.2 Instrumenter 
2.2.1 Multi-informant 
Internalisering ble rapportert av foreldre, lærere og ungdommene selv. Hver informant 

vurderte ungdommene før og etter behandling, og det ble gjort analyser for hver av disse 

informantenes skårer av ungdommenes internalisering. Rapporter fra flere informanter sikrer 

bred måling av det aktuelle fenomenet på tvers av situasjoner. Det gjør det også mulig å 

undersøke diskrepans og overensstemmelse mellom informanter. Korrelasjoner mellom ulike 

informanter er ofte beskjedne. En metaanalyse av 269 utvalg fra 199 studier undersøkte 

overensstemmelse mellom ulike informanters rapportering av atferdsvansker og emosjonelle 

vansker hos barn og unge. Den fant gjennomsnittlige korrelasjoner på .60 for informanter 

som observerer individet i samme kontekst (som mor vs. far), .28 for informanter som ser 

individet i ulike kontekster (eks. foreldre vs. lærere) og .22 mellom selvrapport og rapporter 

på barnets atferd fra foreldre, lærere og helsearbeidere. Det var signifikant høyere 
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korrelasjoner mellom informanters vurderinger av barn enn mellom informanters vurderinger 

av ungdom (Achenbach & McConaughy, 1987).  

 

2.2.2  ASEBA  
Dataene i denne studien ble innhentet med standardiserte og internasjonalt anerkjente 

spørreskjemaer fra Achenbach System of Empirical Based Assesment (ASEBA). ASEBA er 

utviklet for å kartlegge både kompetanse og atferdsmessige, emosjonelle og sosiale 

problemområder hos barn og unge. ASEBA-instrumentene inkluderer Child Behavior 

Checklist (CBCL), Teacher Report Form (TRF) og Youth Self Report (YSR). Disse 

kartleggingsverktøyene har over flere studier vist god validitet og reliabilitet (Achenbach & 

Rescorla, 2001; Rescorla, Achenbach & Ivanova, 2007) og benyttes hyppig av psykologer 

som arbeider med barn og unge i Norge (Vaskinn & Egeland, 2012).  

Måleinstrumentet består av åtte empirisk forankrede syndromskalaer som er utviklet 

på bakgrunn av faktoranalyse (Achenbach, 1991; Achenbach & Rescorla, 2001). Ved hjelp 

av annen-ordens faktoranalyse har disse syndromskalaene blitt sammenfattet til to brede 

problemskalaer: internalisering og eksternalisering. Internaliseringsmålet består av 

syndromskalaene engstelig/nedstemt, tilbaketrukket/nedstemt og somatiske plager. 

Eksternaliseringsmålet består av syndromskalaene regelbrytende atferd og aggressiv atferd. 

Instrumentet har også en skala for ungdommens kompetanse, som søker å kartlegge omfanget 

av individets deltakelse i idrett, aktiviteter, lek, jobb og plikter (Achenbach, 1991).  

ASEBA har blitt oversatt til norsk og instrumentets psykometriske egenskaper er undersøkt i 

norske utvalg. I disse studiene har måleinstrumentet vist ekstern validitet og god prediktiv 

verdi ut i fra evne til å diskriminere mellom barn med og uten psykiatriske diagnoser (Nøvik, 

1999). I tillegg har studier av ASEBA i norske utvalg rapportert om god begrepsvaliditet 

basert på faktorstruktur og intern konsistens for hovedskalaene, med Cronbachs alfa fra 0.88 

til 0.94 for Totalskåre, fra 0.77 til 0.89 for Internaliserende vansker og fra 0.82 til 0.94 for 

Eksternaliserende vansker (Kornør & Jozefiak, 2012). 

I denne studien ble den norske oversettelsen av spørreskjemaene for ungdom i alderen 

6-18 år gitt til foreldre (CBCL), lærere (TRF) og ungdommene selv (YSR). Alle informanter 

ble med disse skjemaene bedt om å rapportere ungdommenes kompetanse, samt emosjonelle- 

og atferdsmessige problemer de siste 6 månedene.  
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Reliabilitetsestimering og intern konsistens 

Det foreligger ingen kjente studier av test-retest-reliabilitet til ASEBA i norske utvalg 

(Kornør & Jozefiak, 2012), men studier i amerikanske utvalg har funnet høy test-retest-

reliabilitet med et gjennomsnittlig intervall på 8-16 dager og Pearsons r fra .80-.90 for hver 

informantgruppe (Achenbach & Rescorla, 2001). Det ble beregnet intern konsistens for 

internaliseringsskalaene i ASEBA for hver informant ved hjelp av Cronbachs alfa. 

Alfaskårene viste tilfredsstillende intern konsistens for internaliserende atferd rapportert av 

foreldre (α = .63), lærere (α = .81) og ungdommene selv (α = .72).  

 

2.3 Intervensjon 
2.3.1 MST 
Deltakerne i intervensjonsgruppen fikk multisystemisk terapi (MST) slik det er utviklet og 

beskrevet som behandlingsmodell av Henggeler og kolleger (2009b). Terapeutene som 

utførte behandlingen hadde minimum treårig høgskoleutdanning, ofte innen sosialt arbeid og 

pedagogikk. Flere terapeuter hadde yrkesbakgrunn som sosionom eller pedagog, og i noen 

tilfeller psykolog. Før terapistart hadde alle MST-terapeutene gjennomført en ukes intensiv 

opplæring i MST. Tre til fire terapeuter arbeidet sammen i totalt fire MST-team, hvor hver 

terapeut hadde ansvar for 3-6 familier. MST-teamene var tilgjengelige for familiene hele 

døgnet, 7 dager i uken. 

Terapeutene i disse teamene ble veiledet ukentlig gjennom hele behandlingsforløpet 

av en kliniker, ofte en psykolog, med forankring i MST. Behandlingen ble kvalitetssikret i 

tråd med MST-manualen, for å sikre etterlevelse av de ni behandlingsprinsippene i MST. 

Behandlingsmålene ble utviklet i samarbeid med ungdommen og den enkelte familie, slik at 

både målene og tilhørende intervensjoner var tilpasset hver sak. Behandlingsforløpet var 

intensivt, med en gjennomsnittlig varighet på 25 uker, og en variasjon i varighet på 7-38 

uker. Behandlingen ble avsluttet ettersom familiens behandlingsmål var oppnådd.  

 

2.3.2 Kontrollgruppe 
Deltakerne som ble randomisert til kontrollgruppen ble tilbudt ordinær behandling i den 

fylkeskommunale barneverntjenesten. I forbindelse med ungdommenes deltakelse i 

forskningsprosjektet, ble det vektlagt overfor fylkeskommunen at alle deltakerne skulle få en 

forsvarlig behandling. Det fylkeskommunale barnevernet vurderte om ungdommene skulle 

plasseres i fosterhjem, institusjon, eller motta hjemmebaserte tiltak med oppfølging i det 
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kommunale barnevernet. Det medførte at 14 ungdommer ble plassert i langtids-institusjon og 

at 5 ungdommer ble plassert akutt på institusjon for videre vurdering og eventuell oppfølging 

i hjemmet. Videre fikk 6 ungdommer hjemmebasert oppfølging av en sosialarbeider, 7 fikk 

annen hjemmebasert behandling og 6 deltakere ville ikke motta behandlingen de fikk tilbudt. 

Flere av deltakerne i TAU-gruppen falt fra prosjektet. Det viste seg vanskelig å opprettholde 

kontakten med og følge disse ungdommene og deres familier i behandlingssystemet. Derfor 

foreligger det mangelfull informasjon om hva det var kontrollgruppen mottok av behandling. 

Det er sannsynlig at flere av ungdommene ble plassert i institusjon eller mottok andre 

familiebaserte tilbud, men det er usikkert hva disse behandlingene bestod i, og hva som 

gjorde at deltakere i kontrollgruppen falt fra.  

 

2.4 Analyser 
Det ble benyttet råskårer i alle analyser, da det ikke foreligger t-skårer til ASEBA for norske 

normer, og fordi t-skårer basert på amerikanske normer ikke kan anvendes på norske 

ungdommer.  

 

2.4.1 T-test 
Det ble gjennomført T-test for uavhengige utvalg for å undersøke om det var signifikante 

forskjeller i internalisering ved start mellom behandlingsgruppene, kjønn og aldersgruppene 

eldre (over 15 år) og yngre (under 15 år). Internalisering før behandling (T1) var avhengig 

variabel, og det ble gjennomført separate T-tester for foreldrenes, læreres og ungdommenes 

skåring av internalisering. Som en første test på om behandlingen hadde effekt på 

internalisering, ble det utført en paret t-test. Internalisering før (T1) og etter (T2) behandling 

ble benyttet som mål, og endring i internalisering ble undersøkt for begge 

intervensjonsgrupper.  

 

2.4.2 Bivariat korrelasjon 
For å undersøke forholdet mellom internalisering og eksternalisering hos ungdommene i 

utvalget, ble det gjennomført korrelasjonsanalyser. Dette ble utført for å undersøke om de 

ungdommene som opplevde endring i internalisering også opplevde endring i eksternalisering 

etter behandling. Differansemålet for internalisering (T2 – T1) ble korrelert med 

differansemålet for eksternalisering for hver informant.  
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2.4.3 Multippel regresjonsanalyse 
For å undersøke om det var en signifikant ulik endring i internalisering over de to 

behandlingsgruppene, om MST hadde en bedre effekt på internalisering enn TAU, ble det 

utført multippel regresjonsanalyse. Behandlingsbetingelse (1 = TAU, 0 = MST) og 

ungdommenes pre-test-skåre på internalisering (T1) ble inkludert som uavhengig variabler. 

Ungdommenes nivå på internalisering ved T1 ble inkludert i samtlige regresjonsanalyser for 

å kontrollere for effekten av symptomtrykk ved oppstart i behandling. Dette kan forhindre 

feilslutninger om behandlingseffekt som i virkeligheten er en funksjon av høyt initialt 

symptomtrykk som vil reduseres over tid (Lund, 2001).  

For å undersøke hypotesene om at jenter og de eldre ungdommene med forventet 

høyere skåre på internalisering opplever større nedgang i internalisering relativt til gutter og 

yngre ungdommer, ble kjønn (1 = gutt, 0 = jente) og alder videre inkludert i 

regresjonsmodellen som uavhengige variabler. Alder ble inkludert i modellen som en 

dikotom variabel (1 = yngre/12-14 år, 0 = eldre/15-17 år). Å gjøre en slik kontinuerlig 

variabel dikotom kan blant annet medføre tap av informasjon om individuelle forskjeller og 

lavere effektstørrelse (MacCallum, Zhang, Preacher & Rucker, 2002). Hovedgrunnen til å 

trosse slike innvendinger var studiens mål om å sammenlikne endring i internalisering hos de 

eldre i forhold til de yngre ungdommene, og undersøke hypotesen om at de eldre vil dra 

større nytte av behandling. Samtidig må resultatene tolkes i lys av de begrensninger som 

følger av å gjøre en kontinuerlig variabel dikotom. 

For å studere endringer gjennom regresjonsanalysene ble post-test-skårer på 

internalisering ved T2 sett på som utfall. Internalisering ved T2 ble altså benyttet som 

avhengig variabel i alle regresjonsanalysene. Pretest-posttest-design er mye brukt i 

atferdsforskning hvor målet er å sammenlikne grupper og måle endring som et resultat av 

behandling. I slike design er det vanlig å predikere post-test på bakgrunn av avhengige 

variabler (Dimitrov & Rumrill, 2003). Dersom målet er å vurdere om X forårsaker Y, er det 

fordelaktig å undersøke forholdet mellom X og Y2 kontrollert for Y1, der Y1 og Y2 måler 

den samme variabelen på to ulike tidspunkt (Allison, 1990). I denne studien vil Y1 og Y2  

være ekvivalent med skårer på internalisering ved T1 og T2, og det ble som nevnt kontrollert 

for deltagernes skårer på internalisering ved T1 i samtlige regresjonsanalyser. Dersom 

behandlingen er virksom vil statistisk signifikans for behandlingseffekten avhenge av 

korrelasjonen mellom baseline og utfallskåren, eller T1 og T2. Relasjonen mellom 

utfallskåren og baseline-skåren vil ved lineær regresjon bli uttrykt som to ulike linjer for 
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intervensjons- og kontrollgruppen. Her vil b-koeffisienten være et uttrykk for den estimerte 

forskjellen mellom de to intervensjonsgruppene (Vickers & Altman, 2001). Negative b-

koeffisienter indikerer reduksjon av symptomer, og positive koeffisienter indikerer mindre 

nedgang eller forverring av symptomer. En større diskusjon av hvilke mål som er optimale 

for å vurdere endring ligger utenfor denne oppgavens siktemål, og valget av post-testskårer 

som et mål på endring i denne studien, er et valg gjort mellom konkurrerende modeller for 

det samme formålet.  

 

Moderatorer og regresjonsmodeller 

For å undersøke om behandlingen har ulik effekt på internalisering avhengig av hvem som 

mottar behandlingen, ble enkelte interaksjonseffekter undersøkt nærmere. Det ble konstruert 

interaksjonsvariabler for å vurdere hvorvidt kjønn og alder modererte effekten av behandling. 

Interaksjonsvariablene ble kodet som Gutt x TAU og Yngre x TAU. Disse ble inkludert i 

multiple regresjonsanalyser, hvor også behandlingsbetingelse, kjønn, alder og T1 var 

uavhengige variabler.  

 Regresjonsanalysene ga fire ulike modeller med prediktorer for internalisering ved 

posttest, ettersom fire sett av uavhengige variabler ble inkludert i regresjonsanalysen. 

Modellene ble sammenliknet på bakgrunn av forklart varians, og F-verdien ble brukt som en 

test på om det var signifikante forskjeller i forklart varians på tvers av de ulike modellene. 

For alle analysene ble p-verdier av < .05 vurdert som statistisk signifikant. 

 

2.4.4 Type III Kvadratsum 
Signifikansverdien til moderatorer i regresjonsanalyser vil i multippel regresjonsanalyse 

avhenge av hvordan variablene kodes, og vil i denne studien avhenge av hvilken kategori 

som kodes som 0 og 1. For å vurdere om det var en signifikant betydning av kjønn, alder eller 

interaksjonsvariablene på en måte som ikke var påvirket av hvordan variablene var kodet, ble 

det regnet ut en type III kvadratsum. Disse statistikkene kvantifiserer hvorvidt variabler 

bidrar med signifikant forklart varians til regresjonsmodellen, uavhengig av den rekkefølgen 

de blir inkludert, eller hvilken kategori av variabelen som brukes som referanse i 

interaksjonsanalysene, for eksempel kjønn (gutt eller jente). Det gir et mål på bidraget til hver 

variabel kontrollert for betydningen av de andre variablene i modellen. Samtidig vil man 

unngå at effektestimatene blir en funksjon av frekvensen av en observasjon i en gruppe 

(Shaw & Mitchell-Olds, 1993). Dette er gunstig for utvalget i denne studien, der det var flere 
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gutter enn jenter, og flere deltakere som mottok MST enn TAU. Beregningen av type III 

kvadratsum vil vise variablenes signifikante betydning for endring i internalisering. 

Variablene som ble inkludert var behandlingsbetingelse, internalisering ved T1, kjønn, alder, 

og interaksjonsleddene kjønn x behandlingsbetingelse og alder x behandlingsbetingelse. 

 

2.4.5 Reliabel endring og effektstørrelse 
For å vurdere om ungdommenes endring i internalisering rapportert av foreldrene var 

reliabel, det vil si større enn at den kunne skyldes målefeil, ble det beregnet en reliable 

change index (RCI) for deltagerne i hver behandlingsbetingelse. RCI er en statistisk metode 

som beregner gjennomsnittlig forskjell mellom pre- og post-test skårer, dividert på 

standardfeilen til målet, hvor ikke bare standardavviket men reliabilitetskoeffisienten til målet 

er inkludert i nevner. RCI estimerer hvorvidt den målte endringen er tilstrekkelig til at den 

med større sannsynlighet (95%) ikke skyldes manglende reliabilitet ved måleinstrumentet. 

Beregningen inkluderer altså instrumentets målefeil og desto mindre reliabelt et 

måleinstrument er, desto større må endringen fra pre- til post-test være for å oppnå statistisk 

reliabel endring. Dersom RCI er større enn eller lik 1.96 er det usannsynlig (p < .05) at post-

test-skåren ikke reflekterer en faktisk endring (Jacobson, Follette & Revenstorf, 1984). En 

endring av en slik størrelse er ikke å forvente på bakgrunn av målefeil. Dersom RCI-skåren er 

under 1.96 vil endringen ikke anses som reliabel fordi den kan ha fremkommet på grunn av et 

lite reliabelt mål (Becker, 2017). RCI indikerer grad av endring etter behandling uttrykt som 

en effektstørrelse der man tar høyde for standardfeilen til målet. Endringen uttrykkes altså i 

standardfeil-enheter (Beutler & Moleiro, 2001). 

Formelen er RCI = (x1 – x2)/SE, der X1 = pretest-skåre; X2 = posttest-skåre; SE = s1 

1− 𝑟xx; s1 =  standardavviket for deltagerne før behandling; og rxx = test-retest-reliabiliteten 

til måleinstrumentet (Wise, 2004). Målet på test-retest-reliabiliteten ble hentet fra 

undersøkelser av måleinstrumentet i amerikanske utvalg, som har vist Pearsons r på .90 for 

CBCL-skalaer (Achenbach & Rescorla, 2001). I utregningen av RCI ble differansen i 

internalisering fra pre- til post-test dividert på standardavviket for alle deltakernes skåre på 

internalisering ved T1 (SD = 7.77) og test-retest-reliabilitetskoeffisienten til CBCL. I tillegg 

ble Cohen’s d beregnet for å undersøke størrelsen på behandlingseffekten av MST 

sammenliknet med TAU, rapportert av foreldrene. Utregningen benyttet gjennomsnittlig 

differanseskåre (T1 – T2) på internalisering og standardavviket i MST (M = 6.86, SD = 8.68) 
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og TAU (M = 3.14, SD = 10.9). Det er vanlig å vurdere en effektstørrelse på d = 02 som liten, 

d = 0.5 som moderat og d = 0.8 som en stor effektstørrelse (Field, 2013). 

 

2.4.6 Frafall av deltakere 
Det var fire familier som trakk seg fra studien (4%) ved oppstart av MST-behandlingen. De 

ble erstattet av fire nye familier som ble inkludert i intervensjonsgruppen. Ytterligere fire 

familier trakk seg fra studien i forkant av måletidspunkt to, etter behandling. Dette gjaldt tre 

familier i kontrollgruppen og en familie i MST, noe som utgjør et frafall på 4%. I tråd med 

prinsippet om informert samtykke ble dataene til familiene ekskludert fra studien etter deres 

ønske, og det er dermed ikke mulig å gjennomføre analyser på disse familiene som falt fra.  

 

2.4.7 Antakelser i de statistiske analysene 
Det ble innledningsvis vurdert om datasettet møtte forutsetningene for å benytte de statistiske 

metodene. For at t-testen skal gi korrekt inferens uavhengig av utvalgsstørrelse forutsettes det 

at observasjonene er trukket fra en normalfordelt populasjon. Inferens i lineær regresjon 

forutsetter på sin side at residualene er normalfordelte. Gjennom sentralgrenseteoremet vil 

skjevheten som følger av mangel på normalitet minke ettersom utvalgsstørrelsen vokser, slik 

at mangel på normalitet i fordelingen av residualer ikke vil være en trussel for 

konfidensintervall eller signifikanstesting i store utvalg. Sentralgrenseteoremet innebærer at 

ettersom et utvalg blir større (N > 30) vil utvalgsfordelingen ha en normalfordeling med 

gjennomsnitt tilsvarende populasjonsgjennomsnittet. Normalitet betyr mindre i større utvalg 

fordi utvalgsfordelingen vil være tilnærmet normal uavhengig av hvordan den aktuelle 

populasjonen eller utvalgsdataene ser ut (Field, 2013). Utvalget i denne studien (N = 100) er 

tilstrekkelig stort til at en kan anta at effekten av ikke-normalitet vil være liten. Det ble utført 

visuell inspeksjon av histogram over residual-fordelingen for hver av informantenes skårer på 

internalisering før og etter behandling. Disse viste tilnærmet normalfordelte residualer ved T1 

og en positiv skjev fordeling av residualer ved T2 for alle informantene, men ingen tydelige 

avvik fra normalitet. Det ble vurdert at datasettet møter forutsetningene for de aktuelle 

statistiske analysene. Alle statistiske analyser ble gjennomført i IBMs SPSS Statistics 24 for 

Mac. 
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3 Resultater 
3.1 Forskjeller mellom gruppene før behandling 
De uavhengige T-testene viste ingen statistisk signifikant forskjell i grad av internalisering 

mellom MST (M = 17.59, SD = 8.96) og TAU (M = 16.55, SD = 7.39, p = .12-.55), gutter (M 

= 16.3, SD = 7.76) og jenter (M = 18.53, SD = 7.70, p = .20-.54) eller yngre (M = 15.3, SD = 

7.53) og eldre (M = 18.25, SD = 7.77, p = .09-.39 ) ved oppstart i behandling, rapportert av de 

ulike informantene. Fraværet av signifikante forskjeller i internalisering rapportert av 

foreldre, lærere og ungdommene selv er gjengitt i p-verdi-intervallene over. Se Tabell B1 og 

B2 i appendiks B for gjennomsnitt og standardavvik for internalisering ved oppstart i 

behandling rapportert av lærere og ungdommene selv. 

 

3.2 Behandlingseffekt på endring i internalisering 
Deltakerne som mottok MST viste en signifikant forskjell i CBCL-skårer på internalisering 

mellom T1 (M = 17.83, SD = 7.96) og T2 (M = 10.98, SD =7.54), t(47)= 5.46, p = .00. I 

MST-gruppen var det også en signifikant forskjell i TRF-skårer på internalisering mellom T1 

(M = 13.83, SD = 9.24) og T2 (M = 9.86, SD = 8.78), t(41)= 2.77, p = .00, og i YSR-skårer på 

internalisering mellom T1 (M = 16.7, SD = 9.95) og T2 (M = 13.70, SD = 9.51), t(52)= 2.26, 

p = .02. 

Deltakerne i TAU viste ingen signifikant forskjell i CBCL-skårer på internalisering 

mellom T1 (M = 16.66, SD = 7.79 ) og T2 (M = 13.52, SD = 8.06) t(28)= 1.54, p = .13. I 

TAU-gruppen var det heller ingen signifikant forskjell i TRF-skårer mellom T1 (M = 16.30, 

SD = 7.80) og T2 (M = 12.70, SD = 4.71) t(9)= 1.16, p = .27, eller i YSR-skårer på 

internalisering mellom T1 (M = 13.81, SD = 7.19) og T2 (M = 12.87, SD = 8.89) t(30)= 0.83, 

p = .40. Resultatene indikerer at ungdommene som mottok MST hadde en signifikant 

reduksjon av internalisering rapportert av foreldre, lærere og ungdommene selv. Det 

fremkom ingen signifikant reduksjon av internalisering for deltakerne som mottok TAU. 

Fraværet av en signifikant endring i internalisering i TAU var konsistent på tvers av 

informanter. Dette tilsier at MST hadde en effekt på ungdommenes internaliserende vansker, 

og at denne behandlingseffekten ikke var synlig i TAU. Samtidig gir ikke resultatene fra de 

parede t-testene informasjon om behandlingseffekten av MST var signifikant forskjellig fra 

effekten av TAU. 
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3.2.1 RCI og Cohen’s d 
Det ble deretter undersøkt om ungdommenes endring i internalisering var stor nok til å ikke 

skyldes målefeil, men at den med større sannsynlighet reflekterte en reell endring. Reliable 

change index ble beregnet for deltagerne i MST og TAU basert på foreldrenes skårer av 

ungdommenes internalisering før og etter behandling. Utregningene (se tabell 1) viste at 

ungdommene i MST hadde en RCI på 3.10, det vil si at ungdommene endret seg 3.10 

standardfeil-enheter. Ungdommene i kontrollgruppen hadde en RCI på 1.46. Det er 

sannsynlig at endringen ikke skyldes målefeil, men representerer en reell endring ved RCI 

≥ 1.96 (p < .05). Det er altså sannsynlig at deltakerne i MST hadde en reell endring i 

internalisering etter behandling som ikke skyldes manglende reliabilitet ved 

måleinstrumentet. Det er derimot mindre sannsynlig at ungdommene i TAU opplevde en reell 

endring i internalisering, da RCI-skårer under 1.96 potensielt kan skyldes målefeil. 

Beregningen av effektstørrelsen med Cohen’s d viste en liten til moderat effektstørrelse av 

MST sammenliknet med TAU, rapportert av foreldrene (d = 0.37). 

 

Tabell 1. 

Utregning av RCI for internalisering rapportert av foreldre. 

 
MST: 
 

17.83− 10.98
7.77 1− 0.90

 = 3.10 
 

 
TAU: 
 

16.66− 13.52
7.77 1− 0.90

 = 1.46 
 

 

 

3.3 Forholdet mellom internalisering og eksternalisering 
Endring i internalisering var signifikant relatert til endring i eksternalisering rapportert av 

foreldrene, r = .66 (p = .00) og ungdommene selv, r = .60 (p = .00). Det var en moderat 

positiv korrelasjon som indikerer at de ungdommene som opplevde endring i internalisering 

også opplevde endring i eksternalisering. Det var en signifikant, men liten korrelasjon 

mellom endring i internalisering og endring i eksternalisering rapportert av lærerne, r = .28 (p 

= .04). Korrelasjonsforholdet mellom internalisering og eksternalisering var altså sterkere ved 

foreldre- og ungdommenes selvrapport enn ved lærer-rapport. Samlet sett var det en tydelig 

samvariasjon i reduksjon av internalisering og eksternalisering på tvers av 

behandlingsbetingelser og informanter.  
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Videre ble multippel regresjon utført for å vurdere om det var signifikant ulik endring 

i internalisering over de to behandlingsgruppene. Deretter ble kjønn og alder inkludert i 

modellen for å kontrollere for disse variablenes betydning for endring i internalisering. Til 

slutt ble det kontrollert for interaksjonseffektene, som var kodet Gutt x TAU og Yngre x 

TAU.  

 

3.4 CBCL: Foreldrerapport 
3.4.1 Behandlingseffekt 
Resultatene viste at det ikke var en signifikant hovedeffekt av behandlingsbetingelse (b = 

2.82, p < .11) ved foreldrerapport. MST fremkom altså ikke som signifikant forskjellig fra 

TAU hva gjelder behandlingseffekt på internalisering. Ungdommene i TAU hadde en mindre 

gjennomsnittlig reduksjon i internalisering enn ungdommene som mottok MST, men denne 

forskjellen var ikke signifikant etter at det ble kontrollert for internalisering ved T1. 

Ungdommenes pretestnivå på internalisering hadde en liten, men signifikant betydning for 

endring i internalisering (b = -0.24, p < .03). De som hadde høyere skåre på internalisering 

ved oppstart i behandling viste større nedgang i internalisering etter behandling. Resultatene 

indikerer at det ikke var en signifikant hovedeffekt av behandlingsbetingelse, men at 

ungdommene som opplevde større grad av internalisering i forkant av behandling viste større 

nedgang i internalisering etter behandling. 

 

3.4.2 Betydningen av kjønn og alder 
Resultatene fra foreldrenes rapport viste ingen signifikant hovedeffekt av kjønn (b = 2.55, p < 

.15) eller alder (b = 1.46, p < .09). Det var en signifikant effekt av initial skåre på 

internalisering (p < .01), men ikke en ytterligere signifikant effekt av kjønn eller alder. Selv 

om alder og kjønn ikke hadde signifikant betydning for endring i internalisering, peker 

resultatene i retning av at guttene opplevde mindre endring i forhold til jentene, og at de 

yngre ungdommene hadde mindre reduksjon av internalisering enn de eldre.  

 

Kjønn og alder som moderatorer av behandlingseffekt:  

For å undersøke om det kunne være en interaksjonseffekt mellom kjønn og 

behandlingsbetingelse eller alder og behandlingsbetingelse for endring i internalisering, ble 

disse interaksjonsleddene inkludert i separate regresjonsanalyser. Dette ble altså gjort for å 

undersøke om kjønn og alder modererte effekten av behandling. Alder hadde ingen 
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modererende effekt på behandling av internalisering rapportert av foreldrene (b = 0.27, p < 

.94). Det fremkom heller ingen signifikant interaksjonseffekt av kjønn og 

behandlingsbetingelse (b = 3.70, p < .32). Tross ikke-signifikante funn, peker 

regresjonsanalysen i retning av at det å være gutt var assosiert med mindre bedring, og at 

guttene som mottok TAU responderte dårligere på behandling hva gjelder endring i 

internalisering. Resultatene gir en indikasjon på at guttene generelt hadde mindre utbytte av 

behandling, og spesielt de som mottok TAU. Samtidig peker resultatene i retning av at jenter 

generelt responderte bedre på behandling, og at hvilken behandling de mottok hadde mindre 

utslag for deres endring i internalisering. For jentene hadde behandlingsbetingelse en liten og 

ikke-signifikant betydning for endring i internalisering. Interaksjonsforholdet mellom 

behandlingsbetingelse og kjønn for endring i internalisering er illustrert i figur 2. 

 

Figur 2. 

Internalisering rapportert av foreldre som en funksjon av kjønn og behandlingsbetingelse for 

gutter (over) og jenter (under) i MST og TAU. 
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Tabell 2. 

Lineære modeller for fire sett av prediktorer (M1-M4) for internalisering ved T2 rapportert 

av foreldre, med ustandardisert b og 95 % konfidensintervall i parentes. 

 

CBCL                      
    

 
M1     M2     M3 

 
   M4 

 Skjæringspunkt   6.66 (2.17, 11.14) 3.99 (-1.59, 9.58) 4.86 (-0.98, 10.71) 4.03 (-1.70, 9.77) 
TAU 2.82 (-0.72, 6.37) 2.85 (-0.72, 6.43) 0.50 (-5.39, 6.39) 2.77 (-1.56, 7.10) 
T1 CBCL   0.24 (0.02, 0.46) 0.28 (-0.05, 0.50) 0.28 (0.05, 0.50) 0.28 (0.05, 0.50) 
Gutt   

  
  2.55 (-1.00, 6.09) 1.21 (-3.22, 5.64) 2.53 (-1.05, 6.12) 

Yngre     
 

  1.46 (-2.19, 5.11) 1.27 (-2.40, 4.94) 1.37 (-3.13, 5.87) 
Gutt x TAU   

 
       3.70 (-3.66, 11.06) - 

 
  

Yngre x TAU        - 0.27 (-7.47, 8.02) 
R2   0.085     0.117     0.129     0.117 
ΔF     1.299    1.005   0.005 

	  	     

	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

 Som vist i tabell 2 var de en liten økning i forklart varians når alder og kjønn ble 

inkludert i regresjonsmodellen (M2), men endringen representerer ikke en signifikant 

forbedring fra den første regresjonsmodellen uten disse variablene. Kjønn og alder forklarte 

altså ikke signifikant mer av utfallet etter behandling i forhold til behandlingstype og grad av 

internaliserende vansker ved oppstart. Det var en liten økning i forklart varians der 

interaksjonsleddet Gutt x TAU ble inkludert i modellen (M3), men dette utgjorde heller ikke 

en signifikant forbedring fra modell 2.  

 

Type III kvadratsum 

For å vurdere den signifikante betydningen av interaksjonsleddene, uavhengig av hvordan de 

ble kodet, ble det estimert en type III kvadratsum. Resultatene viste at det ikke var noen 

signifikant effekt av interaksjonsvariablene kjønn og behandlingsbetingelse (p < .32) eller 

alder og behandlingsbetingelse (p < .94), rapportert av foreldrene (se tabell C1 og C2 i 

appendiks C). 
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3.5 TRF: Lærerrapport  
3.5.1 Behandlingseffekt 
Basert på læreres rapport av ungdommenes internalisering, var det ikke en signifikant 

hovedeffekt av behandlingsbetingelse (b = 1.92, p < .47). Det var altså ikke en signifikant 

forskjell mellom MST og TAU i behandlingseffekt på internalisering. Samtidig hadde 

ungdommene i TAU en ustandardisert beta på 1.92 for internalisering, det vil si en høyere 

posttestskåre enn ungdommene i MST etter behandling. Lærernes skårer av ungdommenes 

internalisering i forkant av behandling viste en liten, men signifikant betydning for 

ungdommenes skårer etter behandling (b = -0.37, p < .00). Høyere skåre på internalisering 

ved oppstart i behandling var assosiert med større reduksjon av internalisering.  

 

3.5.2 Betydningen av kjønn og alder 
Det var ingen signifikant effekt av kjønn (b = 1.99, p < .37) eller alder (b = -1.26, p < .56). 

Resultatene peker samtidig i retning av at guttene viste mindre endring i internaliserende 

vansker enn jentene, men at det å være yngre var assosiert med mer nedgang i internalisering 

i forhold til det å være eldre.  

 

Kjønn og alder som moderator av behandlingseffekten 

Videre ble interaksjonsledd inkludert i regresjonsanalysen for å undersøke om kjønn og alder 

hver for seg modererte effekten av behandling. Det var ingen signifikant interaksjonseffekt av 

kjønn og behandling (b = -3.82, p < .51) for endring i internalisering rapportert av lærere. 

Selv om kjønn ikke var en signifikant moderator for utfallet, viste regresjonskoeffisienten at 

det å være gutt i TAU-gruppen var assosiert med større reduksjon i internalisering i forhold 

til det å være gutt og motta MST (b = 2.63, p < . 28). Guttene viste fortsatt generelt mindre 

nedgang i internalisering relativt til jentene etter behandling. Det fremkom ingen signifikant 

interaksjonseffekt av alder og behandling (b = 2.12, p < .69). Tross et ikke-signifikant funn, 

peker resultatene i retning av at de yngre i TAU hadde mindre behandlingsutbytte hva gjelder 

endring i internalisering. Det å være yngre og motta MST var assosiert med mer endring i 

internalisering, selv om dette resultatet ikke var signifikant (b = -1.67, p < .49). 

 

 

 

 



	  36	  

Tabell 3. 

Lineære modeller for fire sett av prediktorer (M1-M4) for internalisering ved T2 rapportert 

av lærere, med ustandardisert b og 95 % konfidensintervall i parentes. 

TRF                          
      M1     M2     M3 

 
   M4 

 Skjæringspunkt   4.71 (0.66, 8.76) 3.79 (-1.50, 9.09) 3.40 (-2.05, 8.87) 4.00 (-1.44, 9.45) 
Tau 1.92 (-3.45, 7.30) 1.68 (-3.78, 7.15) 4.30 (-5.43, 14.04) 0.63 (-7.09, 8.36) 
T1 TRF   0.37 (0.13, 0.61) 0.40 (0.15, 0.64) 0.39 (0.15, 0.64) 0.40 (0.15, 0.65) 
Gutt   

  
  1.99 (-2.50, 6.48) 2.63 (-2.30, 7.57) 1.96 (-2.58, 6.49) 

Yngre     
 

  -1.26 (-5.61, 3.07) -1.19 (-5.57, 3.18) -1.67 (-6.53, 3.18) 
Gutt x Tau   

 
     

 
-3.82 (-15.58, 7.92) - 

 Yngre x Tau        -  2.12 (-8.81, 13.06) 
R2   0.182     0.200     0.207     0.202 
ΔF     0.504    0.430   0.153 

 

Resultatene fra lærerne viste at det å inkludere alder og kjønn i regresjonsmodellen 

(M2) ga en forklart varians på 20 %. Det utgjorde allikevel ikke en signifikant endring i 

forklart varians og indikerer at kjønn og alder ikke forklarte signifikant mer av utfallet etter 

behandling i forhold til behandlingstype og grad av internaliserende vansker ved oppstart. 

Modellene som inkluderte interaksjonsleddene (M3 og M4) ga heller ikke en signifikant 

endring i forklart varians. 

 

Type III kvadratsum 

For å vurdere den signifikante betydningen av interaksjonsleddene, uavhengig av hvordan de 

ble kodet, ble det estimert en type III kvadratsum. Det fremkom ingen signifikant effekt av 

interaksjonsleddene kjønn og behandlingsbetingelse (p < .51) eller alder og 

behandlingsbetingelse (p < .69) for endring i internalisering rapportert av lærerne (se tabell 

C3 og C4 i appendiks C).  

 
3.6 YSR: Ungdommenes egenrapport  
3.6.1 Behandlingseffekt 
Behandlingsbetingelse hadde ingen signifikant betydning for endring i internalisering 

rapportert av ungdommene selv (b = 0.86, p < .61). Ungdommenes selvrapporterte skårer på 

internalisering ved pretest hadde en liten, men signifikant betydning for endring i 

internalisering (B = -0.61, p < .00), som indikerer at de med høyere initialt symptomtrykk 

opplevde større endring i internalisering etter behandling. 
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3.6.2 Betydningen av kjønn og alder 
Ungdommenes egenrapport viste ingen signifikant betydning av kjønn (b = -1.35, p < .41) for 

endring i internalisering. Samtidig peker regresjonskoeffisienten i retning av at guttene 

opplevde mer nedgang i internalisering enn jentene. Det var en signifikant effekt av alder     

(b = 3.44, p < .04) der det å være yngre var assosiert med mindre nedgang i internalisering 

etter behandling. 

 

Kjønn og alder som moderatorer av behandlingseffekt 

Interaksjonsledd ble deretter inkludert i regresjonsmodellen for å undersøke om kjønn og 

alder hver for seg modererte effekten av behandling. Det var ingen signifikant effekt av 

interaksjonen kjønn og behandling for endring i internalisering ved egenrapport (b = 0.64,     

p < .85). Samtidig viser ungdommenes rapport at guttene i TAU opplevde minst reduksjon i 

internalisering, og at det å være gutt og motta MST var assosiert med mer reduksjon i 

internalisering (b = -1.59, p < .45). Det fremkom ingen interaksjonseffekt av alder og 

behandling for internalisering ut i fra ungdommenes egenrapport (b = 0.50 p < .89). Alder 

syntes altså ikke å moderere effekten av behandling. 

 

Type III kvadratsum 

For å estimere hver variabels signifikante betydning for endring i internalisering rapportert av 

ungdommene selv, ble en type III kvadratsum beregnet. Det var ingen signifikant effekt av 

interaksjonsleddene kjønn og behandlingsbetingelse (p < .85) eller alder og 

behandlingsbetingelse (p < .89) for endring i internalisering (se tabell C3, C4 i appendiks C)  

 

Tabell 4.  

Lineære modeller for fire sett av prediktorer (M1-M4) for internalisering ved T2 rapportert 

av ungdommene, med ustandardisert b og 95 % konfidensintervall i parentes. 

YSR                        	  	  
      M1     M2     M3 

 
   M4 

	  Skjæringspunkt   3.56 (-0.09, 7.22) 2.91 (-1.54, 7.36) 3.09 (-1.82, 8.02) 2.99 (-1.65, 7.64)  
Tau 0.86 (-2.50, 4.28) 1.22 (-2.16, 4.61) 0.83 (-4.65, 6.30) 1.06 (-3.06, 5.19)  
T1 YSR   0.61 (0.43, 0.74) 0.62 (0.44, 0.80) 0.62 (0.44, 0.80) 0.62 (0.44, 0.80) 
Gutt   

  
  -1.35 (-4.66, 1.94) -1.59 (-5.78, 2.59) -1.38 (-4.72, 1.96)  

Yngre     
 

  3.44 ( 0.01, 6.86)  3.41 (-0.53, 6.87) 3.28 (-0.94, 7.49)  
Gutt x Tau   

 
       0.65 (-6.30, 7.59) - 

 
	  	  

Yngre x Tau        - 0.50 (-6.76, 7.75)  
R2   0.355     0.389     0.390     0.389 
ΔF     2.216   0.034   0.019 
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Behandlingsbetingelse og internalisering ved oppstart i behandling forklarte 35.5 % 

av varians i utfallet (M1). Det var en økning i forklart varians da kjønn og alder ble inkludert 

i modellen (M2), men det utgjorde ikke en signifikant forbedring av forklart varians fra 

modell 1. Behandlingstype og internalisering ved oppstart i behandling forklarte mest av 

variasjonen i ungdommenes egenrapporterte endring i internalisering. 

 

3.7 Behandlingseffekt oppsummert:  
På tvers av alle informantene så man ved t-test en signifikant reduksjon av internalisering 

over tid blant ungdommene som mottok MST, men ikke blant ungdommene i 

kontrollgruppen. Endringen i internalisering, rapportert av foreldre, var tilstrekkelig stor til at 

den med større sannsynlighet ikke er et resultat av målefeil (RCI = 3.31). Det er dermed 

sannsynlig at ungdommene som mottok MST opplevde en reell reduksjon av internaliserende 

vansker. Endring i internalisering blant ungdommene i kontrollgruppen var for liten til å 

reflektere en slik reliabel endring. I tillegg var det en liten til moderat effektstørrelse av MST 

sammenliknet med kontrollgruppebehandling rapportert av foreldrene (d = .37). Resultatene 

fra regresjonsanalysene viste ingen signifikant forskjell mellom MST og TAU i 

behandlingseffekt på internalisering etter at det ble kontrollert for initiale skårer på 

internalisering. MST hadde altså ikke signifikant større effekt enn TAU på endring i 

internalisering. Det var ingen signifikant effekt av kjønn, alder eller interaksjonsleddene blant 

noen av informantene, med unntak av ungdommenes egenrapport hvor det å være eldre var 

signifikant assosiert med større endring i internalisering. Regresjonsmodellene viste generelt 

større forklart varians ved lærerrapport (TRF) og ungdommenes egenrapport (YSR) enn ved 

foreldrerapport (CBCL). De undersøkte variablene hadde altså generelt større betydning for 

varians i utfall ved lærer- og egenrapport. Behandlingstype og internalisering ved oppstart i 

behandling forklarte mest av variasjonen i ungdommenes egenrapporterte endring i 

internalisering. 
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4 Diskusjon 
4.1 Behandlingseffekt 
Denne studien baserer seg på en multi-senter-undersøkelse av de fire første utprøvingsstedene 

hvor MST ble implementert i Norge. Flere MST-studier viser at behandlingen er virksom på 

ungdommers eksternaliserende vansker. Et mål med den aktuelle studien var å undersøke 

behandlingens effekt på internaliserende vansker, med data fra den første RCT-studien av 

MST i Norge (Ogden & Halliday Boykins, 2004). De uavhengige t-testene viste at det ikke 

var signifikante forskjeller mellom ungdommene i MST og kontrollgruppen i skårer på 

internalisering før behandling. Resultatene fra alle informantene viste imidlertid at 

ungdommene som mottok MST hadde en signifikant nedgang i internalisering i løpet av 

behandlingsperioden, sett ved paret t-test. Dette var ikke tilfellet for ungdommene i 

kontrollgruppen, der verken foreldre, lærere eller ungdommene selv rapporterte en signifikant 

endring i internalisering over behandlingsperioden.  

RCI-skårer basert på foreldrerapport indikerte også at ungdommene som mottok MST 

hadde en reliabel endring i internaliserende vansker, men at dette ikke var tilfellet i 

kontrollgruppen. I tillegg var det en liten til moderat effektstørrelse av MST sammenliknet 

med kontrollgruppebehandling (d = .37) rapportert av foreldrene. Sammenlikningen av 

deltakerne i behandlings- og kontrollgruppen indikerer at MST er en virksom behandling for 

ungdommenes internaliserende vansker. Dette sammenfaller med funn fra både enkeltstudier 

(Borduin et al., 1995; Henggeler et al., 1997; Timmons-Mitchell et al., 2006) og en 

metaanalyse (van der Stouwe et al., 2014) av MST, som alle indikerer at MST er virksomt på 

internalisering i bred forstand. Resultatene indikerer altså MST kan ha effekt på andre 

områder enn det behandlingen opprinnelig ble utviklet for.  

Selv om ungdommene i MST, til forskjell fra ungdommene i kontrollgruppen, hadde 

en signifikant endring i internalisering, viste regresjonsanalysene at det ikke var en 

signifikant forskjell mellom MST og TAU i behandlingseffekt på internalisering. Resultatene 

gir altså ikke en entydig indikasjon på at MST var en mer virksom behandling på 

internaliserende vansker enn kontrollgruppebehandlingen. Den første studien av MST i 

Norge (Ogden & Halliday Boykins, 2004) benyttet kombinerte skårer fra foreldre, lærere og 

ungdommenes selvrapport i analysene og fant at ungdommene i MST hadde signifikant større 

nedgang i internalisering relativt til kontrollgruppen (F1.86 = 4.67, p = .03). Den foreliggende 

studien benytter det samme utvalget, men gjennomførte separate analyser av internalisering 
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for hver informantgruppe. I tillegg ble initial skåre på internalisering inkludert som 

uavhengig variabel i analysene. Flere av de uavhengige variablene som ble undersøkt viste 

ikke statistisk signifikant betydning for reduksjon av internalisering. Regresjonsanalysene 

viste samtidig at det var forskjellige utfallskårer på internalisering mellom 

behandlingsbetingelser, kjønn og alder, og slik variabilitet er verdt å diskutere (Hancock & 

Mueller, 2010).  

Resultatene fra regresjonsanalysene pekte i samme retning for alle informantene. De 

viste en ikke-signifikant tendens til at MST var assosiert med mer reduksjon av 

internalisering i forhold til kontrollgruppen, hvor endring i internalisering var relativt mindre. 

Dette resultatet kan altså gi noe støtte til at MST er en mer virksom behandling for 

internaliserende vansker enn det som på dette tidspunktet var ordinær behandling i det 

fylkeskommunale barnevernet i Norge. Samtidig inkluderer ikke den foreliggende studien 

analyser av behandlingsintegritet, som kan ha moderert effekten av behandling og hatt 

betydning for utfallet. Flere MST-studier har vist hvor avgjørende behandlingsintegritet, eller 

etterlevelse av behandlingsprinsippene, er for utfallet (Henggeler, 2012; Schoenwald et al., 

2003), særlig i tilfeller med mer omfattende problematikk (Lipsey, 2009). Den første studien 

av MST i Norge fant at MST-teamene med lavest behandlingsintegritet viste dårligere utfall, 

mens teamene med høyest etterlevelse viste bedre utfall etter behandling (Ogden & Halliday 

Boykins, 2004). Forholdet mellom behandlingsintegritet og utfall som internaliserende 

vansker ble ikke undersøkt direkte, men har i tidligere MST-studier vist seg å ha betydning 

for emosjonelle vansker hos ungdom (Henggeler et al., 1997). Høy konsensus mellom familie 

og terapeut, lav konflikt i denne relasjonen og produktive terapiøkter var særlig relatert til 

bedring av ungdommenes psykiske vansker. Fremtidige studier av effekten av MST på 

internalisering kan med fordel undersøke den modererende effekten av behandlingsintegritet 

på utfall.  

I denne studien forklarer initial skåre på internalisering mer av nedgangen i 

internaliserende vansker enn hvilken behandling ungdommene mottok. Ungdommene med 

større grad av internaliserende vansker før behandling viste større reduksjon av 

internalisering etter behandling på tvers av behandlingsbetingelser. Dette kan indikere at 

behandling generelt var virksomt for ungdommenes internaliserende vansker, særlig for 

ungdommene med høyere symptomtrykk før behandling. Det kan altså se ut til at 

ungdommene med større behov for behandling av internaliserende vansker, hadde størst 

utbytte av behandling. På en annen side kan effekten av høy initial skåre på internalisering 

tolkes som at ungdommene med mer ekstreme skårer også endret seg mer grunnet forventet 
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regresjon mot snittet. Det er derfor knyttet noe usikkerhet til om nedgangen i internalisering 

er et uttrykk for en generell behandlingseffekt, naturlige svingninger over tid, eller målefeil.  

På en annen side kan RCI-analysene opplyse om at endringen ungdommene i MST opplevde 

var tilstrekkelig stor til ikke å skyldes målefeil. Det er altså flere indikasjoner i resultatene 

som tilsier at MST er en virksom behandling for internaliserende tilleggsproblematikk hos 

ungdom med atferdsvansker.  

 

4.2 Betydning av kjønn for reduksjon av internalisering 
Et annet mål med denne studien var å undersøke hvilken betydning kjønn har for endring  i 

internalisering gjennom behandling. Hypotesen om at jenter ville ha en større reduksjon av 

internalisering etter behandling ble ikke støttet i denne studien. Det var ingen signifikant 

forskjell mellom gutter og jenter i internalisering ved oppstart i behandling. I hele utvalget 

var det altså ikke større grad av internaliserende vansker blant jenter. Det var heller ingen 

signifikant forskjell mellom kjønn for endring i internalisering, på tvers av informanter. 

Samtidig vurderte foreldre og lærere at jenter hadde noe større nedgang i internalisering enn 

gutter etter behandling. I følge egenrapport hadde guttene noe bedre utbytte av behandling for 

internaliserende vansker, selv om kjønn ikke hadde en signifikant betydning for dette utfallet. 

En tidligere studie av MST i Norge har vist at kjønnsforskjeller ved inntak ikke hadde 

betydning for utfall i terapi (Ogden & Hagen, 2009), og denne studien viser at det heller ikke 

var tilfellet hva gjelder reduksjon av internaliserende vansker.  

Da det ble kontrollert for ungdommenes nivå på internalisering ved oppstart i 

behandling, kan dette ha overskygget potensielle kjønnsforskjeller i internalisering etter 

behandling. Med andre ord var høyere initial skåre på internalisering forbundet med større 

nedgang i internalisering. Litteraturen gir et blandet bilde av hvilken betydning kjønn har for 

atferdsvansker og tilleggsproblematikk som internaliserende vansker (Lehto-Salo et al., 2009; 

Marmorstein, 2007; Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001a). Resultatene fra denne studien 

indikerer at hvor mye internaliserende vansker ungdommene hadde i utgangspunktet, var av 

større betydning for deres endring i internalisering, enn hvilket kjønn de var. 

Interaksjonsanalysene viste ingen signifikant modererende effekt av kjønn og 

behandlingstype for endring i internalisering blant noen av informantene. Resultatene gir 

samtidig noen interessante ikke-signifikante indikasjoner. Foreldrenes rapport viste at guttene 

i kontrollgruppen hadde særlig lite behandlingsutbytte. Guttene i kontrollgruppen viste ingen 

endring, eller forverring av internaliserende vansker. Hvilken behandling jentene mottok 
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hadde mindre betydning for deres endring i internalisering, fordi jentene responderte bedre på 

behandling på tvers av behandlingsbetingelsene. Ungdommenes egenrapport viste den 

samme tendensen til at gutter i kontrollgruppen opplevde minst reduksjon av internalisering. 

Ved sammenlikning av MST og kontrollgruppe så det ut til at gutter hadde noe mer utbytte 

av MST-behandling for internaliserende vansker, fordi gutter i mindre grad fikk hjelp til dette 

i kontrollgruppen. Samtidig var det en lavere andel jenter enn gutter i denne studien, noe som 

kan øke sjansen for tilfeldige utfall og at de forekommende tendensene er et resultat av 

manglende statistisk styrke.   

 

4.3 Betydningen av alder for reduksjon av internalisering 
De eldre ungdommene opplevde, som forventet, større bedring av internaliserende vansker 

etter behandling enn de yngre, på tvers av behandlingsbetingelser. Dette fremkom av 

ungdommenes egenrapport, hvor regresjonsanalysene viste en signifikant forskjell mellom de 

yngre og eldre i reduksjon av internalisering. Det å være eldre var også assosiert med større 

nedgang i internalisering ved foreldrerapport, men her var det ikke en signifikant effekt av 

alder for utfall. Lærerrapport viste heller ingen signifikant forskjell mellom eldre og yngre 

ungdommer, men resultatet pekte derimot i retning av at det å være yngre var assosiert med 

større endring i internalisering. 

 Samlet sett så det ut til at de eldre ungdommene, på tvers av behandlingsbetingelser, i 

større grad fikk hjelp med sine internaliserende vansker enn de yngre. Resultater fra 

Dunedin-studien har vist at forholdet mellom atferdsforstyrrelser og stemningslidelser øker 

med alderen, og at dette vedvarer fra og med 15 års alder (Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 

2001a). I tillegg er det en klar tendens til at internaliserende vansker øker med alderen 

generelt i befolkningen (Crijnen et al., 1997; Nøvik, 1999). Eldre ungdommer kan altså ha 

større risiko for å oppleve mer internaliserende vansker enn yngre ungdommer, og det er 

derfor et viktig klinisk poeng at de eldre ungdommene i studien faktisk nyttiggjorde seg 

behandling for sine internaliserende vansker. 

Det er mulig at endringen i internalisering gjennom behandling kan være relatert til 

utvikling og modning. De internaliserende vanskene kan være vanskeligere for yngre 

ungdom å benevne og forstå, og dermed vanskeligere for foreldre og kliniker å avdekke og 

behandle. I tillegg kan det kanskje være mer forventet av miljøet rundt ungdommen at de som 

er eldre vil oppleve emosjonelle vansker i større grad enn det som forventes av de yngre. På 

tvers av informantene i studien var det ingen signifikant interaksjonseffekt av alder og 
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behandling for endring i internalisering. Det så altså ikke ut til at alder modererte 

behandlingseffekten på internaliserende vansker. Videre studier bør også undersøke 

betydningen av alder for endring i internalisering med alder som en kontinuerlig variabel, 

heller enn en dikotom variabel slik det ble undersøkt i denne studien.  

 

4.4 Forholdet mellom internalisering og eksternalisering 
Denne studien undersøkte om endring i internalisering var relatert til endring i 

eksternalisering. Resultatene viste en moderat korrelasjon mellom endring i internalisering og 

eksternalisering rapportert av foreldrene (r = .66) og ungdommene selv (r = .60). Det var 

altså en tydelig samvariasjon i reduksjon av internaliserende og eksternaliserende vansker på 

tvers av behandlingsbetingelser. På en annen side kan ikke resultatet opplyse om 

korrelasjonen mellom internalisering og eksternalisering varierte med hvilken behandling 

ungdommene mottok. Det indikerer allikevel at de som dro nytte av behandling for 

eksternaliserende vansker, også fikk hjelp for sine internaliserende vansker. Det synes altså å 

være de samme individene som endrer seg over behandlingsforløpet både hva gjelder 

reduksjon av internalisering og eksternalisering. Behandling var generelt virksomt på 

ungdommenes internaliserende og eksternaliserende vansker.  

Atferdsvansker opptrer ofte med tilleggsproblematikk, som psykiske vansker. Det er 

derfor viktig at behandlingen som gis til ungdom med atferdsvansker tar høyde for 

kompleksiteten i deres tilstandsbilder. Det at behandling for atferdsvansker også kan ha effekt 

på internaliserende vansker, belyser hvor sammenvevd atferdsvanskene kan være med sine 

tilleggsvansker, og at endring på ett område kan ha betydning for et annet. Begrepet 

komorbiditet referer til at et individ har to eller flere separate lidelser, men forekomsten av 

overlapp mellom enkelte lidelser kan være så høy at det kan være ulike presentasjoner av de 

samme patologiske prosessene (Rutter, 1997). I denne sammenheng kan et spørsmål være om 

symptomer på internaliserende vansker er en uunngåelig del av atferdsvanskene, og kanskje 

et annet uttrykk for den samme underliggende problematikken. Hvordan internaliserende og 

eksternaliserende vansker relaterer til hverandre fenomenologisk er et større spørsmål, 

relevant for videre forskning. 
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4.5 Samsvar og uenighet mellom informanter  
De presenterte resultatene synliggjør at vurderingen av internaliserende vansker varierer med 

hvem som observerer ungdommen. Regresjonsanalysene viste at det ikke var en signifikant 

effekt av behandlingsbetingelse for endring i internalisering. På en annen side viste 

resultatene fra alle informanter at MST var assosiert med noe større nedgang i internalisering, 

sammenliknet med kontrollgruppen. Informantene var altså samstemte om at ungdommene i 

MST hadde noe større utbytte av behandling, selv om denne tendensen ikke var signifikant.  

Informantene var derimot noe uenige om betydningen av kjønn og alder for endring i 

internalisering. Det var en tendens til at lærernes vurderinger skilte seg fra foreldrenes og 

ungdommenes egenrapport. Guttene i kontrollgruppen hadde i følge lærerne en ikke-

signifikant større nedgang i internalisering enn gutter i MST. I tillegg rapporterte lærerne at 

yngre ungdom hadde noe større endring i internalisering enn de eldre. Til sammenlikning var 

foreldre og ungdommene selv samstemte om at eldre ungdom og gutter i MST opplevde noe 

større endring i internalisering. Ungdommenes egenrapport var også noe avvikende fra 

foreldrene og lærernes vurderinger. Egenrapport viste at gutter opplevde mer endring i 

internalisering enn jenter. Her var foreldrene og lærerne samstemte om at jenter hadde noe 

større nedgang i internalisering over behandlingsperioden. På en annen side var ingen av 

disse tendensene signifikante, og forskjellene mellom informantene kan skyldes tilfeldige 

variasjoner heller enn å reflektere en reell uenighet mellom informantgrupper. 

Samtidig kan andre resultater i denne studien belyse at lærerne vurderte ungdommene 

annerledes enn foreldrene og ungdommene selv. Dette var synlig i korrelasjonsforholdet 

mellom internalisering og eksternalisering. Ved lærerrapport var det en liten korrelasjon 

mellom endring i internalisering og eksternalisering (r = .28), mens det ved foreldre- og 

ungdommenes egenrapport var det en moderat korrelasjon (r = .60-66) mellom disse formene 

for vansker. Lærerne vurderte altså ungdommenes internaliserende og eksternaliserende 

vansker mer ulikt enn hva foreldrene og ungdommene selv gjorde. Dette funnet sammenfaller 

med en norsk populasjonsstudie som fant at læreres rapport av skolebarns atferdsvansker ikke 

korrelerte med deres rapporter på barnas internaliserende vansker (Kirkhaug et al., 2012). 

Forfatterne argumenterte for at barna ikke skapte synlige problemer med sine angst- og 

depresjonssymptomer på skolen, og at lærerne da ikke ble oppmerksomme på denne 

problematikken. En annen norsk studie viste også at foreldre og lærere var spesielt uenige om 

unge skolebarns internaliserende vansker (Berg-Nielsen et al., 2011). Uenigheten mellom 

foreldre og lærere var større når relasjonen mellom barn og lærer var preget av høy konflikt.  
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Ungdommers atferdsvansker kan ofte skape konflikter på skolen, og det er mulig at 

disse konfliktene gjør det utfordrende for lærere å fange opp de internaliserende 

tilleggsvanskene. Det er også tenkelig at lærere har et annet utgangspunkt for å vurdere 

symptomer på internaliserende vansker enn foreldrene og ungdommene selv, i og med at de 

møter ungdommene i en kontekst hvor slike vansker ikke nødvendigvis kommer til uttrykk, 

eller er lett synlig. Det kan være lettere for lærere å observere mer typisk eksternaliserende 

vansker som skaper uro og krever oppmerksomhet, til forskjell fra mer internaliserende 

vansker. Dette er ikke ensbetydende med at lærere gjør dårligere vurderinger eller 

observasjoner av ungdommene enn de andre informantgruppene, men kan informere om at 

internaliserende vansker i mindre grad kommer til uttrykk eller er synlig på skolen i relasjon 

til lærere. 

 

4.6 MST som virksomt på internaliserende vansker 
Denne studien undersøkte MST i sin opprinnelig form, og ikke den senere tilpassede 

versjonen av behandlingen for emosjonelle vansker, som har vist god effekt på ungdom med 

større psykiske vansker (Rowland et al., 2004; Rowland & Halliday-Boykins, 2005). Selv om 

behandlingen ikke var spesifikt tilpasset emosjonelle vansker, viste resultatene at den 

opprinnelige MST-behandlingen medførte endring i internalisering. Spesifikke MST-

variabler som kan ha hatt betydning for utfallet ble ikke undersøkt nærmere, men det er 

allikevel flere aspekter ved behandlingsmodellen som kan være relevante å diskutere i lys av 

behandlingens effekt på internaliserende vansker. 

Flere studier understreker at komorbiditet er regelen heller enn unntaket ved 

atferdsvansker (Moffitt & Caspi, 2001; Ogden & Hagen, 2009). Denne studien viser hvordan 

endring i internalisering generelt samvarierer med endring i eksternalisering. Det kan altså se 

ut til at behandlingseffekter på disse problemområdene ledsager hverandre. En drøfting av 

endringsteorien i MST (Henggeler et al., 2009b) kan belyse denne samvariasjonen og 

forklare hvordan MST kan være virksomt på internaliserende vansker. 

MST legger til grunn at ungdommens aktuelle problematikk er multideterminert, og 

behandlingen er derfor bredspektret. En slik tenkning åpner for å forstå det aktuelle 

problemet fra flere sider, blant annet hvilken funksjon atferden kan ha på ulike arenaer. MST  

vil derfor ha en fleksibel forståelse av og intervensjoner for den aktuelle ungdom og familie. 

Det er tenkelig at denne fleksibiliteten i MST er avgjørende for at behandlingen kan ha effekt 

på flere områder enn atferdsproblemene som ungdommene henvises for. I tillegg fokuserer 
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behandlingen på transaksjonene mellom ungdommen og systemene rundt, og forsøker å 

bedre samspillet mellom foreldre og ungdom. Mye av det terapeutiske arbeidet i MST rettes 

mot å styrke foreldrene, slik at de skal bli tydeligere og mer forutsigbare i interaksjon med 

ungdommene. Endring i interaksjonene innad i familiesystemet over tid, vil i tråd med 

transaksjonstenkning virke inn på ungdommen selv og familien som helhet. Dette støttes av 

studier som viser at MST kan bidra til å redusere konflikter og fiendtlighet og øke samhold 

og tilpasning i familien (Borduin et al., 1995). Det relasjonelle arbeidet innad i familien kan 

øke sjansen for at ungdom danner nærere bånd med sine foreldre, som igjen vil være viktig 

for deres selvfølelse med følelse av egenverdi. 

Bedre foreldreferdigheter kan gjøre foreldrene tryggere i relasjonen til sine barn, som 

på sikt kan ha betydning for ungdommenes psykiske helse. Betydningen av 

familieinteraksjoner for ungdommers psykiske helse var tydelig i en tidlig studie på MST 

(Henggeler et al., 1997), hvor utfall i ungdommers psykiske vansker nettopp var relatert til 

MST-terapeutens arbeid med interaksjoner innad i familien. Arbeid med kommunikasjon og 

forståelse mellom familiemedlemmer er sentralt i MST, og kan gjøre ”den uforståelige 

ungdommen” mer forståelig for både foreldrene og ungdommen selv. Dette kan igjen være 

viktig for ungdommens selvfølelse, som er relatert til internalisering. 

Det er også mulig at endring på ett område, som eksternaliserende vansker, kan virke 

inn på et annet område, som internaliserende vansker. En slik tankegang er i tråd med en 

kaskademodell for utvikling, hvor funksjon på ett område sprer seg til et annet domene. 

Bornstein et al. (2010) argumenterte for at foreldres bidrag til å øke sosial kompetanse i tidlig 

alder virket beskyttende mot senere eksternaliserende og internaliserende atferd. MST er ikke 

en behandling som rettes spesifikt mot ungdommers sosiale kompetanse, men ungdommer 

som har mottatt behandlingen har vist en økning i sosial kompetanse sammenliknet med 

kontrollgruppebehandling (Ogden & Halliday Boykins, 2004). Denne studien undersøkte 

ikke endring i sosial kompetanse, men det er mulig at slike endringer kan ha hatt betydning 

for ungdommenes internaliserende vansker. Uansett opplyser tidligere kaskadestudier om at 

internaliserende og eksternaliserende vansker kan virke inn på hverandre over tid, og at 

intervensjoner på andre funksjonsområder kan ha betydning for disse problemområdene. Et 

mulig eksempel er behandlingens innvirkning på familiedynamikk, som både har blitt 

assosiert med ungdommenes internaliserende og eksternaliserende vansker.  

Intervensjoner i MST skal redusere risikofaktorer og fremme beskyttelsesfaktorer. 

MST tilrettelegger derfor for beskyttende faktorer i og rundt familiesystemet, som igjen kan 

øke resiliensfaktorer og styrke ungdommens buffer mot en rekke problemer. 
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Beskyttelsesfaktorer kan, på lik linje med risikofaktorer, akkumuleres over tid (Ogden & 

Hagen, 2014). Det er mulig at behandlingens fokus på faktorer som virker beskyttende mot 

eksternaliserende atferd også kan virke inn på ungdommenes internaliserende vansker. For 

eksempel kan intervensjoner som reduserer antisosial atferd og fremmer mer adekvat atferd, 

utløse positive responser fra omgivelsene, som igjen kan være gunstig for ungdommens 

selvfølelse og internaliserende vansker. I forlengelse av dette er det sannsynlig at mindre 

involvering med avvikende jevnaldrende og økt involvering med jevnaldrende som har 

positiv innflytelse på ungdommen, kan forhindre antisosial atferd og konflikter i miljøet rundt 

ungdommen. En kaskadetenkning åpner for muligheten til å bryte suksessivt negative 

utviklingsforløp, og intervensjoner på ett problemområde kan potensielt skape endringer i ett 

annet (Dodge et al., 2008). Det styrkefokuserte perspektivet til MST kan således være 

avgjørende for å skape endring også i internaliserende vansker. 

 

4.7 Begrensninger  
Resultatene fra denne studien må leses i lys av flere begrensninger. Utvalget var i sin helhet 

moderat stort (N = 100), men analysene splittet det på kjønn, alder og behandlingsbetingelse, 

slik at det ble en relativt liten andel deltakere i hver gruppering. I tillegg var det en betydelig 

mindre andel jenter enn gutter i studien. Dette ga en skjevhet i utvalget for analysene som 

undersøkte kjønnsforskjeller. Interaksjonsanalysene tok utgangspunkt i et enda mindre 

utvalg, fordi det både ble splittet på kjønn, alder og behandlingsbetingelse. Som nevnt, fant 

en tidligere studie av det samme utvalget at MST hadde signifikant effekt på internalisering, 

ved bruk av kombinerte skårer fra alle informanter (Ogden & Halliday Boykins, 2004). 

Denne studien undersøkte behandlingseffekter basert på informantenes separate vurderinger, 

og fant flere tendenser som sammenfaller med tidligere studier, men som ikke var statistisk 

signifikante. Dette illustrerer hvordan kombinerte informantskårer kunne ha gitt mer statistisk 

styrke til å belyse tendensene i denne studien. Det er mulig at fraværet av en signifikant 

hovedeffekt av MST i regresjonsanalysene i denne studien, kan tilskrives manglende 

statistisk styrke. 

Det ble ikke kontrollert for potensielt modererende effekter av behandlingsintegritet 

for endring i internalisering. Dette utgjør som nevnt en svakhet ved studien, fordi 

behandlingsintegritet har vist seg å være betydningsfullt for behandlingseffekter av MST (van 

der Stouwe et al., 2014). Dataene til deltakerne som falt fra eller trakk seg fra studien ble 

ekskludert, og det var dermed ikke mulig å gjøre analyser av de som falt fra. Frafall kan gi 
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skjeve funn og utgjøre en trussel for resultaters validitet (Miller & Wright, 1995). Da det ikke 

var mulig å undersøke om det var forskjeller mellom deltakerne som falt fra eller fullførte 

behandlingen i MST og kontrollgruppen, kan studien ikke opplyse om frafall var relatert til 

grad av internalisering. Samtidig var det kun et begrenset frafall på 4% i denne studien.  

Det var mangelfull informasjon om hva slags behandling deltakerne i kontrollgruppen 

mottok, og det er derfor usikkert hva behandlingseffekten av MST sammenliknes med. Dette 

er en kjent utfordring for utfallsstudier av ungdommers utvikling (Stattin & Kerr, 2009). 

Kontrollgruppen representerte her et lite helhetlig sammenlikningsgrunnlag, fordi 

ungdommene mottok ulike former for behandling. Dette kan samtidig være noe som 

kjennetegner den ordinære behandlingen gitt til ungdommene på dette tidspunktet i Norge, da 

ungdom med atferdsvansker mottok behandling av varierende form og kvalitet. Det var i 

tillegg vanskelig å følge opp ungdommene i kontrollgruppen, ettersom de var vanskelige å 

spore. Slutninger om MST som mer virksomt enn behandlingen i kontrollgruppen må sees i 

lys av disse begrensningene. Fremtidige studier som undersøker den relative effekten av 

MST, bør etterstrebe å presisere hvilken behandling som gis i kontrollgruppen. Det er mulig 

at endringen i internalisering sett i MST-gruppen ikke kan tilskrives spesifikt virksomme 

komponenter i denne behandlingen, men at det utslagsgivende var at de faktisk mottok 

behandling. En annen begrensning i den foreliggende studien, var at reliabel endring (RCI) 

og effektstørrelse (Cohen’s d) kun ble beregnet ut i fra foreldrenes vurderinger av 

ungdommenes internaliserende vansker. Studien kan derfor ikke opplyse om størrelsen på 

behandlingseffekt eller reliabel endring varierte med hvem som rapporterte symptomer på 

internalisering. Tolkningen av behandlingseffekt må altså sees i lys av denne begrensningen. 

Denne studien benyttet posttestskårer på internalisering som utfallsmål for å vurdere 

endring. Et alternativ til posttestskårer er å benytte differanseskårer som mål på endring. Det 

ble derfor gjennomført regresjonsanalyser for alle regresjonsmodeller med differanseskårer 

som utfallsmål. Resultatene fra disse analysene viste ingen forskjeller i utfall for variablene 

undersøkt i studien, i forhold til de presenterte resultatene.  
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5 Konklusjon 
Resultatene fra denne studien gir delvis støtte til at MST har effekt på internaliserende 

vansker, og at denne behandlingen kan være å fortrekke for ungdom med atferdsvansker og 

internaliserende tilleggsvansker. Det var ingen signifikant betydning av kjønn i denne 

studien, og hypotesen om at jenter ville ha større behandlingsutbytte generelt, og spesielt av 

MST, ble ikke entydig støttet. Det kunne samtidig se ut til at jenter generelt responderte bedre 

på behandling hva gjelder internaliserende vansker. Resultatene indikerer at kjønnsforskjeller 

blant ungdom med atferdsvansker i Norge kan ha mindre betydning for utfall i behandling 

enn grad av internalisering ved oppstart i behandling. Hypotesen om at de eldre ungdommene 

ville oppleve større nedgang i internaliserende vansker, ble støttet av ungdommenes 

egenrapport. Alder hadde imidlertid ingen signifikant betydning for utfall rapportert av 

foreldre og lærere.  

En tidligere undersøkelse med kombinerte informantskårer fra det samme 

datamaterialet, fant at MST var bedre enn kontrollgruppen til å endre ungdommenes 

internaliserende vansker (Ogden & Halliday Boykins, 2004). Konklusjonene i den 

foreliggende studien baserer seg på separate analyser av informantgruppenes vurdering av 

ungdommene, og har mindre statistisk styrke i datagrunnlaget til å trekke klare slutninger om 

at MST har større effekt på internalisering enn kontrollgruppebehandlingen. Resultatene kan 

derimot informere om at ungdommers internalisering vurderes ulikt av foreldre, lærere og 

ungdommen selv. Læreres vurdering av internalisering var avvikende fra rapportene til 

foreldrene og ungdommene selv, noe som kan indikere at lærere vurderer internaliserende 

vansker på et annet grunnlag enn de øvrige informantene. Endring i internalisering var 

tydelig korrelert med endring i eksternalisering, og det er mulig at de internaliserende 

vanskene er en uunngåelig del av et tilstandsbilde med atferdsvansker. Flere aspekter ved 

MST som behandlingsform kan være sentrale for å oppnå endring i ungdommers psykiske 

vansker. Det at behandlingen kan ta høyde for kompleksiteten i tilstandsbildet til 

ungdommene, kan være sentralt for å oppnå endring i internalisering. MST representerer en 

bredspektret og fleksibel behandling som fokuserer på å styrke foreldrenes funksjon og endre 

kommunikasjonen og samspillet i familiesystemet. Dette behandlingsfokuset kan ha spesiell 

betydning for effekten av MST på internaliserende vansker, og er relevant å undersøke i 

videre studier av hvordan MST er virksomt på tilleggsproblematikk som internaliserende 

vansker.  
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Appendiks A 
 

Behandlingsprinsippene i MST 

1. Kartleggingen har til hensikt å forstå sammenhengen mellom de identifiserte 

problemene og den bredere systemiske konteksten de inngår i.  

2. Behandlingen har et positivt fokus og vektlegger styrker i familiesystemet for å oppnå 

endring. Dette kan være å ta i bruk og forbedre strategier som familien allerede 

benytter seg av, etablere håp, identifisere beskyttelsesfaktorer, redusere frustrasjon og 

styrke omsorgsgivernes selvtillit. 

3. Intervensjoner utformes slik at de fremmer ansvarlig atferd og reduserer uansvarlige 

handlinger blant familiemedlemmene. 

4. Intervensjonene har et her-og-nå-fokus, er handlingsorienterte, veldefinerte og rettet 

mot spesifikke problemer. Terapeuten tilrettelegger for umiddelbar handling og det 

forventes at familiene jobber aktivt mot mål som har løsninger i nåtiden, til forskjell 

fra et innsiktsorientert fortidsfokus.   

5. Intervensjonene rettes mot problemopprettholdende atferdssekvenser innad i eller 

mellom flere systemer, som familien, jevnaldrende, lærere, hjemmet, skolen eller 

lokalsamfunnet. 

6. Intervensjonene skal være tilpasset ungdommenes modenhet og utviklingsmessige 

behov. 

7. Intervensjoner utformes slik at de krever daglig eller ukentlig innsats av 

familiemedlemmene.  

8. Intervensjonenes effektivitet evalueres kontinuerlig fra flere perspektiver.  

9. Intervensjoner utformes for å fremme generalisering av behandlingen samt langsiktig 

opprettholdelse av terapeutisk endring. Familien gis mulighet til å adressere sine 

behov i etterkant av intervensjonen og omsorgsgiver anses som nøkkelen til langsiktig 

suksess. 	  

 

Hentet fra (Christensen & Mauseth, 2007).	  
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Appendiks B 
 

Tabell B1 

Gjennomsnitt (M) og standardavvik (SD) for Internalisering rapportert av lærere (TRF) ved 

pre-test.   

	  
 

TRF Internalisering T1 

 

 

M SD 

MST 14.33 9.15 

TAU 13.38 7.26 

Jenter 14.88 10.00 

Gutter 13.60 7.96 

Eldre  13.05 7.28 

Yngre 15.50 10.37 

 
 
Tabell B2 

Gjennomsnitt (M) og standardavvik (SD) for Internalisering rapportert av ungdommene selv 

(YSR) ved pre-test.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YSR Internalisering T1 

 

 

M SD 

MST 16.07 9.89 

TAU 12.53 7.31 

Jenter 16.06 9.11 

Gutter 14.25 9.04 

Eldre  15.52 9.2 

Yngre 13.85 8.87 
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Appendiks C 
Tabell C1  
Type III Kvadratsum for interaksjonsanalyse kjønn x behandlingsbetingelse, foreldre 
 

 
Tabell C2 
Type III Kvadratsum for interaksjonsanalyse alder x behandlingsbetingelse, foreldre 
 

 
Tabell C3 
Type III Kvadratsum for interaksjonsanalyse kjønn x behandlingsbetingelse, lærere 
 

 

Uavhengig variabel: CBCL Internalisering T2 
      Type III Kvadratsum df Middelkvadrat F Sig. 

Korrigert 595,175 5 119,035 2,102 .075 
Skjæringspunkt 734,975 1 734,975 12,976 .001 
TAU 1,633 1 1,633 .029 .866 
CBCL T1 339,838 1 339,833 6 .017 
Gutt 16,748 1 16,748 .296 .588 
Yngre 26,9299 1 26,929 .475 .493 
Gutt X TAU 56,921 1 56,921 1,005 .320 
Feil 4021,5 71 56,641 

  Total 15585 77 
   Korrigert 4616,675 76       

Uavhengig variabel: CBCL Internalisering T2 
      Type III Sums of Squares df Middelkvadrat F Sig. 

Korrigert 538,543 5 107,709 1,875 .109 
Skjæringspunkt 540,246 1 540,246 9,406 .003 
TAU 93,164 1 93,164 1.622 .207 
CBCL T1 342,283 1 342,283 5,959 .017 
Gutt 113,738 1 113,738 1,98 .164 
Yngre 21.132 1 21.132 .368 .546 
Yngre X TAU .289 1 .289 .005 .944 
Feil 4078.132 71 57,438 

  Total 15585 77 
   Korrigert 4616,675 76       

Uavhengig variabel: TRF Internalisering T2 
      Type III Kvadratsum df Middelkvadrat F Sig. 

Korrigert 710,014 5 142,003 2,401 .051 
Skjæringspunkt 172,307 1 172,307 2,913 .095 
TAU 46,779 1 46,779 0,791 .378 
TRF T1 603,528 1 603,528 10,205 .003 
Gutt 68,294 1 68,294 1,155 .288 
Yngre 17,826 1 17,826 0,301 .586 
Gutt X TAU 25,41 1 25,41 0,43 .515 
Feil 2720,506 46 59,141 

  Total 9059 53 
   Korrigert 3430,519 51       
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Tabell C4 
Type III Kvadratsum for interaksjonsanalyse alder x behandlingsbetingelse, lærere. 
 

 
Tabell C5 
Type III Kvadratsum for interaksjonsanalysene kjønn x behandlingsbetingelse, ungdom 

 
Tabell C6 
Type III Kvadratsum for interaksjonsanalysene alder x behandlingsbetingelse, ungdom. 

 

	  
	  

Uavhengig variabel: TRF Internalisering T2         
  Type III Kvadratsum df Middelkvadrat F Sig. 
Korrigert 693,723 5 138,745 2,332 .057 
Skjæringspunkt 244,866 1 244,866 4,116 .048 
TAU 1,628 1 1,628 .027 .869 
TRF T1 612,245 1 612,245 10,291 .002 
Gutt 44,912 1 44,912 .755 .389 
Yngre 28,609 1 28,609 .481 .492 
Yngre X TAU 9,119 1 9,119 .153 .697 
Feil 2736,797 46 59,496 

  Total 9059 52 
   Korrigert 3430,519 51       

Uavhengig variabel: YSR Internalisering T2 
      Type III Kvadratsum df Middelkvadrat F Sig. 

Korrigert 2765,108 5 553,022 9,955 .000 
Skjæringspunkt 340,211 1 340,211 6,124 .016 
TAU 5,001 1 5,001 .090 .765 
YSR T1 2475,709 1 2475,709 44,567 .000 
Gutt 31,878 1 31,878 .574 .451 
Yngre 213,483 1 213,483 3,843 .054 
Gutt X TAU 1,897 1 1,897 .034 .854 
Feil 4332,928 78 55,55 

  Total 22165 84 
   Korrigert 7098,036 83       

Uavhengig variabel: YSR Internalisering T2 
      Type III Kvadratsum df Middelkvadrat F Sig. 

Korrigert 2764,242 5 552,848 9,95 .000 
Skjæringspunkt 302,73 1 302,73 5,449 .022 
TAU 14,608 1 14,608 .263 .610 
YSR T1 2532,029 1 2532,029 45,572 .000 
Gutt 37,492 1 37,492 2,383 .414 
Yngre 132,423 1 132,423 2,383 .127 
Yngre X TAU 1,032 1 1,032 .019 .892 
Feil 4333,793 78 55,561 

  Total 22165 84 
   Korrigert 7098,036 83       


