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Sammendrag 

Forfattere: Signe Ødegård Eide og Julie Birgitte Solberg 

Tittel: Skolefungering hos ungdom med atferdsvansker etter mottatt Multisystemisk terapi 

(MST) 

Veiledere: Annika Maria Désirée Melinder (hovedveileder) og Knut Taraldsen (biveileder) 

 

Bakgrunn. Atferdsvansker hos ungdom forårsaker omfattende individuelle og 

samfunnsmessige belastninger. For individet kan det medføre stor lidelse og nedsatt 

funksjonsevne, og mange strever med å fungere i skolen. God skolefungering fasiliterer 

psykososial utvikling, og er en beskyttelsesfaktor for sårbare barns videre deltagelse og 

fungering i samfunnet. MST er et familie- og nærmiljøbasert behandlingstiltak som jobber 

med ungdom med atferdsvansker, blant annet gjennom systematisk arbeid med skole. Studier 

viser positiv effekt av MST på skoledeltagelse, men sier i liten grad noe om ungdommens 

skolefungering og hvilke faktorer som er av betydning for denne bedringen. Målet med denne 

studien er å få mer kunnskap om aspekter ved MST-behandling i Norge, ved ungdommen og 

konteksten rundt ungdommen som påvirker forholdet mellom MST og skolefungering etter 

mottatt behandling. Studien søker å besvare tre forskningsspørsmål: (1) «Har MST effekt på 

skolefungering hos ungdom med atferdsvansker i Norge?», (2) «Hvilken betydning har måten 

behandlingen avsluttes på for effekten av MST på skolefungering?» og (3) «Predikerer 

statiske og dynamiske systemer i og rundt ungdommen skolefungering ved endt behandling, 

og interagerer alder med dette forholdet?»  

Metode. Studien er basert på et allerede innsamlet materiale med kvalitetssikringsdata 

stilt til disposisjon av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). Utvalget i studien 

består av 3969 ungdommer med atferdsvansker som mottok MST i Norge i perioden 2013-

2020. Et longitudinelt blandet innen- og mellomgruppedesign ble benyttet for å besvare 

forskningsspørsmålene. Dette ble gjort ved bruk av enveis variansanalyse (ANOVA) med 

repeterte målinger, enveis mellomgruppe-ANOVA og hierarkisk regresjonsanalyse. 

 Resultater. Enveis ANOVA med repeterte målinger viste signifikant reduksjon i 

risiko for lav skolefungering fra inntak til avslutning, med stor effektstørrelse. Enveis 

mellomgruppe-ANOVA viste stor signifikant forskjell i skolefungering på tvers av gruppene 

med ulike avslutningsårsaker. Gruppen som fullførte behandlingen som tiltenkt hadde 

signifikant større endring i skolefungering enn gruppene som avsluttet behandling som følge 

av manglende samarbeidsallianse, plassering utenfor hjemmet eller andre årsaker. Hierarkisk 

regresjonsanalyse viste at statiske og endring i dynamiske risikofaktorer predikerer 
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skolefungering etter behandling. Det fremkom en interaksjonseffekt mellom alder og endring 

i ungdommens personlige fungering, ved at endring i personlig fungering fikk større 

betydning for skolefungering ved økt alder.  

Konklusjon. Resultatene fra studien støtter at MST bedrer ungdommers 

skolefungering, målt ved relasjonelle aspekter, prestasjoner og skoledeltagelse. Videre belyser 

resultatene at prosesser knyttet til fullføring av behandlingen slik den er tiltenkt er av 

betydning for denne bedringen. Funnene underbygger også viktigheten av å både fokusere på 

ungdommens individuelle behov og systemene rundt ungdommen i behandlingen, og støtter 

en multisystemisk endringsforståelse for å bedre skolefungering hos ungdom med 

atferdsvansker.  
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1.1 Innledning 

Ungdomstiden innebærer et økt behov for å ta egne valg, for utforskning og 

grensetesting. Som del av en normalpsykologisk utvikling kan det for mange medføre trossing 

av sosiale normer og regler (Siegler et al., 2020). For en liten gruppe ungdommer kan 

utbredelsen av normbruddene og konsekvensene det får være så omfattende at det forårsaker 

stor lidelse, konfliktberedskap og nedsatt funksjonsevne. Dette omtales som alvorlige 

atferdsvansker (Carr, 2015). Det anslås at atferdsvansker rammer rundt fem prosent av barne- 

og ungdomspopulasjonen i Norge, og om lag halvparten av de som har atferdsvansker som 

barn har fremdeles vansker i ungdomsårene (Bufdir, 2020). På grunn av sine utfordringer kan 

disse ungdommene oppleve å bli stigmatisert, samtidig som de havner på siden av samfunnet 

gjennom å falle ut av skolen, utøve kriminell atferd, bruke rusmidler eller utøve vold. Mange 

opplever sosiale og emosjonelle vansker, og ungdom med atferdsproblemer har økt risiko for 

komorbide lidelser som rusmisbruk, affektive lidelser og ADHD (Nock et al., 2006). Studier 

som har undersøkt langtidskonsekvenser viser økt risiko for kriminell atferd og rusmisbruk, 

relasjonelle utfordringer, lavere utdannelse og løs arbeidslivstilknytning i voksen alder 

(Raudino et al., 2012; Skogen & Torvik, 2013). Forholdet mellom atferdsvansker i 

ungdomsårene og negative langtidskonsekvenser er vist å bli påvirket av hvorvidt 

ungdommene faller ut av skole (Sagatun et al., 2016). God skolefungering er derimot vist å 

være en viktig faktor for ungdommers psykososiale fungering, både på kort og lang sikt 

(Bridgeland, DiIulio Jr, & Morison, 2006; Vinnerljung et al., 2010). 

Mistanke om atferdsforstyrrelser representerer i dag en av de fire vanligste 

henvisningsårsakene til psykisk helsevern for barn og unge i Norge (Bremnes & Indergård, 

2020). På tross av dette har det vært få effektive behandlingsmetoder i psykisk helsevern og 

barnevern rettet spesifikt mot denne gruppen (Christensen & Mauseth, 2007). En årsak til det 

er at behandlingen ofte er initiert av de voksne rundt ungdommen og sjeldent er ønsket av 

ungdommen selv. Å tilby behandling til ungdom som ikke er motiverte for endring eller 

ønsker kontakt med hjelpeapparatet gjør det utfordrende å arbeide gjennom individrettede 

behandlingsmetoder (Shirk et al., 2011). Lenge har den vanligste behandlingstilnærmingen til 

ungdom med alvorlige atferdsvansker vært institusjonsplassering. Forskning har vist at det 

ofte forekommer en negativ smitteeffekt mellom ungdommene som plasseres på institusjon 

(Benedictow, 1996). I tillegg er det vist at nedgangen i ungdommens vansker etter endt 

opphold er begrenset og at endringene som forekommer sjeldent vedvarer når ungdommene 

vender tilbake til sine opprinnelige omgivelser (Andreassen, 2003).  
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Multisystemisk terapi (MST) er et familie- og nærmiljøbasert behandlingstiltak for 

ungdom mellom 12 og 18 år med alvorlige atferdsvansker. MST er utviklet av Scott 

Henggeler og kolleger ved Medical University of South Carolina på slutten av 1970-tallet 

(Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland, & Cunningham, 2013). I Norge er Nasjonalt 

utviklingssenter for barn og unge (NUBU) ansvarlige for implementering av metoden 

(NUBU, 2021c). Metoden retter seg mot å jobbe med ungdom og deres familier i sitt naturlige 

miljø og omgår dermed flere av utfordringene som forekommer ved institusjonsplassering. I 

likhet med andre behandlingsmetoder er MST initiert av voksne rundt ungdommen. 

Kvalitative undersøkelser har vist at ungdommer som mottar MST likevel får en opplevelse 

av medbestemmelse i behandlingsutformingen. Medbestemmelse fremkommer som 

betydningsfullt for behandlingsprosessen og ungdommenes og foreldrenes tilfredshet med 

metoden (Bond, 2017; Strømsvåg & Breen, 2019).  

Arbeid med ungdom i sitt naturlige miljø innebærer et tett og systematisk samarbeid 

med skole, som er et av de sentrale fokusområdene i MST-behandlingen (Henggeler et al., 

2013). Studier har vist effekt av MST-behandling på å øke skoledeltagelse (Brown et al., 

1999; Weiss et al., 2013). I tillegg har ungdom etter mottatt MST rapportert at det å komme 

tilbake i skole ga økt håp for fremtiden og styrket motivasjon til å endre nåværende negativ 

atferd (Tighe et al., 2012). Ungdommenes fungering i skole etter behandling og faktorer som 

er av betydning for å bedre denne fungeringen er imidlertid lite undersøkt. Formålet med 

denne studien er å belyse disse aspektene i forholdet mellom MST og skolefungering.   

1.2 Begrepsavklaring 

Gjennom denne oppgaven vil ulike begreper benyttes for å benevne alvorlige 

atferdsvansker i bred forstand. Begrepene atferdsproblemer og atferdsvansker benyttes som 

synonymer. Det henviser til eksternaliserende atferd som er problematisk og normbrytende, 

og disse atferdsproblemene kan være innenfor eller utenfor et kategorisk diagnostisk område 

(Skogen & Torvik, 2013). Hva som forstås som problematisk atferd varierer med henblikk på 

alder og kontekst. Atferdsproblemer er i tillegg sosialt definerte, og forståelsen av hva som 

anses som et lovbrudd eller alvorlig normbrudd vil variere med tiden (Ogden, 2010). Å 

betegne atferdsvansker som alvorlige skiller det fra mer normalpsykologiske og forbigående 

problemer hos barn og ungdom. I diagnostisk sammenheng favnes vanskene, dersom de 

medfører stor grad av lidelse eller redusert funksjon, av diagnosekategorien 

atferdsforstyrrelser. Atferdsforstyrrelser kjennetegnes av et gjentagende og vedvarende 
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mønster av antisosial, aggressiv eller utfordrende atferd, som på sitt mest alvorlige medfører 

klare brudd på sosiale forventninger relativt til alder (World Health Organization, 1999).  

I denne oppgaven defineres skolefungering bredt ved å ta hensyn til ulike aspekter ved 

fungering i en skolesituasjon. Dette inkluderer ungdommens atferd i klasserommet og i 

skolegården, skoleprestasjoner, relasjoner med jevnaldrende og lærere, og skulking. I tilfeller 

der ungdommen er over skolepliktig alder og er utenfor skole, vurderes det hvorvidt 

ungdommen har arbeid eller annen daglig sysselsetting, og ungdommens fungering i en slik 

ramme. Disse ungdommene inkluderes også i begrepet skolefungering i denne oppgaven.  

1.3 Bronfenbrenners sosialøkologiske teori 

MST er fundert i systemisk teori, med særlig vekt på Bronfenbrenners (1979) 

sosialøkologiske teori (Henggeler et al., 2013). Denne modellen legger til grunn at 

menneskers atferd er multideterminert. Som vist i figur 1 er individet omgitt av lag på lag med 

nivådelte systemer som familie, venner, arbeid, bosted og kultur. Her forstås atferd som et 

resultat av gjensidig påvirkning i samspill mellom individet og det omkringliggende miljøet i 

form av transaksjoner (Bronfenbrenner, 1979). Med ungdommene som henvises til MST-

behandling forstås det som at både prososial og antisosial atferd påvirkes av interaksjon 

mellom de ulike systemene i ungdommens liv. Systemene kan også interagere med hverandre 

og indirekte påvirke personens atferd. Dette inkluderer muligheten for at atferd kan påvirkes 

av miljøer som individet ikke er i direkte kontakt med. Teorien anerkjenner dermed 

betydningen av bredere og flere kontekstuelle faktorer sammenlignet med mer tradisjonelle 

familiesystemteorier. MST-behandling baserer seg på kartlegging og intervensjoner rettet mot 

fungering i ungdommens faktiske miljø og i samarbeid med sentrale voksne, som foreldre og 

lærere, for å sikre økologisk validitet i behandlingen (Henggeler et al., 2013). 
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Figur 1  

Bronfenbrenners sosialøkologiske modell (2005) oversatt til norsk. 

 
Note. Hentet fra Helsedirektoratets rapport «Trivsel i skolen» (Helsedirektoratet, 2015, s. 14). 

1.4 Skole som beskyttende faktor 

Som del av mikrosystemet er ungdommens skolefungering et viktig fundament for 

positiv utvikling, videre deltagelse og fungering i samfunnet. Dette underbygges av 

Opplæringsloven §1.1(1998) som uttrykker at i tillegg til å sikre elevene faglig innsikt og 

forankring er et av formålene med opplæringen er å gi elevene kunnskap og holdninger til å 

mestre livene sine og til å kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet. Skolen er en sosial 

læringsarena som spiller en viktig rolle i utvikling av sosial kompetanse (Ogden, 2018). Dette 

bekreftes av en studie som viste at lærere kan ha like stor påvirkning på elevenes sosiale 

ferdigheter og atferd som på deres faglige utvikling (Jennings & DiPrete, 2010). Sosial 

kompetanse er viktig for sosial mestring og inkludering, og er en forutsetning for etablering 

og vedlikehold av positive sosiale relasjoner og vennskap (Ogden, 2015). Opplevelse av 

fellesskap og nære relasjoner er igjen av avgjørende betydning for menneskelig fungering og 

god psykisk helse (Gullestad & Killingmo, 2013). Å fungere godt i skolen vurderes derfor 
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som en beskyttende faktor for individets utvikling (Vinnerljung et al., 2010), noe som i MST 

vektlegges ved å arbeide systematisk med skolen.  

1.5 Utvikling av atferdsvansker  

Forskning på antisosial atferd, hvordan det utvikles og opprettholdes, peker på direkte 

og indirekte sammenhenger mellom faktorer ved ungdommen og i ungdommens 

omkringliggende miljøer (Biglan, 2004; Henggeler et al., 1998; Hoge, Guerra, & Boxer, 

2008). I tråd med Bronfenbrenner (1979) påvirker tilstedeværelse eller fravær av ulike risiko- 

og beskyttelsesfaktorer til sammen ungdommens tilpasning, og virker beskyttende mot eller 

øker risikoen for utvikling og opprettholdelse av antisosial atferd (Henggeler et al., 1998). I 

tabell 1 presenteres identifiserte risiko- og beskyttelsesfaktorer fra ulike miljøer som 

ungdommen og familien er del av. Disse assosieres med utvikling og opprettholdelse av 

antisosial atferd (Henggeler et al., 1998).  

 

Tabell 1 

Identifiserte risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling og opprettholdelse av antisosial 

atferd 

 

Kontekst Risikofaktorer Beskyttelsesfaktorer 

Individuelle faktorer Manglende verbale ferdigheter 

Positiv holdning til antisosialitet 

Psykisk lidelse/symptomer 

Kognitive utfordringer 

Intelligens 

Førstefødt 

Lett temperament 

Prososiale holdninger 

Problemløsingsferdigheter 

Familie Manglende tilsyn 

Mangler ved grensesetting 

Lav grad av varme 

Høyt konfliktnivå 

Ulike foreldreproblemer, eksempelvis 

rusmisbruk, kriminalitet, psykisk lidelse 

Trygg tilknytning 

Støttende familiemiljø 

Godt fungerende samliv for 

foreldrene 

Jevnaldrende Kontakt med avvikende jevnaldrende 

Manglende sosiale ferdigheter 

Lite kontakt med prososiale jevnaldrende 

Varige relasjoner til prososiale 

jevnaldrende 
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Kontekst  Risikofaktorer Beskyttelsesfaktorer 

Skole Dårlige resultater 

Skulking/utvisning 

Lite tro på utdannelse 

Dårlig tilpasset undervisning  

Kaotisk miljø 

God fungering i skole 

Nabolag og nærmiljø Høy mobilitet, lav stabilitet 

Få støtteordninger og tilbud 

Desorganisering 

Kriminelt miljø  

Deltagelse i organisert aktivitet 

Sterkt prososialt nettverk i 

lokalmiljø 

Note. Oversatt og gjengitt fra Blueprints for Violence Prevention: Multisystemic therapy 

(Henggeler et al., 1998). 

 

Det kan skilles mellom dynamiske og statiske risiko- og beskyttelsesfaktorer. 

Dynamiske faktorer vil si områder i ungdommens liv som kan endres gjennom behandling, 

slik som barn-forelder interaksjon, relasjon til venner, rusmisbruk, skolefungering, fritid, 

holdninger og atferd. Ungdom har også med seg faktorer som alder, kjønn, temperament, 

intelligens, tidligere lovbrudd eller normbrytende atferd. Disse faktorene betraktes som 

statiske og i motsetning til de dynamiske kan ikke disse endres gjennom behandling (Andrews 

& Bonta, 2010). I MST er det derfor de dynamiske risiko- og beskyttelsesfaktorene 

behandlingen retter seg mot. 

1.6 Multisystemisk terapi 

1.6.1 Endringsteorien i MST 

MST er fundert i systemisk teori, og trekker på en forståelse av at ungdommers atferd 

blant annet reflekterer utfordringer i familieinteraksjonene (Bronfenbrenner, 1979; Haley, 

1976; Minuchin, 1974). Det systemiske fokuset benyttes for å få innblikk i utvikling av 

atferdsvanskene hos ungdommen, og videre til å planlegge helhetlige behandlingstiltak. For å 

oppnå vellykket behandling kreves multisystemisk arbeid på individnivå, med familie, skole, 

venner og nærmiljø (Henggeler et al., 2013). Sammensetningen av spesifikke risiko- og 

beskyttelsesfaktorer varierer mellom ungdommer og familier. Derfor vektlegges fleksible og 

individuelt tilpassede intervensjoner for å øke effektiviteten i MST-behandlingen (Henggeler, 

2011).  

 Videre legger MSTs endringsteori til grunn at vedvarende atferdsendring best 

fasiliteres gjennom ungdommens foreldre eller omsorgsgivere. Transaksjonstenkningen i den 
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sosialøkologiske teorien åpner for at endring i ett system kan skape endring i et annet 

(Bronfenbrenner, 1979). Økt familiefungering påvirker indirekte fungering i vennerelasjoner, 

skolefungering og deltagelse i samfunnet for øvrig (Henggeler, 2011). Dette fremgår i figur 2. 

Terapeuten samarbeider med foreldrene og har fokus på å øke foreldreferdigheter og deres 

samhandling med ungdommen. Dette gjøres ved å hjelpe forelderen til å overvinne barrierer 

som kan være til hinder for god foreldrefungering, eksempelvis motløshet, ulikheter i 

foreldrestil, negativt stress og rusmisbruk hos foreldrene (Henggeler et al., 2013). På den 

måten økes foreldrenes frihetsgrader til å hjelpe ungdommen med å opprettholde et miljø som 

fasiliterer prososial atferd. Samtidig samarbeider terapeuten med foreldrene for å iverksette 

multisystemiske intervensjoner for å redusere antisosial atferd og øke ungdommens fungering 

i familierelasjoner, venner, skole og nærmiljø (Henggeler et al., 2013).  

 

Figur 2  

Endringsteori i MST 

 

Note. Modifisert og oversatt til norsk fra “Efficacy studies to large-scale transport: The 

development and validation of multisystemic therapy programs” (Henggeler, 2011). 

1.6.2 Arbeid med skolefungering 

For å forbedre ungdommens skolefungering og utviklingsmuligheter videre i livet 

jobbes det i MST med å redusere identifiserte risikofaktorer relatert til skole, samtidig som det 

bygges opp under beskyttelsesfaktorene (Lux, 2016). Mange av ungdommene som henvises 

til MST har et komplisert forhold til skole. Dette kan være knyttet til skulking, dårlige 

relasjoner til lærere og gjensidig negative samspillsmønstre, svake skoleprestasjoner og 

marginalisering av ungdommen i skolen. Målet i MST er å hindre at ungdommene slutter på 

skolen og å forbedre prestasjoner gjennom å øke ungdommens motivasjon og minimere 

fravær. Styrking av skole-hjem samarbeidet gjennom å øke foreldrenes engasjement, fremme 

kommunikasjonen og løse opp i eventuelle negative samspill mellom skole og foreldrene 

anses som det viktigste MST-tiltaket for å bedre ungdommens skolefungering. Videre 
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arbeides det med å bryte negative samspillsmønstre og forsterking av positiv skoleatferd hos 

ungdommen (Henggeler et al., 2013). 

Selv om hovedmålet i MST-behandlingen er å bedre skolefungering, hender det at det 

ikke lykkes å få ungdommen til å fortsette eller vende tilbake til skolen. Dersom ungdommen 

er over skolepliktig alder, arbeides det med å finne jobbmuligheter som er konstruktive og 

oppleves meningsfulle for den enkelte ungdom. Å være i arbeid krever høy grad av 

selvdisiplin. Det er derfor viktig å jobbe med å styrke foreldrenes evne til å hjelpe 

ungdommen med struktur og oppfølging, ressurser og insentiver som kan virke forsterkende 

for ungdommens jobbatferd (Henggeler et al., 2013).  

1.6.3 Implementering og utførelse i klinisk praksis 

 MST er implementert i Norge siden 1999. Behandlingstilbudet drives av barne- 

ungdoms- og familieetaten (Bufetat), og ungdommen henvises fra barnevernet i kommunen 

familien bor i. Per januar 2021 er det 21 MST-team spredt over hele landet (NUBU, 2021b). 

Behandlingen er et frivillig tilbud som baserer seg på høy grad av involvering fra 

familien som er i behandling. Terapien er kortvarig og gjennomsnittlig behandlingstid er på 

tre til fem måneder. Til gjengjeld er den svært intensiv og baserer seg på hyppige møter 

mellom familien og terapeuten, samt møter med skole og andre støttepersoner rundt 

ungdommen. Teamet som er ansvarlige for behandlingen er tilgjengelige for familien til 

enhver tid. Hver behandling tilpasses den enkelte familie, og utviklingen i hver sak evalueres 

ukentlig. Utformingen av behandlingsmål og løpende evaluering av behandlingsforløpet skjer 

i tett samarbeid mellom MST-teamet, foreldrene og ungdommen selv (NUBU, 2021c).  

MST har innarbeidet systemer i behandlingsmodellen for fortløpende kvalitetssikring 

og forbedring av behandlingen. Terapeutene følger en analyseprosess og ni 

behandlingsprinsipper som ligger til grunn for all MST-behandling for å sørge for høy 

behandlingsetterlevelse (Henggeler et al., 2013). Systemer for å sikre kvalitet i behandlingen 

inkluderer også organisering av terapeutteamene med tilgjengelig støtte, fortløpende 

opplæring og veiledning, og hjelpemidler som fremmer god klinisk kommunikasjon mellom 

alle som er involvert i en sak. Som forventet viser studier at MST-behandlingsprogrammer 

med høy grad av etterlevelse av behandlingsprinsippene har bedre resultater sammenlignet 

med MST-behandlinger som ikke følger prinsippene i like stor grad (Henggeler et al., 1997; 

Schoenwald et al., 2000). I det følgende vil analyseprosessen og behandlingsprinsippene 

gjennomgås.  
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Analyseprosessen. Som rammeverk for planlegging og gjennomføring av MST-

behandling benyttes en sekvensiell og gjentagende analyseprosess som vist i figur 3 

(Henggeler et al., 2013). Denne veileder klinikeren til å fortløpende strukturere, implementere 

og evaluere behandlingen underveis i et behandlingsforløp (Henggeler & Schaeffer, 2010). På 

bakgrunn av henvisningen og i samarbeid med familien og andre nøkkelpersoner formuleres 

overordnede mål. Videre gjennomføres en multisystemisk problemanalyse hvor terapeuten og 

teamet utarbeider hypoteser om hvordan en gitt atferd kan forstås, med utgangspunkt i 

opprettholdende faktorer fra ulike økologiske systemer. En prioritering av hvilke faktorer som 

er viktigst å jobbe med her og nå bidrar til formulering av delmål og intervensjoner som kan 

benyttes for å nå disse. Terapeuten gjør så en evaluering av fremskritt og barrierer for 

måloppnåelse, og endrer eller justerer problemanalysen og tilpasser intervensjoner basert på 

denne informasjonen (Henggeler et al., 2013).  

 

Figur 3 

Analyseprosessen i MST 

 

Note. Modifisert fra Multisystemisk terapi for barn og unge med alvorlige atferdsvansker 

(Henggeler et al., 2013).  
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Behandlingsprinsipper. Både utforming, gjennomføring og evaluering av 

intervensjonene i MST-behandlingen er basert på et sett behandlingsprinsipper, og disse 

fungerer som behandlingsmodellens fundament. De ni behandlingsprinsippene presenteres i 

tabell 2.  

 

Tabell 2 

Behandlingsprinsippene i MST 
 

1. Multisystemisk problemanalyse: Hensikten med kartlegging er å forstå sammenhengen mellom 

de identifiserte problemene og den bredere systemiske konteksten de inngår i. En analysesirkel 

benyttes for å danne hypoteser om hvordan styrker og behov i ungdommens sosialøkologiske 

kontekst henger sammen med det identifiserte problemet. 

2. Positiv og styrkefokusert: Behandlingen bruker styrker i systemet for å oppnå endring. 

3. Øke ansvarlighet: Intervensjonene utformes for å legge til rette for ansvarlig atferd og redusere 

uansvarlig atferd hos familiemedlemmene, og i dette ligger det at det skapes en felles forståelse 

av hvem som har ansvaret for hva.  

4. Her-og-nå-fokusert, handlingsrettet og veldefinert: Intervensjonene rettes mot konkrete og 

veldefinerte problemer, og familien arbeider aktivt for å oppnå målene ved å fokusere på 

løsninger som kan fungere her og nå.  

5. Fokus på atferdssekvenser: Intervensjonene rettes mot problemopprettholdende 

atferdssekvenser innad eller mellom systemer. 

6. Tilpasset utviklingsnivået: Intervensjonene tilpasses ungdommens utviklingsmessige behov. 

7. Kontinuerlig innsats: Intervensjonene utformes slik at de krever daglig eller ukentlig innsats fra 

ungdommen og familiemedlemmene.  

8. Evaluering og ansvarliggjøring: effekten av intervensjonen evalueres fortløpende. Dersom 

intervensjonene ikke fører til endring står behandlere, og ikke familien, ansvarlig for å overvinne 

forhold som hindrer positive resultater. 

9. Generalisering: Intervensjonene utformes for å fasilitere varige behandlingsresultater og 

generalisering. Målet er at positive endringer vedvarer over tid og manifesterer seg på flere 

arenaer. Dette gjøres ved at foreldre gis evne og styrke til å håndtere familiemedlemmenes behov 

på tvers av systemiske kontekster.  

Note. Modifisert fra Multisystemisk terapi for barn og unge med alvorlige atferdsvansker 

(Henggeler et al., 2013). 
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1.7 Eksisterende empiri på MST og skolefungering 

1.7.1 Forskning på MST 

Siden utviklingen av MST på slutten av 1970-tallet er det etablert et godt empirisk 

grunnlag, fra både involverte og uavhengige forskningsinstitusjoner, for at metoden har 

positiv effekt i behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker (Henggeler et al., 2013).  

 MST er vist å redusere internaliserende og eksternaliserende vansker hos ungdom 

med en signifikant nedgang i lovbrudd, rusbruk og plasseringer utenfor hjemmet (Henggeler 

et al., 1997; Letourneau et al., 2009). I tillegg er det god støtte for at behandlingen har effekt 

på viktige variabler knyttet til de overordnede målområdene i behandlingen. Borduin et al. 

(1995) viste en positiv effekt av MST på familierelasjoner gjennom økt støtte, samhold, færre 

konflikter og mindre fiendtlighet i familien, samt en reduksjon i psykiske vansker hos 

foreldre. En metaanalyse fra 2014 basert på 22 effektstudier av MST viste små, signifikante 

effekter på utfallsmål som kriminalitet (d=0.20), psykopatologi (d=0.27) og rusmisbruk 

(d=0.29), men også familiefungering (d=0.14), plassering utenfor hjemmet (d=0.27) og 

omgang med negative jevnaldrende (d=0.22) (Van der Stouwe et al.). 

MST er også studert i norsk sammenheng. En studie viste signifikant reduksjon i 

internaliserende og eksternaliserende vansker og bedret sosial kompetanse i etterkant av 

mottatt behandling (Ogden & Halliday‐Boykins, 2004). Disse resultatene vedvarte i en 

oppfølgingsstudie fra 2006. Studien viste at ungdommene som hadde mottatt MST skåret 

lavere på utfallsmål knyttet til lovbrudd og atferdsvansker sammenlignet med øvrige tilbud i 

barnevernstjenesten (Ogden & Hagen, 2006).  

1.7.2 Uavhengige studier av MST 

 MST har vært gjenstand for kritikk fordi mange av studiene som har vist sterke og 

signifikante effekter av behandlingen er gjennomført av metodeutviklerne selv, med høy 

lojalitet til metoden (Weiss et al., 2013). I tråd med APAs kriterier for evidensbasert praksis, 

som legger til grunn at minst én evaluering skal være foretatt av noen andre enn 

programutvikleren (American Psychological Association, 2006), har det i senere tid blitt 

publisert flere uavhengige studier av forskere som ikke har hatt direkte tilhørighet til metoden. 

Den første uavhengige RCT-studien av MST i USA viste signifikant bedret funksjon, 

inkludert skolefungering, ved avsluttet behandling. Videre viste studien en signifikant 

reduksjon i antall re-arrestasjoner 18 måneder etter avslutning (Timmons-Mitchell et al., 

2006). En britisk studie fra 2011 fant tilsvarende resultater (Butler et al.). Sammenlignet med 

kontrollbehandling var MST assosiert med signifikant reduksjon i kriminell og aggressiv 
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atferd, samt en nedgang i ikke-voldelige lovbrudd 18 måneder etter avsluttet behandling. 

Funnene fra disse studiene er med på å støtte at metoden implementeres med gode 

behandlingsresultater også utenfor USA og uten direkte involvering fra metodeutviklerne.  

Andre studier har vist mer varierte funn. I en metaanalyse ble det konkludert med at 

MST ikke har signifikant større effekt på reduksjon av ungdomskriminalitet og plassering 

utenfor hjemmet enn andre tjenestetilbud (Littell et al., 2005). Metaanalysen pekte på flere 

metodiske svakheter, deriblant små utvalgsstørrelser og inkonsistente effektstørrelser på tvers 

av studiene. Forskerne konkluderte derfor med at det er uklart hvorvidt MST er signifikant 

forskjellig fra andre tjenester. I en nylig publisert metaanalyse med samme hovedforfatter ble 

dette bekreftet (Littell et al., 2021). Metaanalysen pekte på inkonsistente funn på tvers av 

studier, blant annet avhengig av om behandlingen er gjennomført i eller utenfor USA, av 

metodeuavhengige forskere og om det er benyttet en sammenlignbar kontrollgruppe. I en 

studie gjennomført ved flere behandlingssteder i Sverige ble det heller ikke funnet resultater i 

favør MST, sammenlignet med ordinært tjenestetilbud (Sundell et al., 2008). Forfatterne av 

studien diskuterte hvorvidt dette kunne ha sammenheng med generell høy kvalitet på det 

ordinære tjenestetilbudet i Sverige, samt lav behandlingsetterlevelse ved behandlingsstedene 

som praktiserte MST i studien. En uavhengig studie med høy behandlingsintegritet fant små, 

signifikante effekter (gjennomsnittlig d=0.28) av MST på utfallsmål relatert til 

eksternaliserende vansker, skole- og familiefungering (Weiss et al., 2013). Dette støtter 

vektlegging av behandlingsetterlevelse for positive utfall av MST-behandling.  

1.7.3 Faktorer av betydning for vellykket behandling 

Transaksjonstenkningen i MST om at forbedret familiefungering fasiliterer økt 

fungering på andre områder støttes empirisk av flere studier. En studie fant at foreldres tiltro 

til egne foreldreferdigheter predikerte reduksjon av eksternaliserende atferd på flere områder 

etter mottatt behandling (Mertens et al., 2017). En annen studie fant at MST-terapeutens 

behandlingsetterlevelse var assosiert med forbedrede familierelasjoner og redusert tilhørighet 

til negative vennenettverk, som igjen var assosiert med redusert antisosial atferd (Huey Jr. et 

al., 2000).  

Flere studier har undersøkt forholdet mellom alder og utfall av MST-behandling. En 

studie av risikofaktorer hos ungdom med lovbrytende atferd vektla familiefungering som en 

signifikant risikofaktor hos yngre ungdommer (12-13 år), men ikke hos eldre ungdommer 

(>13 år). Videre viste resultatene at betydningen av dynamiske risikofaktorer, både sosialt 

(familie, skole, relasjoner) og på individnivå (holdninger, ferdigheter og aggressivitet) ble 
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redusert med økt alder. Den relative betydningen av familiefungering hos yngre ungdommer 

ble erstattet av holdninger, vennerelasjoner og skolefungering hos de eldste ungdommene (16-

17 år) (Van der Put et al., 2012). En metaanalyse belyste også hvordan alder modererer 

forholdet mellom MST-behandling og utfall. MST var mest effektivt for yngre ungdommer 

(<15 år) med alvorlig grad av atferdsvansker og kriminalitet ved inntak, og betydningen av 

vennerelasjoner var større hos eldre ungdommer (>15år) (Van der Stouwe et al., 2014).  

Individuelle faktorer er også vist å være av betydning for behandlingsutfall etter 

mottatt MST. En studie fant at høye skårer på personlighetsdimensjonene distansert 

ufølsomhet (callous unemotional) og narsissisme ble assosiert med mindre nedgang i 

eksternaliserende vansker etter MST-behandling (Manders et al., 2013). En annen studie viste 

at lovbrytende ungdom med rus- og avhengighetsproblematikk fikk redusert misbruk av 

alkohol og marijuana etter mottatt MST-behandling. Ved endt behandling hadde 

ungdommene redusert skolefravær, og denne endringen vedvarte etter avslutning av 

behandlingen (Brown et al., 1999). At ungdommen har vært i behandling tidligere ble i en 

studie funnet å kunne predikere dårligere utfall av MST-behandling (Barth et al., 2007). 

I tillegg til at sosiale og individuelle risikofaktorer har blitt vist å ha sammenheng med 

positive utfallsmål, er det av interesse om spesifikke behandlingskarakteristika ved MST har 

betydning for effekten av behandlingen. En metaanalyse belyste at det å fullføre behandlingen 

som planlagt, samt økt behandlingsvarighet, hadde betydning for positivt utfall (Van der 

Stouwe et al., 2014). I MST vurderes behandlingen som fullført gjennom en gjensidig enighet 

mellom familien og behandlingsteamet. Årsaker til at behandlingen blir avsluttet prematurt 

kan være manglende samarbeidsallianse, plassering utenfor hjemmet eller ytre omstendigheter 

som for eksempel sykdom eller flytting (NUBU, 2021a). Betydningen av ulike årsaker og 

måter å avslutte behandlingen på er ikke undersøkt i sammenheng med MST tidligere, men 

vektlegges i behandlingsforskningen for øvrig. En kvalitativ studie pekte på viktigheten av 

gjensidig enighet mellom pasient og terapeut for en vellykket avslutningsprosess (Råbu, 

Binder, & Haavind, 2013). Videre er det vist at manglende eller dårlig samarbeidsallianse 

gjennom behandlingen predikerer prematur avslutning og redusert grad av positiv endring 

(Norcross, 2010).  

1.7.4 Effekt av MST på skolefungering  

Hovedvekten av studier som har undersøkt effekten av MST på skole har brukt 

skoledeltagelse og skoleprestasjoner som utfallsmål. Det er støtte for at ungdommer med 

atferdsvansker som har mottatt MST øker skoledeltagelsen i etterkant av behandling, 
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sammenlignet med tilsvarende gruppe ungdom som mottok ordinært tjenestetilbud (Brown et 

al., 1999; Weiss et al., 2013). Brown og kolleger (1999) viste at den positive effekten av MST 

på skoledeltagelse vedvarte 6 måneder etter endt behandling. En norsk registerstudie viste at 

59.5% av ungdom som hadde mottatt MST fremdeles var i skole ved 18-årsalderen (Dæhlen 

& Madsen, 2016). MST-gruppen hadde imidlertid noe lavere sannsynlighet for å være i skole 

enn tilsvarende gruppe ungdom som mottok tilbud fra ordinære tjenester. En begrensning ved 

denne studien var at den kun målte skoledeltagelse gjennom én kategorisk variabel, om 

ungdommene var i skole eller ikke, og ikke hvordan ungdommene fungerte i skole eller om de 

i stedet for skoledeltagelse var i betalt arbeid eller annet utviklings- eller rehabiliteringstiltak.  

1.7.5 Skolefungering og videre utvikling 

Å jobbe preventivt med ungdommers skolefungering støttes av en rekke studier og 

rapporter som vektlegger hvordan skolefrafall og lav skolefungering er en risikofaktor for 

videre utvikling. Uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn er det vist at barn og ungdom som 

mislykkes på skolen er i høyrisikogruppe for fremtidige psykososiale vansker. Det å klare seg 

godt på skolen og få en utdanning har i en studie blitt trukket frem som en av de sterkeste 

beskyttelsesfaktorene for utsatte barns langsiktige utvikling (Vinnerljung et al., 2010). Samme 

studie fant at lave eller manglende karakterer i 9.klasse ble assosiert med 8 – 10 ganger økt 

risiko for senere alvorlig kriminalitet, og predikerte økt forekomst av rusmisbruk, suicidal 

atferd og mottagelse av sosial stønad etter fylte 20 år (Vinnerljung et al., 2010). En rapport 

basert på et norsk utvalg viste at fullføring av videregående skole predikerte redusert risiko 

for arbeidsledighet, mottagelse av sosial stønad og å havne i fengsel i voksen alder (Falch, et 

al., 2010). Frafall i videregående skole er vist å mediere forholdet mellom eksternaliserende 

vansker på ungdomskolen og risikoen for å falle ut av arbeidslivet og motta NAV-ytelser i 

tidlig voksen alder (Sagatun et al., 2016). Disse funnene kan sees i sammenheng med 

statistikk som viser at barn som er i kontakt med barnevernet har dårligere skoleprestasjoner 

og høyere frafall fra skolen enn den øvrige befolkningen. Blant annet viser tall fra Bufdir at 

kun 46% av barn og ungdommer som har mottatt barnevernstiltak oppnår studie- eller 

yrkeskompetanse på normert eller utvidet normert tid, mens 38% avbryter den videregående 

opplæringen. Til sammenligning oppnår 81% av den øvrige ungdomspopulasjonen studie- 

eller yrkeskompetanse, mens 10% avbryter opplæringen (Bufdir, 2021). Samlet er dette med 

på å gi støtte til viktigheten av å jobbe preventivt mot skolefrafall og lav skolefungering hos 

sårbare barn og ungdommer.  
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1.8 Målsetting og forskningsspørsmål 

Denne studien ser på sammenhenger mellom MST og skolefungering hos et utvalg 

norske ungdommer med atferdsvansker. Studiens målsetting er å få økt kunnskap om aspekter 

ved MST-behandling i Norge, ved ungdommen og konteksten rundt ungdommen som 

påvirker forholdet mellom MST og ungdommens skolefungering ved endt behandling.  

For å undersøke dette forholdet er det av betydning å vurdere om behandlingen 

gjennomføres slik den er tiltenkt ved å se på behandlingsetterlevelse i utvalget. For å vurdere 

hvorvidt MST påvirker skolefungering vil gruppeforskjeller i skolefungering før og etter 

mottatt behandling undersøkes. I tillegg er det relevant å vurdere om måten behandlingen 

avsluttes på har betydning for utfallet. Det antas, basert på presentert empiri, at fullført 

behandling medfører bedre utfall. Imidlertid skiller ikke tidligere studier mellom betydningen 

av ulike årsaker til avslutning av behandling. Dette er derfor relevant å se nærmere på. 

Hvordan skolefungering ved avslutning henger sammen med endring på andre områder som 

følge av mottatt behandling er også relevant å undersøke. Presentert teori og empiri viser at 

positiv endring i sosiale og individuelle dynamiske risikofaktorer assosieres med bedret 

fungering etter behandling. I tillegg er det vist at statiske risikofaktorer har betydning for 

utfall av behandling. En antagelse i denne studien er at dette også er gjeldende for bedret 

skolefungering. Det vil si at endring i familiefungering, vennerelasjoner, fritidsaktiviteter, 

rusmisbruk, individuelle holdninger og personlighetsdimensjoner, sammen med alder ved 

inntak, tidligere lovbrudd og tidligere behandling predikerer skolefungering ved endt 

behandling. Med utgangspunkt i presentert empiri antas det videre at alder interagerer med 

endring i de dynamiske risikofaktorene familieforhold og oppdragelse, vennerelasjoner, 

personlighet/atferd og holdninger knyttet til antisosial aktivitet.   

Følgelig søker denne studien å besvare tre forskningsspørsmål: (1) «Har MST effekt 

på skolefungering hos ungdom med atferdsvansker i Norge?», (2) «Hvilken betydning har 

måten behandlingen avsluttes på for effekten av MST på skolefungering?» og (3) «Predikerer 

statiske og dynamiske systemer i og rundt ungdommen skolefungering ved endt behandling, 

og interagerer alder med dette forholdet?»  
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2. Metode  

2.1 Forskningsdesign  

For å besvare forskningsspørsmålene benyttes et longitudinelt blandet innen- og 

mellom gruppedesign. Dette for å se på gjennomsnittlig forandring i skolefungering før og 

etter mottatt MST-behandling, og for å undersøke om spesifikke egenskaper ved ungdommen 

og konteksten rundt ungdommen påvirker den eventuelle endringen. Behandlingen er et 

spesialisert tilbud rettet mot ungdom med atferdsvansker, og intervensjonen har blitt 

gjennomført uten bruk av kontrollgruppe.  

2.2 Utvalg 

Datamaterialet som benyttes i oppgaven er stilt til disposisjon av NUBU, og er hentet 

fra deres kvalitetssikringsdatabase Primula. Databasen brukes som utgangspunkt for 

periodiske evalueringer av MST, og har som formål å kvalitetssikre og styrke 

metodeutøvelsen (NUBU, 2020). Deltagerne i studien er ungdommer og familier som mottok 

MST-behandling i Norge i perioden januar 2013 til desember 2020, og er rekruttert 

fortløpende. Gjennomsnittlig var deltagerne i behandling i overkant av 4 måneder (M=133.38 

dager, SD= 45.34). Kriteriene for å kunne motta behandlingen oppsummeres i tabell 3.  

 

Tabell 3 

Inklusjon- og eksklusjonskriterier for MST-behandling 
Inklusjonskriterier 

− Ungdommens alder er 12-17 år. 

− Ungdommen utøver grovt regelbrytende eller normbrytende atferd. 

− Det er umiddelbar fare for plassering utenfor hjemmet. 

 

Eksklusjonskriterier 

− Ungdommen bor for seg selv og ingen voksenpersoner kan fungere som foreldre eller primær 

omsorgsperson. 

− Ungdom som har alvorlige psykiske helseproblemer. Ungdommen er aktivt suicidal, er 

psykotisk, eller er til fare for seg selv eller andre. 

− Ungdommen begår seksuelle overgrep (uten annen kriminell eller antisosial atferd).  

− Ungdommen har vansker med sosial kommunikasjon, samhandling og repetitiv atferd, som kan 

falle inn under autismespekterforstyrrelse.  

− Ungdommens intellektuelle evnenivå er det mest direkte bidraget til henvisningsatferden. 

 

Note. Gjengitt fra Implementeringshåndbok for Multisystemisk Terapi (NUBU, 2021a). 
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Datamaterialet ble eksportert fra Primula ved årsskiftet 2020/2021, og inkluderte 4545 

saker. I figur 4 presenteres ekskluderingsprosessen før gjenværende utvalg for studien ble 

N=3969. I tabell 4 presenteres bakgrunnsinformasjon for gjenværende utvalg.  

 

Figur 4 

Ekskluderingsprosessen frem til endelig utvalg 

 

Note. Til sammen ble 577 saker fra opprinnelig datasett ekskludert av ulike årsaker (som 

beskrives i figuren).  

 

Tabell 4  

Bakgrunnsinformasjon for utvalget 

 M (SD) / Frekvens (%) 

Alder 14.68 (1.34) 

Kjønn 

Gutter 

Jenter 

 

2447 (61.7%) 

1522 (38.3%) 

Innvandrerbakgrunn 

Ikke innvandrerbakgrunn 

Innvandrerbakgrunn 

Foreldre med innvandrerbakgrunn 

 

3318 (83.6%) 

382 (9.6%) 

269 (6.8%) 
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 M (SD) / Frekvens (%) 

Årsak til avslutning 

Fullført 

Plassering 

Manglende samarbeidsallianse 

Annet 

 

3250 (81.9%) 

325 (8.2%) 

139 (3.5%) 

255 (6.4%) 

Note. N=3969.  

2.2.1 Avgrensning av datamaterialet  

 I tillegg til data fra oppstart og avslutning av behandling samler MST-teamene inn 

oppfølgingsdata etter 6, 12 og 18 måneder. I denne studien er det valgt å avgrense 

datamaterialet til behandlingsforløpet spesifikt (T1 og T2). Dette begrunnes på flere måter. 

For det første er det kun ett standardisert mål (nasjonale utfallsmål) som følges opp over tid, 

og av disse måler kun én variabel skoledeltagelse, noe som gir begrenset informasjon for å 

besvare denne studiens forskningsspørsmål. En norsk MST-studie som baserer seg på deler av 

utvalget som inngår i denne studien undersøkte nasjonale utfallsmål gjennom 

oppfølgingsperioden, og fant vedvarende bedring på tvers av utfallsmålene for majoriteten av 

ungdommene (Keles et al., 2021). Videre er det kun fullførte saker som følges opp etter endt 

behandling. Å inkludere oppfølgingsdata ville dermed begrense utvalgsstørrelsen, samt 

utelukke muligheten for å undersøke betydningen av avslutningsårsak for forholdet mellom 

MST-behandling og skolefungering, som denne studien tar sikte på.  

2.3 Instrumenter 

Datamaterialet ble samlet inn av MST-teamene som var ansvarlige for ungdommenes 

behandling. Ved behandlingsinntak (T1) ble henvisningsinformasjon fra kommunalt 

barnevern og MST-teamets kartlegging benyttet for å registrere bakgrunnsinformasjon og for 

å skåre strukturerte instrumenter og standardiserte mål. Ved avslutning (T2) ble skårene basert 

på informasjon fra familiene og fra MST-teamenes interaksjon med familiene gjennom 

behandlingen.  

2.3.1 Tidligere behandling  

For å systematisere hvilken tidligere behandling ungdommen har fått spesifikt rettet 

mot atferdsvansker ble antall tidligere behandlingstiltak registrert ved behandlingsoppstart. 

Dette inkluderer MST, Funksjonell familieterapi, Treatment Foster Care Oregon, 

Multifunksjonell behandling og Parent Management Training Oregon.  
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2.3.2 Therapist Adherence Measure, Revised (TAM-R) (Henggeler et al., 2006) 

TAM-R er et intervju som benyttes for å måle terapeutenes etterlevelse av 

behandlingsmodellen, vurdert av foreldrene. En kvalitetssikrer tilknyttet MST gjennomfører 

månedlige telefonintervjuer med foreldrene. Vurderingen består av et spørreskjema med 28 

utsagn, som kartlegger hvor godt terapeutene følger de ni behandlingsprinsippene. Foreldrene 

vurderer hvor godt utsagnene stemmer med deres opplevelse på en fem-punktsskala fra 

«stemmer ikke i det hele tatt» til «stemmer veldig godt». TAM-R-skåren beregnes som antall 

ledd besvart med «stemmer veldig godt» dividert med totalt antall besvarte utsagn. Dette 

utgjør en skåre mellom 0 og 1. Grenseverdien for adekvat behandlingsetterlevelse er .61, noe 

som tilsvarer minimum 17 utsagn besvart med «stemmer veldig godt» (NUBU, 2021a).  

Av de 3969 sakene i utvalget var TAM-R-skårer tilgjengelig for 1592 saker, noe som 

tilsvarer 40.1% av utvalget. Dette skyldes at etterlevelsesmål først ble registrert i Primula for 

MST i Norge fra 2017, samt EU-lovgivning (Schrems II) som regulerer utlevering av 

persondata til land utenfor EØS som trådte i kraft sommeren 2020 (Datatilsynet, 2021). På 

tross av stor andel manglende data i utvalget benyttes tilgjengelig TAM-R-data for å få et mål 

på behandlingsetterlevelse i denne studien.  

2.3.3 Avslutningsårsak (NUBU, 2021a) 

For å registrere årsaken til at MST-behandling ble avsluttet benyttes variabelen 

avslutningsårsak. Variabelen fordeles i de fire kategoriene fullføring, manglende 

samarbeidsallianse, plassert og annet, se tabell 4. Fullføring innebærer at MST-teamet i 

samråd med foresatte var enige om at de overordnede målene for behandlingen var 

opprettholdt i 3-4 uker eller at ytterligere behandlingsinnsats ikke ville føre til større endring. 

Om ungdommen blir plassert utenfor hjemmet av barnevernet over tid slik at det hindrer 

videre behandling, går de under kategorien plassering. Manglende samarbeidsallianse betyr at 

behandlingen ble avsluttet fordi MST-teamet ikke lyktes med å engasjere familien til 

behandling, på tross av vedvarende innsats fra terapeuten. I kategorien annet inngår 

avslutningsårsaker som ikke var knyttet til progresjon i behandlingen, eksempelvis 

sykdom/dødsfall, flytting eller overføring til annet MST-team (NUBU, 2021a).  

2.3.4 Instrumentelle resultater (NUBU, 2021a) 

Ved avslutning av behandling vurderes instrumentelle resultater på de ulike 

systemiske nivåene foreldreferdigheter, familierelasjoner, sosial støtte, skole/arbeid, venner, 

samt varighet av endringene. Vurderingen gjøres med utgangspunkt i overordnede mål for 

familien det gjelder, og gjøres av terapeut i samarbeid med MST-veileder og -konsulent. 
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Målene skåres dikotomt. Med hensyn til skole og arbeid vurderes det hvorvidt ungdommen 

har lykkes med skolegang/arbeid sett opp mot henvisningsårsak, ungdommens skoleatferd i 

forkant av behandlingen og om målet er oppnådd relativt til hvordan ungdommens skoleatferd 

var i forkant av behandlingen.  

2.3.5 Nasjonale utfallsmål skole/arbeid (NUBU, 2021a) 

Alle ungdommer og familier som mottar MST-behandling vurderes i henhold til 

hovedmålene for MST i Norge ved oppstart og ved avslutning av behandling. Disse innebærer 

om ungdommen bor hjemme, ikke bruker vold, er lovlydig, er rusfri og går på skole/arbeid. 

Nasjonale utfallsmål skåres ut fra de samme gitte kriteriene for alle ungdommene og 

familiene som mottar MST. Hva gjelder skole/arbeid vurderes målet som oppfylt dersom 

ungdommen har et skoletilbud i sin naturlige økologi, det vil si det skoletilbudet ungdommen 

ville hatt dersom vedkommende ikke hadde hatt atferdsvansker, og ungdommen møter opp 

(skulker ikke). Det vurderes også som oppfylt dersom ungdommen er i kombinert 

skole/opplæring i bedrift, eller er over skolepliktig alder og har jobb i minst halv stilling. 

Vurderingen gjøres av MST-teamet, og skåres dikotomt.  

2.3.6 Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI) (Hoge & Andrews, 

2002)  

 YLS/CMI er et strukturert og standardisert instrument for vurdering av risiko for 

fremtidige atferdsproblemer hos ungdom mellom 12-18 år. Del 1 av instrumentet inkluderes i 

evalueringen i forkant og etterkant av mottatt MST-behandling. YLS/CMI-del 1 (heretter 

YLS/CMI) brukes for å identifisere risikofaktorer og behov, samt styrker og 

motivasjonsfaktorer hos den enkelte ungdom innenfor 8 ulike delskalaer, se tabell 5.  

 

Tabell 5 

Oversikt over den norske versjonen av YLS/CMI-del 1 

Delskala       Ledd Vurdering av risikonivå 

1 Tidligere eller 

nåværende lovbrudd 

a. Tre eller flere tidligere dommer 

b. To eller flere tilfeller av avtalebrudd 

c. Tidligere betingede dommer 

d. Tidligere varetekt 

e. Tre eller flere nylige dommer 

Lavt: 0 

Moderat:1-2 

Høyt: 3-5 

 

 
Delskala       Ledd Vurdering av risikonivå 
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2 Familieforhold og 

oppdragelse 

a. Inadekvat tilsyn 

b. Vanskelig for å kontrollere atferd 

c. Uegnet oppdragelse (disiplin) 

d. Inkonsekvent oppdragelse 

e. Dårlige relasjoner (far-ungdom) 

f. Dårlige relasjoner (mor-ungdom) 

Lavt: 0-2 

Moderat: 3-4 

Høyt: 5-6 

3 Utdanning/arbeid a. Forstyrrende atferd i klasserommet 

b. Forstyrrende atferd på skoleområdet 

c. Lave prestasjoner 

d. Vansker med jevnaldrende 

e. Problemer med lærere 

f. Skulk 

g. Arbeidsledig/søker ikke jobb 

Lavt: 0 

Moderat: 1-3 

Høyt: 4-7 

4 Vennerelasjoner a. Noen kriminelle bekjente 

b. Noen kriminelle venner 

c. Ingen/få positive bekjente 

d. Ingen/få positive venner 

 

Lavt: 0-1 

Moderat: 2-3 

Høyt: 4 

5 Rusmisbruk a. Bruker stoff av og til 

b. Kronisk bruk av stoff 

c. Kronisk alkoholbruk 

d. Misbruk av rusmidler griper forstyrrende 

inn i livet 

e. Bruk av rusmidler forbundet med 

lovbrudd/forseelser 

Lavt: 0 

Moderat: 1-2 

Høyt: 3-5 

6 Fritid/rekreasjon a. Begrensede organiserte aktiviteter 

b. Kunne ha brukt tiden bedre 

c. Ingen personlige interesser 

Lavt: 0 

Moderat: 1 

Høyt: 2-3 

7 Personlighet/atferd a. Overdreven selvfølelse 

b. Fysisk aggressiv 

c. Raseriutbrudd 

d. Kort oppmerksomhetsspenn 

e. Dårlig frustrasjonstoleranse 

f. Manglende skyldfølelse 

g. Verbalt aggressiv, frekk 

Lavt: 0 

Moderat: 1-4 

Høyt: 5-7 

8 Holdninger knyttet til 

antisosial aktivitet 

a. Antisosiale/prokriminelle holdninger 

b. Søker ikke hjelp 

c. Avviser aktivt hjelp 

d. Trosser autoriteter 

e. Ufølsom, lite omtanke for andre 

Lavt: 0 

Moderat: 1-3 

Høyt: 4-5 

Note. Vurdering av risikonivå defineres ulikt for hver delskala. Oversatt til norsk av T. 

Andreassen og T. Ogden, og gjengitt fra YLS/CMI Users Manual (Hoge & Andrews, 2002). 

 

Hver delskala består av 3-7 ledd som besvares ja eller nei. Summen av skårene 

innenfor hver delskala brukes til å foreta vurderinger av risikoen for fremtidig lovbrytende 

atferd, og vurderes som lav, moderat eller høy innenfor hver delskala. I tillegg benyttes 

risikoskårene for å identifisere ungdommenes behandlingsbehov og tilgjengelighet for ulike 
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tiltak. Jo flere av kriteriene ungdommen tilfredsstiller, desto større risiko vurderes det at 

ungdommen har for lav fungering i den gitte delskalaen (Hoge & Andrews, 2002).  

Av psykometriske egenskaper oppgis moderat til god interrater-reliabilitet for de ulike 

delskalaene i manualen for YLS/CMI (Hoge & Andrews, 2002), med gjennomsnittlig 

intraclass-korrelasjonskoeffisient (ICC) på .64 og .74 i to ulike psykometriske studier 

(Poluchowicz et al., 2002; Schmidt et al., 2002). Indre konsistens oppgis med Cronbachs alfa 

varierende fra .60 til .82 (Hoge & Andrews, 2002). Seks av åtte delskalaer har tilfredsstillende 

indre konsistens (α>.70), mens delskalaene fritid/rekreasjon (α=.60) og familieforhold og 

oppdragelse (α=.69) ikke vurderes tilfredsstillende (DeVellis, 2003). Av eksplorerende 

hensyn velges det å beholde alle YLS/CMI delskalaene i denne hovedoppgaven, på tross av 

utilfredsstillende reliabilitet i delskalaene fritid/rekreasjon og familieforhold og oppdragelse. I 

datamaterialet som benyttes er skårene oppgitt på delskalanivå, ikke med råskårer for hvert 

enkelt ledd, og det er dermed ikke mulig å regne ut indre konsistens i denne studiens utvalg.  

Det foreligger ingen publiserte studier av måleegenskapene ved den norske versjonen 

av YLS/CMI (Jakobsen & Kornør, 2017). En upublisert studie som baserer seg på samme 

utvalg som er benyttet i denne studien har undersøkt reliabilitet og validitet ved YLS/CMI 

totalskåre, og viser tilfredsstillende psykometri og støtte til bruk av instrumentet i Norge. På 

delskalanivå har studien undersøkt samtidig validitet gjennom korrelasjoner med andre mål på 

samme fenomen, og viser små til moderate korrelasjoner for hver delskala (r=.16 til .35) 

(Hukkelberg et al., in review). YLS/CMI-manualen oppgir svak til moderat prediktiv validitet 

på tilbakefall av kriminalitet for delskalaene, og signifikante sammenhenger med andre 

risikomål (Hoge & Andrews, 2002).  

2.4 Operasjonalisering av skolefungering i denne studien  

I denne studien benyttes YLS/CMI 3 utdanning/arbeid som utfallsmål i 

forskningsspørsmålene som vil belyse ungdommens skolefungering. Dette fordi YLS/CMI 3 

er en kontinuerlig variabel som måler ungdommens grad av risiko for dårlig fungering i skole 

på en skala fra 0-7. Dette til forskjell fra instrumentelle resultater skole og nasjonale 

utfallsmål skole/arbeid som gir dikotome mål på skoledeltagelse. I resultatdelen presenteres 

korrelasjonene mellom de ulike skolevariablene, som styrker beslutningen om å benytte 

YLS/CMI 3 som utfallsmål i denne studien.  

2.5 Håndtering av manglende data  

Etter å ha ekskludert saker fra datasettet ble andel manglende data undersøkt, for å 

vurdere om dette kunne ha påvirkning på videre analyser. Sett bort fra variabelen TAM-R 
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viser analyser av manglende data at 51 av 3969 saker (1.29%) har minst én manglende verdi i 

datasettet. Andel manglende verdier er lav (0.57 % totalt), og ingen variabler har mer enn 1% 

manglende verdier (variasjon mellom 0 – 1.0%). Under 5% manglende data vurderes som lavt 

(Cohen & Cohen, 1983). I følge Tabachnick og Fidell vil under 5% tilfeldig distribuert 

manglende data gi samme resultat uavhengig av valgt metode for å håndtere dette (2007). 

Derfor velges imputering av gjennomsnitt (mean imputation) for å håndtere manglende data 

(Pallant, 2016).  

2.6 Statistiske vurderinger 

Datamaterialet er behandlet i IBM SPSS Statistics 27. Alle kategoriske variabler er 

kodet om til numeriske verdier på nominal- og ordinalnivå. Alfanivået er satt til p=.01 i 

analysene på grunn av stor utvalgsstørrelse og følgelig stor statistisk styrke (Pallant, 2016). I 

enveis variansanalyse (ANOVA) med repeterte målinger velges Wilks´ Lambda som 

multivariat test for tolkning av analysene. Ved sammenligning av gruppegjennomsnitt i 

variansanalysene benyttes partial eta squared (ηp
2 ) som mål på effektstørrelse. Etter Cohens 

(1988) retningslinjer for tolkning vurderes effektstørrelsen som liten hvis ηp
2=.01, medium 

hvis ηp
2 =.06 og stor hvis ηp

2 =.14. Samme retningslinjer benyttes for tolkning av eta squared 

(η2 ), som velges som effektstørrelsesmål i uavhengig t-test. η2 beregnes ved hjelp av formel 

beskrevet i Pallant (2016). I korrelasjonsanalyser er Pearsons r benyttet som koeffisient, og 

styrken på korrelasjonen tolkes ved følgende retningslinjer: svak=0.1, moderat=0.3, sterk=0.5 

(Cohen, 1988).  

2.7 Etikk 

Datamaterialet som benyttes er anonymisert og innhentet via NUBU med nødvendige 

godkjennelser fra NSD, REK og Datatilsynet. Deltagerne har i forbindelse med behandling 

samtykket til registrering av saksdata i NUBUs database Primula. Et anonymisert datasett ble 

gjort tilgjengelig for bruk til denne studien. Siden utleveringen er anonym er dette omfattet av 

“nødvendige garantier” i henhold til personopplysningsloven artikkel 89 nr.1 

(Personopplysningsloven, 2000). Datasettet ligger lagret i Tjenester for sensitive data (TSD), i 

tråd med Personopplysningsloven og Helseforskningsloven (Universitetet i Oslo, 2021). 

Analysene er utført i TSD for å følge de forskningsetiske kravene til behandling og lagring av 

sensitive data.  

Med utgangspunkt i at datamaterialet består av kvalitetssikrende data som allerede er 

samlet inn, vurderes det at studien medfører få tilleggsbelastninger for deltagerne. Det er 

imidlertid viktig å ta i betraktning at datamaterialet består av opplysninger innhentet fra 
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ungdommer og familier i en sårbar livssituasjon. Mange lever krevende liv med sammensatte 

og komplekse vansker. Behovet for hjelp er stort for å forhindre videre skjevutvikling, og 

mange av ungdommene blir møtt med negative holdninger og stigmatisering fra samfunnet 

(An et al., 2020). Det er derfor et sentralt forskningsetisk tema at oppgaven behandler og 

presenterer temaene og resultatene på en respektfull og ivaretakende måte. Samtidig krever 

sammensatte og krevende problemstillinger spesialisert og tilpasset behandling. Formålet med 

studien er å generere ny informasjon som kan bidra til at ungdommer og familier i en sårbar 

situasjon kan få et enda bedre tilpasset behandlingstilbud i fremtiden. Samlet sett vurderes det 

derfor at denne oppgaven har større potensiell nytteverdi enn skadeomfang. 
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3. Resultater 

3.1 Bearbeidelse av datamaterialet 

3.1.1 Tidligere behandling   

For å få et mål på hvorvidt ungdommen har mottatt tidligere behandling spesifikt rettet 

mot atferdsvansker, ble det i forkant av analysene laget en dikotom skåre kalt «Tidligere 

behandling» med utgangspunkt i systemet som benyttes for å kode eventuell tidligere 

behandling en ungdom har mottatt. I den nye skåren indikerer 0 ingen tidligere tilbud, mens 1 

indikerer at ungdommen har mottatt tilbud tidligere. I utvalget hadde 554 ungdom mottatt ett 

eller flere tidligere behandlingstilbud (14.5%), mens 3394 (85.5%) ikke hadde det.  

3.1.2 Endringsskårer 

For å undersøke endring i skolefungering fra inntak (T1) til avslutning (T2) ble de 

repeterte målingene omgjort til en endringsskåre basert på differansen mellom skolefungering 

ved avslutning (YLS/CMI 3 T2) og skolefungering ved inntak (YLS/CMI 3 T1). 

Endringsskårer ble også laget for de dynamiske risikofaktorene som antas å kunne predikere 

skolefungering ved avslutning. Dette inkluderer familieforhold og oppdragelse (YLS/CMI 2), 

vennerelasjoner (YLS/CMI 4), rusmisbruk (YLS/CMI 5), fritid/rekreasjon (YLS/CMI 6), 

personlighet/atferd (YLS/CMI 7) og holdninger knyttet til antisosial aktivitet (YLS/CMI 8). 

Alle skårene ble invertert, slik at positiv skåre indikerer redusert risiko. 

3.2 Innledende analyser 

3.2.1 Korrelasjon mellom skolevariabler 

I de innledende analysene viste korrelasjonen mellom alle variablene som måler 

deltagelse, tilbud og fungering i skole eller arbeid ved avslutning av behandling signifikante 

assosiasjoner med medium til stor styrke, noe som gir støtte til utfallsmålets validitet. Se 

korrelasjonsmatrise i tabell 6. 

 

Tabell 6 

Korrelasjoner mellom skolevariabler 

Variabel 1 2 3 

1. Skolefungering ved avslutning 1 -.535** -.492** 

2. Instrumentelle resultater skole   1 .733** 

3. Nasjonale utfallsmål skole/arbeid T2a   1 

Note. a Ved endt behandling 

** p< 0.01.  
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3.2.2 Kontrollvariabler  

Resultatene fra uavhengig t-test viste at det ikke var signifikant gruppeforskjell 

mellom gutter, M=1.65, SD=1.56, og jenter, M=1.53, SD=1.46; t(3967) = 2.431, p=.015) på 

skolefungering ved avslutning (YLS/CMI 3 T2). Størrelsen på forskjellen i gjennomsnitt, 

MD=.12, 99% CI:-.005 til .246, var svært liten (η2=.001). Med henblikk på 

innvandrerbakgrunn viste enveis mellomgruppe-ANOVA at det heller ikke var signifikant 

forskjell mellom ungdom som ikke har innvandrerbakgrunn, M=1.59, SD=1.50, ungdom med 

innvandrerbakgrunn, M=1.66, SD=1.69, og ungdom med foreldre med innvandrerbakgrunn, 

M=1.67, SD=1.57; F(2, 3966) = .699 , p=.497, ηp
2 =.000 på utfallsmålet skolefungering ved 

avslutning. Verken kjønn eller innvandrerbakgrunn ble dermed inkludert i videre analyser.  

3.2.3 Antagelser for bruk av parametriske tester 

Datamaterialet ble undersøkt for å vurdere om det møter antagelsene for å benytte 

parametriske tester. For å kunne trekke slutninger i variansanalyser forutsettes det at 

observasjonene er trukket fra et normalfordelt utvalg. I lineær regresjon forutsettes det at 

residualene er normalfordelte. Grunnet stor utvalgsstørrelse (N= 3969) kan det antas at 

effekten av ikke-normalitet vil være liten, og visuell inspeksjon er tilstrekkelig for å vurdere 

normaliteten i utvalget (Field, 2013).  

Visuell inspeksjon av histogram over fordelingen på utfallsvariabelen viste tilnærmet 

normalfordelte verdier ved inntak (se figur A1 i vedlegg A), og en positiv skjev fordeling etter 

mottatt behandling (se figur A2 i vedlegg A). Antagelsene om normalitet og linearitet i 

residualfordelingen i den lineære regresjonsmodellen ble vurdert oppfylt (se figurer A3 og A4 

i vedlegg A). Det ble med det vurdert at datasettet møter forutsetningene som ligger til grunn 

for de statistiske analysene som ble benyttet videre.  

3.2.4 Korrelasjonsmatrise 

For å undersøke om spesifikke variabler predikerer effekten MST har på 

skolefungering ble samvariasjonen mellom skolefungering ved behandlingsavslutning og 

potensielle prediktorer innledningsvis undersøkt ved hjelp av bivariat korrelasjonsanalyse, se 

korrelasjonsmatrise i tabell 7. For at variablene skal inkluderes som prediktor i 

regresjonsmodellen forutsettes en signifikant korrelasjon med den uavhengige variabelen. 
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Tabell 7  

Korrelasjoner mellom antatte statiske og dynamiske prediktorer for skolefungering 

 Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Skolefungeringa 1 -.100** .018 .092** -.378** -.269** -.289** -.395** -.317** -.173** 

2. Alder  1 -.012 .145** -.006 .077** .028 -.082** .006 .250** 

3. Tidligere behandling  1 -.005 -.067** -.050** -.026 -.023 -.004 -.060** 

4. Tidligere lovbrudd   1 -.041* .032* -.014 -.041* .006 .184** 

5. Endring i familieforhold    1 .299** .297** .481** .393** .222** 

6. Endring i vennerelasjoner     1 .340** .301** .339** .272** 

7. Endring i fritidsaktiviteter      1 .332** .313** .158** 

8. Endring i personlighet og atferd      1 .464** .126** 

9. Endring i holdninger til antisosial atferd     1 .208** 

10. Endring i rusmisbruk        1 

Note.a Skolefungering ved avslutning av behandling 

* p < 0.05. ** p < 0.01. 

 

3.3 Analyser 

3.3.1 Behandlingsetterlevelse  

 Gjennomsnittlig skåre på TAM-R ble beregnet for å undersøke terapeutenes 

etterlevelse av behandlingsmodellen, M=.77, SD=.23. Dette indikerer adekvat 

behandlingsetterlevelse da det er over definert grenseverdi.  

 På grunn av stor andel manglende TAM-R-data i utvalget ble det undersøkt om 

gruppen som hadde TAM-R skårer skilte seg signifikant fra gruppen som manglet TAM-R 

skårer på skolefungering ved avslutning (YLS/CMI 3 T2). Resultatene fra enveis 

mellomgruppe-ANOVA viste ikke signifikant forskjell mellom TAM-R-gruppen, M=1.64, 

SD=1.53, og resterende utvalg uten TAM-R-skårer, M=1.58, SD=1.52, på skolefungering ved 

avslutning, F(1, 3967)= 1.591, p=.207, ηp
2 =.000. 

3.3.2 Forskningsspørsmål 1: Har MST effekt på skolefungering hos ungdommer med 

atferdsvansker i Norge?  

En enveis ANOVA med repeterte målinger ble gjennomført for å sammenligne skårer 

på risiko for lav skolefungering (YLS/CMI 3) ved inntak (T1) og etter fullført behandling 

(T2). Det var en statistisk signifikant reduksjon i risiko for lav skolefungering fra T1, M=3.81, 

SD=1.64, til T2, M=1.60, SD=1.52; Wilks´Lambda = .385, F(1, 3968) = 6349.518, p=.000, 

ηp
2=.615.  
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3.3.3 Forskningsspørsmål 2: Hvilken betydning har måten behandlingen avsluttes på for 

effekten av MST på skolefungering? 

En enveis mellomgruppe-ANOVA ble gjennomført for å undersøke betydningen av 

avslutningsårsak for effekten av MST på skolefungering. Avslutningsårsak ble benyttet som 

uavhengig variabel og endring i skolefungering (YLS/CMI 3 endringsskåre) som avhengig 

variabel. Gjennomsnitt og standardavvik presenteres i tabell 8. Forskjellen mellom gruppene 

på nedgang i risiko for lav skolefungering fra T1 til T2 kan sees i figur 5. Det var en 

signifikant forskjell på tvers av gruppene, F(3, 3965) = 227.190, p=.000, ηp
2=.147. Bonferroni 

ble valgt som post-hoc-test for parvise sammenligninger av gjennomsnittene, og viste at 

gjennomsnittsskåren for fullføring var signifikant forskjellig fra samtlige andre grupper 

(p=.000). Plassering var i tillegg til fullføring signifikant forskjellig fra annet (p=.000). 

Manglende samarbeidsallianse var ikke signifikant forskjellig fra plassering eller annet 

(p>.01).  

 

Tabell 8  

Deskriptiv statistikk over avslutningsårsaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:aEndringsskåre = differanse mellom YLS/CMI 3 T1 og YLS/CMI 3 T2 for hver 

avslutningsårsak. 

 

 

 

 

 

Avslutningsårsak 

 

Tidspunkt 

 

M 

 

SD 

Endringsskårea  

M SD  

Fullført T1 3.80 1.62 2.52 1.64  

T2 1.28 1.24 

Plassert T1 4.04 1.70 0.60 1.32  

T2 3.44 1.76 

Manglende 

samarbeidsallianse 

T1 3.66 1.79 0.71 1.47  

T2 2.98 1.83 

Annet T1 3.75 1.68 1.14 1.54  

T2 2.59 1.73 
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Figur 5 

Skolefungering før og etter mottatt MST-behandling 

 

3.3.4 Forskningsspørsmål 3: Predikerer statiske og dynamiske systemer i og rundt 

ungdommen skolefungering ved endt behandling, og interagerer alder med dette forholdet? 

Multippel regresjonsanalyse ble gjennomført for å undersøke hvor mye av variansen i 

skolefungering ved endt behandling som predikeres av statiske og dynamiske risikovariabler. 

Skolefungering ved avslutning (YLS/CMI 3 T2) ble brukt som avhengig variabel. Statiske 

prediktorer som ble inkludert var alder og tidligere lovbrudd (YLS/CMI 1), kartlagt ved 

inntak. Tidligere behandling ble ikke inkludert i modellen grunnet ikke-signifikant korrelasjon 

med utfallsmålet. Siden de dynamiske variablene antas å kunne endres av behandling, ble 

endringsskårene for de 7 dynamiske delskalaene inkludert som prediktorer i modellen: 

familieforhold og oppdragelse (YLS/CMI 2), vennerelasjoner (YLS/CMI 4), fritid/rekreasjon 

(YLS/CMI 6), personlighet/atferd (YLS/CMI 7), holdninger knyttet til antisosial aktivitet 

(YLS/CMI 8) og rusmisbruk (YLS/CMI 5). Som det fremkommer i modell 1 (M1) i tabell 9 

har alle prediktorer et signifikant bidrag i modellen, og modellens totale forklaringsverdi er 

25.5% varians i skolefungering etter behandling, F(8, 3960) = 169.547, p=.000.  

Basert på presentert litteratur var det også relevant å undersøke hvorvidt det var en 

interaksjonseffekt mellom alder og prediktorvariablene endring i familieforhold og 

oppdragelse, endring i vennerelasjoner, endring i personlighet/atferd og endring i holdninger 

knyttet til antisosial aktivitet. Dette ble gjort ved å inkludere produktledd for alder og hver av 
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de fire endringsvariablene i fire separate hierarkiske regresjonsanalyser med to blokker for å 

undersøke interaksjonsleddets påvirkning på modellens (M1) prediksjonsverdi. For å ta høyde 

for at inkludering av interaksjonsledd i en regresjonsmodell kan påvirke verdien til og 

fortolkningsmuligheter av b-verdier til øvrige prediktorer i modellen, ble de uavhengige 

variablene standardisert ved hjelp av sentrering (Field, 2013).  

Inkludering av interaksjonsleddet alder * endring familieforhold og oppdragelse 

medførte ikke signifikant endring i modellens prediksjonsverdi (∆F= 2.746, p=.098). Heller 

ikke inkludering av alder * endring i vennerelasjoner (∆F=1.568, p=.211) medførte 

signifikant endring. Prediksjonsverdi i modellen ble signifikant endret ved inkludering av 

interaksjonsleddet alder * endring i personlighet/atferd (∆F=35.708, p=.000) og ved 

inkludering av alder * holdninger knyttet til antisosial aktivitet (∆F= 9.277, p=.002). Når 

disse interaksjonsleddene ble inkludert i modellen samtidig, var ikke interaksjonsleddet alder 

* holdninger knyttet til antisosial aktivitet lenger signifikant. For presentasjon av de ulike 

hierarkiske regresjonsmodellene, se vedlegg B.  

Som modell 2 i tabell 9 viser var det en signifikant interaksjonseffekt mellom alder og 

endring i personlighet/atferd, og inkludering av produktleddet i modellen medførte en 

signifikant økning i modellens totale forklaringsverdi, F(9, 3959)=156.402, p=.000.  

 

Tabell 9 

Hierarkisk regresjonsanalyse 

Variabel Modell 1  Modell 2 

 b SEb β t p  b SEb β t p 

Skjæringspunkt 1.602 .021  76.849 .000  1.612 .021  77.460 .000 

Alder -.172 .022 -.113 -7.898 .000  -.173 .022 -.114 -7.955 .000 

E. Familie -.271 .025 -.177 -10.795 .000  -.273 .025 -.179 -10.945 .000 

E. Vennerelasjoner -.107 .024 -.070 -4.499 .000  -.111 .024 -.072 -4.658 .000 

E. Fritid/rekreasjon -.158 .023 -.103 -6.742 .000  -.161 .023 -.106 -6.927 .000 

E. Pers. /atferd -.330 .026 -.216 -12.678 .000  -.330 .026 -.216 -12.747 .000 

E. Holdninger -.124 .025 -.081 -4.945 .000  -.125 .025 -.082 -5.008 .000 

E. Rusmisbruk -.069 .023 -.045 -2.975 .003  -.079 .023 -.051 -3.400 .001 

Lovbrudd .155 .021 .102 7.249 .000  .158 .021 .104 7.410 .000 

Alder*Endr.pers./atferd   .131 .021 .085 6.199 .000 

    

R2 .255  .262 

∆R2   .07 

Note. E.= Endring; Familie = familieforhold og oppdragelse; Pers./atferd = 

personlighet/atferd, Holdninger = Holdninger knyttet til antisosial aktivitet.  
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4. Diskusjon 

Denne studien undersøker skolefungering hos et utvalg norske ungdommer som har 

mottatt MST. Formålet var å øke kunnskapen om hvilke aspekter ved MST-behandling, ved 

ungdommen og konteksten rundt ungdommen som påvirker endringen MST har på 

ungdommens skolefungering etter mottatt behandling. I resultatene fremkommer 

tilfredsstillende mål på behandlingsetterlevelse. Andelen i utvalget som hadde TAM-R-skårer 

tilgjengelig skiller seg ikke signifikant fra resterende utvalg på utfallsmålet. Det kan indikere 

at behandlingen er gjennomført i tråd med behandlingsprinsippene som ligger til grunn for 

MST-metoden, noe som gjennom flere studier er vist å være viktig for å oppnå gode resultater 

(Henggeler et al., 1997; Huey Jr. et al., 2000). Resultatene fra gjennomførte analyser viser at 

mottatt MST-behandling har sammenheng med endring i skolefungering, og at måten 

behandlingen avsluttes på har betydning for dette utfallet. Videre viste resultatene fra 

gjennomførte regresjonsanalyser at endring i individuelle og sosiale risikofaktorer predikerte 

bedre skolefungering etter behandling. I motsetning til hva som ble antatt basert på 

gjennomgått litteratur, interagerer ikke alder med familieforhold og oppdragelse, 

vennerelasjoner og holdninger knyttet til antisosial aktivitet, men det foreligger en 

interaksjonseffekt mellom alder og personlig fungering. I det følgende vil funnene diskuteres 

nærmere.  

 

4.1 Forskningsspørsmål 1: Har MST effekt på skolefungering hos ungdommer med 

atferdsvansker i Norge?  

Resultatene viser at norske ungdommer som har mottatt MST i behandling av 

alvorlige atferdsvansker har en signifikant redusert risiko for dårlig skolefungering i etterkant 

av behandling. Effektstørrelsen på endringen var stor. På gruppenivå går risikonivået fra å 

være høyt ved behandlingsstart til moderat ved avslutning.  

Resultatene støtter med dette studier som viser at MST har en positiv påvirkning på 

skolefungering ved endt behandling. Tidligere studier har i hovedsak målt skolefungering 

gjennom deltagelse i skole og forbedring av karakterer (Brown et al., 1999; Dæhlen & 

Madsen, 2016; Weiss et al., 2013). Én studie har målt skolefungering gjennom evnen til å 

fungere tilfredsstillende i klasserommet, målt ved forstyrrende atferd, behov for assistanse og 

læreprestasjoner (Timmons-Mitchell et al., 2006). Resultatene fra analysene i denne 

hovedoppgaven er med på å gi et mer omfattende og nyansert mål på skolefungering. En 

forutsetning for at skole skal virke som en beskyttende faktor for videre utvikling og 



 

 32 

psykososial fungering er ikke bare avhengig av at ungdommen er tilstedeværende i skolen, 

ikke har forstyrrende atferd og oppnår gode prestasjoner, men også at ungdommen trives og 

har positive relasjoner. En god relasjon med læreren er vist å spille en viktig rolle både for 

ungdommens sosiale fungering i skolen og for læringsutbyttet (Hughes & Chen, 2011). Blant 

elever som har mye utfordrende atferd i klasserommet, er det vist at de som har en positiv 

relasjon til læreren blir bedre likt av øvrige elever og jevnaldrende enn de som har en negativ 

relasjon til læreren (Hughes, 2001). Positive relasjoner til medelever har igjen sammenheng 

med god skoletilpasning, gode skoleresultater og en positiv selvutvikling (Nordahl et al., 

2016).  

Utfallsmålet YLS/CMI utdanning/arbeid vektlegger disse relasjonelle aspektene, ved 

at nedgang i vansker med jevnaldrende og lærere inngår som egne ledd i delskalaen. En 

redusert risiko på disse områdene kan dermed indikere en bedret sosial fungering og økt 

trivsel i skolen. I tillegg inngår flere ledd knyttet til deltagelse, prestasjoner og mindre 

utagerende atferd i skolesammenheng i utfallsmålet (Hoge & Andrews, 2002). At resultatene 

viser en reduksjon i risiko i skolefungering målt gjennom flere ulike aspekter, gjør at det gis 

støtte til at MST bidrar til en mer vidtfavnende forbedring i ungdommens skolefungering enn 

hva tidligere studier har gjort.  

 

4.2 Forskningsspørsmål 2: Hvilken betydning har måten behandlingen avsluttes på for 

effekten av MST på skolefungering? 

Endring i skolefungering etter MST-behandling er ikke brukt som utfallsmål i 

tilknytning til avslutningsårsak tidligere. Studier av MST har rapportert og undersøkt 

sammenhenger mellom grad av fullførte behandlingsløp og utfallsvariabler som lovbrytende 

atferd, psykopatologi og familie- og vennefaktorer. Metaanalyser av MST finner sammenheng 

mellom andel fullførte behandlinger og positive behandlingsutfall (Lux, 2016; Van der 

Stouwe et al., 2014). Resultatene i denne studien viser at avslutningsårsak er av betydning for 

endring i skolefungering etter mottatt MST-behandling, og effektstørrelsen på forskjellene er 

stor. Gruppen som fullførte behandlingen som planlagt har gjennomsnittlig reduksjon i risiko 

for lav skolefungering fra høyt til nedre moderat risikoområde, og en signifikant større 

endring i skolefungering enn deltagerne med avslutning som følge av manglende 

samarbeidsallianse, plassering eller andre årsaker. Annet som avslutningsårsak skyldes ikke 

manglende behandlingsprogresjon, men årsaker som flytting, overføring til annet MST-team, 

sykdom eller dødsfall. Altså kan andre årsaker enn behandlingsallianse og behov for 
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plassering utenfor hjemmet ha betydning for sammenhengen mellom MST og ungdommens 

fungering i skole. Dette kan indikere at brudd i den helhetlige behandlingsprosessen er av 

betydning for ungdommenes fungering i skolen etter behandling, og at det å fullføre 

behandlingen slik den er tiltenkt bidrar til positivt utfall.  

Selv om MST er en kortvarig og intensiv behandlingsform, er ikke avslutningsdato 

definert ved oppstart av behandling. I MST vektlegges målfokusert arbeid og forløpende 

evaluering av ungdommen og familiens fungering sett opp mot delmål og overordnede mål 

for behandlingen. En behandling vurderes som fullført og avsluttes når det er gjensidig 

enighet mellom familien og MST-teamet om at en overvekt av de overordnede målene er 

nådd og opprettholdt, og at ytterligere behandling ikke vil føre til vesentlig endring i 

inneværende behandlingsperiode. I tillegg til målfokuserte oppgaver og felles definerte mål, 

fokuserer MST-terapeutene på å engasjere familien i behandlingen og å skape og opprettholde 

relasjon til familien og ungdommen gjennom hele behandlingen (Henggeler et al., 2013). I en 

kvalitativ studie av foreldreperspektiv på MST-behandling ble relasjonelle intervensjoner som 

er tilpasset etter familiens behov trukket frem som et sentralt tema i foreldrenes opplevelse av 

behandlingsprosessen. Dette innebar blant annet terapeutens tilgjengelighet og 

tilstedeværelse, familiens mulighet til medvirkning, terapeutens ressursfokus, ungdommens 

relasjon til terapeuten og fleksibilitet til å endre MST-behandling underveis (Bond, 2017). 

MSTs vektlegging av del- og overordnede mål sammen med en endringsfasiliterende relasjon 

støtter en forståelse av behandlingsallianse i psykoterapiforskningen for øvrig, som definert 

av Bordin (1979). Behandlingsallianse kan defineres som bestående av en gjensidig forståelse 

av endringsmål, hvordan å arbeide mot endringsmålene, samt et emosjonelt bånd som 

tilrettelegger for at terapeutisk arbeid skjer i et klima preget av tillit, omsorg og en følelse av å 

like hverandre (Bordin, 1979). At terapeutisk allianse er viktig for utfall av terapi på tvers av 

terapiformer og diagnoser er veletablert (Flückiger et al., 2018; Shirk et al., 2011). 

Resultatene fra denne studien viser at det også i MST-behandling ser ut til at prosesser knyttet 

til fullføring av terapien er av betydning for utfallet, og at dette kan forstås i lys av aspekter 

knyttet til behandlingsalliansen og gjensidig enighet om mål, og hvorvidt målene er nådd. I 

resultatene fremkommer det også at behandlingssaker som ble avsluttet som følge av 

manglende samarbeidsallianse og engasjement fra familien har signifikant mindre endring i 

skolefungering enn behandling som ble fullført som tiltenkt. Dette støttes av allianseforskning 

som viser at manglende eller dårlig allianse predikerer prematur avslutning og manglende 

mulighet for positiv endring i terapi (Norcross, 2010).  
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Resultatene viser også at gruppen som avslutter behandling som følge av plassering 

utenfor hjemmet har en endringsskåre i skolefungering som skiller seg signifikant fra både 

fullføringsgruppen og annet-gruppen. Det er et overordnet mål i MST å hjelpe ungdommen i 

sitt naturlige miljø og unngå institusjonsplassering eller annen plassering utenfor hjemmet 

(Henggeler et al., 2013). Plassering utenfor hjemmet er brukt som et utfallsmål av MST-

behandling i flere studier. I en metaanalyse fremkom små, signifikante behandlingseffekter av 

MST på plassering utenfor hjemmet (gjennomsnittlig d=.27) (Van der Stouwe et al., 2014). 

Når behandlingen må avsluttes som følge av plassering er det fordi det har blitt vurdert at det 

ikke er forsvarlig at ungdommen bor hjemme over en så lang periode at det forhindrer videre 

MST-behandling (NUBU, 2021a). Disse ungdommene og familiene representerer en spesielt 

sårbar gruppe hvor MST-behandlingen ikke har lykkes i å hjelpe ungdommen og familien 

med sine utfordringer gjennom nærmiljøbasert behandling. At denne gruppen har en 

signifikant mindre endring i fungering på skoledomenet sammenfaller med en slik forståelse.  

 

4.3 Forskningsspørsmål 3: Predikerer statiske og dynamiske systemer i og rundt 

ungdommen skolefungering ved endt behandling, og interagerer alder med dette 

forholdet? 

Av prediktorene som ble inkludert i regresjonsmodellen har samtlige et signifikant 

unikt bidrag, og samlet forklares omkring én fjerdedel av variansen i skolefungering. I tråd 

med antagelsene har endring i sosiale og individuelle dynamiske risikofaktorer etter mottatt 

behandling en prediktiv verdi på risiko for lav skolefungering ved endt behandling. Beta-

verdiene er negative, noe som indikerer at større endring predikerer lavere risiko. I tillegg har 

de statiske risikofaktorene alder og tidligere lovbrudd en prediktiv verdi. Beta-verdien for 

alder er også negativ, som vil si at økt alder predikerer lavere risiko. For tidligere lovbrudd er 

beta-verdien positiv, som vil si at større andel tidligere lovbrudd predikerer høyere risiko for 

lav skolefungering. I motsetning til antagelsene korrelerer ikke tidligere behandling 

signifikant med skolefungering ved endt behandling, og ble derfor ikke inkludert i 

regresjonsmodellen. Av prediktorvariablene som ble antatt å interagere med alder, er det kun 

endring i personlig fungering som har et signifikant forklaringsbidrag i modellen. Inkludering 

av dette interaksjonsleddet bidro til at modellens forklarte varians økte med 0.7%, og er 

dermed 26.2%.  

Funnene fra denne studien støtter viktigheten av å ha ungdommen med i terapien, å 

jobbe med ungdommens individuelle utfordringer samtidig som man jobber på andre 
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systemiske nivåer. At endring i både sosiale (familie/venner/fritid) og individuelle (personlig 

fungering/holdninger/rusmisbruk) risikofaktorer har prediktiv verdi er med på å gi støtte til 

multisystemisk teori og viktigheten av en helhetstenkning for å bedre skolefungering hos 

ungdom med atferdsvansker. I det følgende vil betydningen av de ulike statiske og dynamiske 

prediktorene diskuteres videre.  

4.3.1 Statiske risikofaktorer 

Alder. Økt alder har sammenheng med bedret skolefungering etter mottatt MST-

behandling. Disse resultatene kan sees i motsetning til tidligere studier som viser negativ 

sammenheng mellom økende alder og positive utfall etter MST-behandling (Barth et al., 

2007; Van der Stouwe et al., 2014). Når betydningen av alder har blitt undersøkt med skole 

som utfallsmål har det blitt vist at yngre alder predikerer større sannsynlighet for vedvarende 

skoledeltagelse etter behandling (Keles et al., 2021). Som andre studier med skole som 

utfallsmål ser imidlertid også denne studien på skoledeltagelse gjennom dikotome variabler: 

om ungdommen er i skole/arbeid eller ikke.   

Resultatene kan argumenteres for å støtte Moffitts (1993) utviklingsteori om 

kriminalitet. Teorien vektlegger at barn som debuterer tidlig med antisosial atferd antas å 

bære med seg større sårbarhet i form av flere biologiske og sosiale risikofaktorer, 

sammenlignet med ungdom som debuterer senere. Barn med tidlig debut har økt risiko for 

vedvarende antisosial atferd inn i voksenårene (Moffitt, 1993). Dette kan belyse resultatene 

fra denne studien som viser at det er vanskeligere å forbedre skolefungeringen til de yngre 

ungdommene gjennom MST-behandling.  

Funnene kan også tolkes i lys av norsk skoleoppbygging og viktigheten av å tilpasse 

opplæringen til den enkelte elev. Selv om opplæringsloven §1-3 (1998) legger til grunn at 

norsk skole skal tilpasses forutsetningene til den enkelte elev, er det i videregående skole 

lettere å legge til rette for den enkelte elevs interesser gjennom muligheten for å velge 

yrkesfag og ulike valgfag enn det er i grunnskolen (Markussen, 2010). Å velge et 

utdanningsprogram i videregående skole som ungdommen selv ikke ønsker eller har interesse 

for er vist å ha sammenheng med frafall. Faglig og sosialt engasjement og det å identifisere 

seg med den videregående studieretningen har derimot en positiv sammenheng med 

sannsynligheten for å fullføre (Markussen, 2010). En slik forståelse sammenfaller med 

funnene fra denne studien, og er med på å støtte viktigheten av å arbeide med å tilpasse MST 

etter individets styrker, interesser og behov for å forbedre ungdommens skolefungering.  
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Tidligere lovbrudd. I en metaanalyse trekkes det frem at studier gir støtte til en 

positiv sammenheng mellom høy alvorlighetsgrad av atferdsvansker og kriminalitet ved 

inntak og effekt av MST (Van der Stouwe et al., 2014). Slike resultater indikerer at det kan 

være lettere å fasilitere endring dersom alvorlighetsgraden er stor i utgangspunktet. Med 

skolefungering som utfallsmål viser derimot resultatene fra denne studien at lovbrudd 

ungdommen har begått i forkant av behandlingsstart predikerer dårligere skolefungering i 

etterkant av behandling. Dette sammenfaller med forholdet flere studier har funnet mellom lav 

skolefungering og kriminalitet (Christle et al., 2005; Paetsch & Bertrand, 1997).  

Alder og tidligere lovbrudd er statiske risikofaktorer og kan derfor ikke interveneres 

på gjennom behandling. På tross av dette gir resultatene støtte til at det er risikofaktorer som 

det er viktig at MST-terapeuter er oppmerksomme på og tilpasser til i problemforståelse og 

utforming av intervensjoner.  

4.3.2 Sosiale dynamiske risikofaktorer 

 Endring i familieforhold og oppdragelse. I tråd med endringsteorien i MST som 

vektlegger at vedvarende atferdsendring best fasiliteres gjennom arbeid med ungdommens 

omsorgsgivere (Henggeler, 2013), viser resultatene at positiv endring i familieforhold og 

oppdragelse predikerer redusert risiko for lav skolefungering ved endt behandling. 

Endringsteorien får ytterligere støtte av at forklaringsverdien er større for familieforhold og 

oppdragelse enn for endring på andre områder som venner og fritid. I motsetning til hva som 

ble antatt og hva tidligere forskning har vist (Van der Put et al., 2012), fremkommer det 

derimot ingen interaksjonseffekt mellom endring i familieforhold og alder. Dette indikerer at 

endring i familieforhold og oppdragelse ikke har større betydning hos de yngre ungdommene 

enn det har hos de eldre. Å arbeide med foreldrenes oppdragelsesstil ved å styrke 

foreldreferdigheter, relasjonene mellom foreldre og ungdommen, samt å redusere grad av 

negativt stress, motløshet og andre hindre for positiv foreldrefungering er dermed et viktig 

fokus i MST-behandling uavhengig av ungdommens alder.  

 Endring i vennerelasjoner og fritid. Endring i vennerelasjoner predikerer 

skolefungering ved endt behandling. Dette støttes av en studie som viste at negative 

vennerelasjoner har sterk sammenheng med antisosial atferd (Loeber et al., 1998), mens 

positive vennerelasjoner fremmer kognitiv vekst, læring og tilegnelsen av positive 

atferdsnormer (Prinstein & Dodge, 2008). Sosiale relasjoner og vennskap er viktig for 

hvordan ungdommer vurderer egen skolesituasjon (Frønes, 2006), og resultatene i denne 

studien underbygger en slik forståelse. Det positive bidraget av endring i fritidsdomenet på 
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skolefungering støttes av forskningsfunn har vist at deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter 

har sammenheng med større skoleengasjement, lavere nivåer av skolerelatert stress og bedre 

akademiske prestasjoner, uavhengig av kjønn og alder (Badura et al., 2016). I tråd med dette 

indikerer funnene at ungdommer som gjennom behandling får hjelp til å komme i organisert 

aktivitet og å finne meningsfulle og prososiale aktiviteter, interesser og venner, også får bedre 

fungering i skolen.  

Endring i vennerelasjoner er blant prediktorene med minst betydning for 

skolefungering i regresjonsmodellen. En mulig forklaring kan være at ungdommens 

vennerelasjoner er et område som er spesielt utfordrende å endre gjennom behandling. 

Opplevelse av tilhørighet til jevnaldrende er et viktig tema i ungdomsalderen (Pedersen, 

2006), og det er vist å ha en gjensidig og vedvarende sammenheng med psykiske helse (Miller 

et al., 2017). Ungdommer med en omgangskrets preget av antisosial atferd er ofte like knyttet 

til vennene sine som ungdom med prososiale venner, og det kan ikke forventes at de frivillig 

gir avkall på omgangskretsen de opplever tilhørighet til (Henggeler et al., 2013). En måte å 

møte denne utfordringen i MST er å finne gode alternativer for å øke kontakten med 

prososiale venner, for eksempel gjennom å aktivisere ungdommen i organiserte aktiviteter 

(Mauseth, 2016). En slik forståelse gir støtte til funnene i denne studien som indikerer at 

sammenhengen mellom endring i fritidsdomenet og skolefungering er relativt større enn 

vennerelasjoner.  

I motsetning til antagelsene i denne studien fremkommer ingen interaksjonseffekt 

mellom venner og alder på skolefungering. I likhet med endring i familiefungering gir dette 

støtte til at arbeid med å styrke vennerelasjoner er av betydning hos både de yngre og eldre 

ungdommene.  

4.3.4 Individuelle dynamiske risikofaktorer  

Resultatene viser at positiv endring i individuelle risikofaktorer under behandling har 

sammenheng med redusert risiko for dårlig fungering i skolen ved endt behandling. 

Endring i holdninger knyttet til antisosial aktivitet og personlig fungering. Til 

tross for at endring i holdninger knyttet til antisosial aktivitet bidrar unikt for å forklare 

variasjon i skolefungering, er den relative betydningen blant de minste av prediktorene i 

modellen. Dette kan forklares av at delskalaen antas å måle et overlappende fenomen med 

delskalen personlighet/atferd, som undersøker aspekter ved ungdommens personlige 

fungering gjennom ungdommens selvforståelse, emosjonelle toleranse og håndtering, samt 

verbal og fysisk utagering. En sterk korrelasjon mellom målene støtter denne antagelsen, samt 
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at interaksjonseffekten mellom endringer i holdninger knyttet til antisosial aktivitet og alder 

mistet sin forklaringsverdi når interaksjonsleddet med personlig fungering ble inkludert i 

modellen.  

Endring i aspekter ved ungdommens personlige fungering har derimot den største 

relative betydningen for skolefungering i regresjonsmodellen. Dette indikerer at arbeid rettet 

mot ungdommens emosjonstoleranse og -håndtering, konflikthåndteringsstrategier og å forstå 

seg selv og sin atferd i sammenheng er viktig for god fungering i skolen. Dette støttes av 

studier som peker på sammenhenger mellom psykiske vansker og skoleprestasjoner 

(Gustafsson et al., 2010; Samdal, 2009). Elever som er bekymrede, frustrerte, sinte eller redde 

vil som regel lære dårligere, og ha vansker med å gjennomføre oppgaver som forventes i 

skolen (Holen & Waagene, 2014). Gjennom å få støtte fra terapeut og foreldre til å forstå hva 

som skjer når ungdommen får det vanskelig og sette følelsene i sammenheng med reaksjoner 

og utagering, kan ungdommens kapasitet til å håndtere vanskelige følelser og situasjoner 

økes. Resultatene indikerer at en slik endring i individet predikerer økt fungering i skolen.  

Resultatene indikerer også at etter hvert som ungdommene blir eldre blir betydningen 

av endring i personlig fungering for skolefungering større. Dette kan forstås i lys av 

utviklingspsykologisk kunnskap om at ungdomstiden for mange innebærer økt individuering, 

identitetssøken og løsrivelse fra oppvekstfamilien (Bengtson, 2016). Betydningen av 

individuelle faktorer kan tenkes å bli større for ungdommens fungering i skolen. Dette støttes 

av en intervjustudie av ungdommer som hadde mottatt MST som fant at flere ungdommer 

opplevde å oppnå innsikt og å ta egne valg for sine liv under eller etter behandlingen, men 

uavhengig av MST (Strømsvåg & Breen, 2019). Imidlertid diskuterte forfatterne av studien at 

endringer i systemene rundt ungdommen frigjorde kapasitet til å fokusere på seg selv og sitt 

prosjekt, og til å ta gode valg for seg selv og sin fremtid. Videre beskrev ungdommene det 

som betydningsfullt for god opplevelse av MST at de fikk medbestemmelse over deres grad 

av involvering i behandlingen (Strømsvåg & Breen, 2019). Dette indikerer at ungdommens 

autonomi i behandlingen er viktig for deres opplevelse av bedring, og at bedret fungering i 

ungdommens omgivelser kan tenkes å ha tilgjengeliggjort ressurser for ungdommen til å 

fungere bedre, også i skolen. Dermed er det hos eldre ungdommer spesielt viktig å legge til 

rette for behandling som fasiliterer endring i ungdommens personlige fungering, da dette har 

betydning for fungering i skolen.  

Endring i rusmisbruk. I tråd med Brown og kolleger (1999) gir resultatene støtte til 

at positiv endring i ungdommens rusmisbruk predikerer lavere risiko for dårlig 

skolefungering. Bidraget er unikt, men endring i rusmisbruk er endringsvariabelen med minst 
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betydning av prediktorene i modellen. Misbruk av alkohol og andre rusmidler påvirker både 

kognitiv kapasitet, evne til emosjonsregulering og motivasjonssystemer (Gazzaniga, Ivry, & 

Mangun, 2014). Ungdommer som har vedvarende problemer med rusmisbruk vil dermed 

kunne streve med å fungere tilfredsstillende i skolen, noe funnene i denne studien gir støtte til. 

Rusmiddelbruk som medfører funksjonstap eller andre alvorlige konsekvenser for 

ungdommen forstås i MST som misbruk, og skilles fra bruk av rusmidler per se (NUBU, 

2021a). Å hjelpe ungdommen med å ha et forhold til rusbruk som ikke griper forstyrrende inn 

i livet har betydning for ungdommens funksjonsnivå, også i skolen.  

4.4 Metodiske begrensninger  

Resultatene fra studien må tolkes i lys av flere begrensninger, relatert til både 

begrensninger i utvalget, i instrumentene som er benyttet og valg som er gjort i gjennomføring 

av analysene.  

4.4.1 Utvalg 

Med unntak av de sakene som er beskrevet ekskludert fra datasettet, består 

datamaterialet av kvalitetssikringsdata fra alle behandlingsforløp med barn og familier som 

har mottatt MST i Norge i perioden 2013-2020. Dette medfører at utvalget studien baserer seg 

på er stort (N=3969). Store utvalg øker den statistiske styrken og dermed muligheten for å 

finne signifikante resultater. Dette bidrar til en økt risiko for type-1-feil, altså å finne 

statistiske sammenhenger ved en tilfeldighet (Bordens & Abbott, 2002). For å ta høyde for 

denne risikoen ble det i denne studien benyttet et alfa-nivå på 0.01. I tillegg viser resultatene 

fra analysene store effektstørrelser, noe som er en bedre indikasjon på faktiske 

gruppeforskjeller i analyser med stor statistisk styrke (Pallant, 2016).  

MST innhenter kvalitetssikringsdata for å opprettholde kvaliteten på behandlingen og 

sørge for høy behandlingsintegritet. Dette gjøres for å kontinuerlig kunne evaluere og tilpasse 

metoden slik at den kan bidra til best mulige resultater for den aktuelle ungdom og familie 

(Henggeler et al., 2013). Å gjennomføre studier basert på eksisterende kvalitetssikringsdata 

bidrar dermed også til at MST kan tilpasses enda bedre i fremtidige behandlingsforløp. Bruk 

av kvalitetssikringsdata medfører imidlertid manglende eksperimentell kontroll gjennom 

muligheten for å kontrollere for andre variabler som kan tenkes å ha betydning for utfallet. 

Dette påvirker resultatenes indre validitet ved at endringen som fremkommer etter mottatt 

behandling også kan skyldes andre årsaker enn MST-behandlingen i seg selv. Studien 

benytter seg heller ikke av kontrollgruppe. At behandlingseffekten av MST ikke 

sammenlignes med effekten av andre behandlingstilbud bidrar dermed til ytterligere 



 

 40 

vanskeligheter med å trekke sikre slutninger om årsaken til de observerte endringene 

(Bordens & Abbott, 2002). På den annen side gir et stort datasett innhentet fra reelle 

behandlingssituasjoner høy ytre validitet, og dermed økte muligheter for å generalisere 

funnene. Funnenes representative verdi og generaliserbarhet får også støtte av at datasettet er 

basert på hele populasjonen det er ønsket å si noe om: ungdommer med atferdsvansker i 

alderen 12-18 år som har mottatt MST i Norge. 

I undersøkelsen av behandlingsetterlevelse var utvalget begrenset. Dette vanskeliggjør 

tolkningen av resultatet, da det ikke med sikkerhet kan sies å representere 

behandlingsetterlevelse i studiens totale utvalg. Imidlertid viste resultatene ingen signifikant 

forskjell mellom TAM-R-gruppen og resterende utvalg på utfallsmålet, noe som gir støtte til 

at TAM-R gruppen er representativ for studiens utvalg. MST har registrert TAM-R-data også 

før 2017, men ikke på enkeltsaksnivå i Primula for datasettet som er benyttet i denne studien. 

Gjennomsnittlig TAM-R-skåre i Norge i perioden 2013 til august 2020 varierer mellom .71 

og .78 (K. Taraldsen, personlig kommunikasjon, 17. oktober 2021). 

4.4.2 Instrumenter 

Instrumentene som er benyttet i denne studien har flere potensielle svakheter. For det 

første er YLS/CMI lite studert i norsk kontekst. På delskalanivå oppgir ingen tidligere studier 

reliabilitetsmål i norske utvalg, og internasjonale studier rapporterer varierende indre 

konsistens. Delskalaene fritid/rekreasjon og familieforhold og oppdragelse har 

utilfredsstillende reliabilitet (α<.70) (Hoge & Andrews, 2002). Cronbachs alfa er sensitiv for 

hvor mange ledd en skala består av, og færre enn ti ledd medfører vanskeligheter med å oppnå 

akseptabel verdi (Pallant, 2016). Begrunnet i at delskalaene kun består av 3-7 ledd og av 

eksplorerende hensyn ble delskalaene inkludert i studien. Resultatene må tolkes i lys av dette. 

Datamaterialet i denne studien består ikke av skårer på råskårenivå. Dersom dette hadde vært 

tilgjengelig kunne psykometriske egenskaper på delskalanivå blitt beregnet, og svake ledd 

kunne blitt fjernet for å øke skalaenes reliabilitet. Validitet i YLS/CMI-målene er oppgitt å 

være god på totalskårenivå både nasjonalt og internasjonalt, mens det på delskalanivå er noe 

svakere (Hoge & Andrews, 2002; Hukkelberg et al., in review). I denne studien er skårene 

kun behandlet på delskalanivå, noe som dermed har konsekvenser for målenes validitet. 

Videre reflekterer skårene i YLS/CMI risiko for fremtidige atferdsproblemer, og ikke 

alvorlighetsgrad av atferdsproblemene i seg selv. Dette gjelder også for valgte utfallsmål 

YLS/CMI 3 som er operasjonalisert til skolefungering i denne studien. Skalaen måler kun 
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risiko for fremtidig dårlig fungering i skolen, og dette må tas i betraktning i tolkning av 

resultatene.  

Målene som benyttes i denne studien ble samlet inn i perioden 2013-2020 og er skåret 

av MST-teamene som var ansvarlige for behandling av ungdommene. Det er dermed ikke 

uavhengig innhentet data, men skåret og registrert av de som utførte metoden. Videre er 

dataen innhentet over en lengre tidsperiode. Til sammen øker dette muligheten for feilkilder 

som kan ha medført skjevheter i resultatene.  

4.4.3 Analyser 

Flere valg som er tatt i analysene kan begrense resultatene i denne studien. Imputering 

av gjennomsnitt ble valgt som metode for å håndtere manglende data. Dette kan medføre en 

skjevhet i variablenes varians, samtidig som det kan føre til underestimering av 

standardfeilen. Videre kan det medføre underestimering av reelle forhold i datasettet 

(Tabachnick & Fidell, 2007). Imidlertid var andelen manglende verdier i datasettet svært lav, 

og imputering ble derfor antatt å gi samme resultat som metoder for håndtering av manglende 

data som i større grad tar høyde for disse begrensningene (Tabachnick & Fidell, 2007). 

I denne studien ble ikke betydningen av behandlingsetterlevelse for sammenhengen 

mellom MST og skolefungering undersøkt. Dette kan tenkes å begrense resultatene da det 

pekes på som betydningsfullt for utfall av MST-behandling (Van der Stouwe et al., 2014). Å 

kontrollere for behandlingsetterlevelse i analysene kunne redusert mulige feilkilder i 

slutningene som trekkes om MST-behandlingens effekt på skolefungering. Ettersom andelen 

manglende TAM-R-data som var tilgjengelig i Primula var stor, ble ikke målet inkludert i 

varians- og regresjonsanalysene i denne studien. Tilgjengelige TAM-R-skårer ble derfor kun 

undersøkt deskriptivt og vurdert opp mot definert grenseverdi.  

4.5 Videre forskning 

 Resultatene baserer seg på et allerede innsamlet datamateriale som har blitt utlevert til 

bruk i denne hovedoppgaven. Dette har medført at det ikke har vært mulighet til å foreta egne 

avgjørelser rundt valg av instrumenter og utformingen av studiens design. For å redusere 

kilder til feilvarians og dermed øke funnenes kausalitet og generaliserbarhet kunne 

kontrollgruppe blitt benyttet. MST er et intensivt og helhetlig behandlingstilbud, noe som 

imidlertid kan gjøre det både praktisk og etisk utfordrende å finne en sammenlignbar gruppe 

ungdom som mottar et behandlingstilbud av tilsvarende form og kvalitet. Usikkerhet i 

tolkning av resultater grunnet mangelfull informasjon om kontrollgruppens behandlingstilbud, 

er vist å ofte være en utfordring i utfallsstudier av ungdoms utvikling (Stattin & Kerr, 2009). 
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Å tilby én av ungdomsgruppene et annet behandlingstilbud kan også være etisk utfordrende, 

fordi kontrollgruppen potensielt ikke vil motta et behandlingstilbud som har den samme 

empiriske støtten eller tilbyr et like intensivt tilbud som MST. Dette kan tas hensyn til i videre 

studier ved å sammenligne ungdom som mottar MST med ungdom med alvorlige 

atferdsvansker fra kommuner som ikke har MST tilgjengelig, men som tilbyr behandling for 

atferdsforstyrrelser med tilsvarende empirisk belegg.  

Selvstendig innhenting av datamateriale har som nevnt medført at råskårer ikke har 

vært tilgjengelig i denne studien, slik at psykometriske egenskaper ikke har blitt beregnet på 

delskalanivå. Dette bør gjøres i videre studier for å styrke skalaenes reliabilitet. Det kan også 

være aktuelt å undersøke fungering i skolen gjennom flere mål på skolefungering enn kun 

YLS/CMI 3 skole/arbeid. I vurdering av hvorvidt en behandling har effekt er det relevant å 

benytte flere ulike utfallsvariabler. Dette støttes av at studier som undersøker effekten av 

MST på skolefungering operasjonalisert som skoledeltagelse viser til resultater som skiller 

seg noe fra resultatene som kommer frem i denne studien (Keles et al., 2021). 

Det kunne også være interessant å undersøke ytterligere om egenskaper ved 

behandlingen, ungdommene og familiene har betydning for kvaliteten og størrelsen på 

endringen i skolefungering. Dette kunne blitt gjort gjennom å dele utvalget i ulike 

endringsbaner og undersøke forskjeller mellom grupper i utvalget som kommer tilbake på 

skolen, som blir bedre fungerende på skolen eller som ikke lykkes med å komme tilbake i 

skole eller arbeid etter endt behandling. Dette ville kunne gi mer nyansert informasjon om 

sammenhenger mellom multisystemisk behandling og skolefungering. Et slikt 

forskningsspørsmål falt utenfor denne oppgavens omfang, men er relevant å undersøke i 

videre forskning.  
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5. Konklusjon 

Denne studien har undersøkt skolefungering hos et utvalg norske ungdommer etter 

mottatt MST. Formålet var å få mer kunnskap om aspekter ved MST-behandling, ved 

ungdommen og konteksten rundt ungdommen som påvirker endringen MST har på 

ungdommens skolefungering etter mottatt behandling.  

I resultatene fremkom tilfredsstillende mål på behandlingsetterlevelse, noe som 

indikerer at metoden har blitt utøvd i tråd med behandlingsprinsippene for MST. Resultatene 

viste at ungdommer fikk bedret skolefungering i etterkant av MST-behandling målt ved 

atferdsmessige og relasjonelle aspekter, prestasjoner og skoledeltagelse. Dette er aspekter som 

er viktig for skolens rolle som beskyttende faktor for individets videre utvikling. 

Avslutningsårsak hadde betydning for endringen i skolefungering etter MST. Det fremkom 

størst positiv endring hos ungdommene med behandlingsforløp som ble fullført som tiltenkt, 

sammenlignet med forløp som ble avsluttet som følge av manglende samarbeidsallianse, 

plassering utenfor hjemmet eller andre årsaker som ikke var knyttet til behandlingsprogresjon. 

I tråd med MST endringsteori som legger til grunn at menneskelig atferd er et resultat av 

gjensidig påvirkning mellom individ og det omkringliggende miljøet, viste resultatene at 

endring i sosiale og individuelle faktorer i og rundt ungdommen hadde en prediktiv verdi på 

bedret skolefungering ved endt behandling. Videre predikerte økt alder hos ungdommene 

bedret skolefungering. Endring i personlig fungering interagerte med alder, og fikk dermed 

større betydning jo eldre ungdommene var. I motsetning til studiens antagelser interagerte 

ikke alder med familieforhold og oppdragelse, vennerelasjoner eller holdninger til antisosial 

atferd når det gjaldt skolefungering ved endt behandling. Dette innebærer at arbeid med å 

styrke familiefungering, vennerelasjoner og å endre ungdommens holdninger til antisosial 

aktivitet er viktige fokusområder i MST uavhengig av ungdommens alder.  

 Studiens resultater vektlegger at en helhetlig og uavbrutt behandlingsprosess har 

betydning for positiv endring i skolefungering. Dette impliserer at arbeid med å fremme 

behandlingsallianse samt å redusere risikoen for plassering utenfor hjemmet er viktige 

fokusområder for MST-terapeuter gjennom hele behandlingsforløpet. Videre underbygger 

funnene viktigheten av at behandlingen fokuserer på ungdommens individuelle behov 

samtidig som det interveneres på andre systemiske nivåer for å styrke ungdommens fungering 

i skolen. Dette reflekterer grunnforståelsen av problematferd i behandlingens endringsteori – 

at atferdsvansker hos ungdom må forstås i lys av konteksten det opptrer i, og at endring også 

fasiliteres med dette utgangspunktet.  
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Vedlegg A 

 

Figur A1 

Histogram over fordelingen på skolefungering ved inntak 

 

Figur A2 

Histogram over fordelingen på skolefungering ved avslutning 
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Figur A4 

P-P plot over residualer fra hierarkisk regresjonsanalyse 

Figur A3 

Histogram over standardiserte residualer fra hierarkisk regresjonsanalyse 
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Vedlegg B 

 

Tabell B1 

Hierarkisk regresjonsmodell med interaksjonsledd alder*endring familieforhold og 

oppdragelse i andre blokk (modell 3) 

Notat. E.= Endring; Familie = familieforhold og oppdragelse; Pers./atferd = personlighet og 

atferd, Holdninger = Holdninger knyttet til antisosial aktivitet. 

 

 

 

Tabell B2 

Hierarkisk regresjonsmodell med interaksjonsledd alder*endring vennerelasjoner i andre 

blokk (modell 4) 

Notat. E.= Endring; Familie = familieforhold og oppdragelse; Pers./atferd = personlighet og 

atferd, Holdninger = Holdninger knyttet til antisosial aktivitet. 

 

 

 

Variabel Modell 1  Modell 3 

 b SEb β t p  b SEb β t p 

Skjæringspunkt 1.602 .021  76.849 .000  1.602 .021  76.874 .000 

Alder -.172 .022 -.113 -7.898 .000  -.171 .022 -.113 -7.854 .000 

E. Familie -.271 .025 -.177 -10.795 .000  -.270 .025 -.177 -10.750 .000 

E. Vennerelasjoner -.107 .024 -.070 -4.499 .000  -.108 .024 -.070 -4.511 .000 

E. Fritid/rekreasjon -.158 .023 -.103 -6.742 .000  -.159 .023 -.104 -6.777 .000 

E. Pers. /atferd -.330 .026 -.216 -12.678 .000  -.331 .026 -.217 -12.732 .000 

E. Holdninger -.124 .025 -.081 -4.945 .000  -.124 .025 -.081 -4.956 .000 

E. Rusmisbruk -.069 .023 -.045 -2.975 .003  -.072 .023 -.047 -3.090 .002 

Lovbrudd .155 .021 .102 7.249 .000  .157 .021 .103 7.310 .000 

Alder*YLS/CMI2   .035 .021 .023 1.657 .098 

    

R2 .255  .256 

∆R2   .001 

Variabel Modell 1  Modell 4 

 b SEb β t p  b SEb β t p 

Skjæringspunkt 1.602 .021  76.849 .000  1.599 .021  76.520 .000 

Alder -.172 .022 -.113 -7.898 .000  -.171 .022 -.112 -7.816 .000 

E. Familie -.271 .025 -.177 -10.795 .000  -.270 .025 -.177 -10.768 .000 

E. Vennerelasjoner -.107 .024 -.070 -4.499 .000  -.109 .024 -.071 -4.548 .000 

E. Fritid/rekreasjon -.158 .023 -.103 -6.742 .000  -.158 .023 -.104 -6.758 .000 

E. Pers. /atferd -.330 .026 -.216 -12.678 .000  -.331 .026 -.216 -12.706 .000 

E. Holdninger -.124 .025 -.081 -4.945 .000  -.124 .025 -.081 -4.959 .000 

E. Rusmisbruk -.069 .023 -.045 -2.975 .003  -.072 .023 -.047 -3.085 .002 

Lovbrudd .155 .021 .102 7.249 .000  .157 .021 .103 7.308 .000 

Alder*YLS/CMI4   .027 .021 .017 1.252 .211 

    

R2 .255  .255 

∆R2   0 
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Tabell B3 

Hierarkisk regresjonsmodell med interaksjonsledd alder*endring holdninger i andre blokk 

(modell 5) 

Notat. E.= Endring; Familie = familieforhold og oppdragelse; Pers./atferd = personlighet og 

atferd, Holdninger = Holdninger knyttet til antisosial aktivitet. 

 

 

 

Tabell B4 

Hierarkisk regresjonsmodell med to interaksjonsledd: alder*endring personlighet/atferd og 

alder* endring holdninger i andre blokk (modell 6) 

Notat. E.= Endring; Familie = familieforhold og oppdragelse; Pers./atferd = personlighet og 

atferd, Holdninger = Holdninger knyttet til antisosial aktivitet. 

 

 

 

Variabel Modell 1  Modell 5 

 b SEb β t p  b SEb β t p 

Skjæringspunkt 1.602 .021  76.849 .000  1.601 .021  76.910 .000 

Alder -.172 .022 -.113 -7.898 .000  -.172 .022 -.113 -7.876 .000 

E. Familie -.271 .025 -.177 -10.795 .000  -.271 .025 -.177 -10.798 .000 

E. Vennerelasjoner -.107 .024 -.070 -4.499 .000  -.109 .024 -.071 -4.580 .000 

E. Fritid/rekreasjon -.158 .023 -.103 -6.742 .000  -.158 .023 -.104 -6.776 .000 

E. Pers. /atferd -.330 .026 -.216 -12.678 .000  -.331 .026 -.217 -12.734 .000 

E. Holdninger -.124 .025 -.081 -4.945 .000  -.125 .025 -.082 -5.002 .000 

E. Rusmisbruk -.069 .023 -.045 -2.975 .003  -.073 .023 -.048 -3.151 .002 

Lovbrudd .155 .021 .102 7.249 .000  .158 .021 .104 7.366 .000 

Alder*YLS/CMI8   .064 .021 .042 3.046 .002 

    

R2 .255  .257 

∆R2   .002 

Variabel Modell 1  Modell 6 

 b SEb β t p  b SEb β t p 

Skjæringspunkt 1.602 .021  76.849 .000  1.612 .021  77.343 .000 

Alder -.172 .022 -.113 -7.898 .000  -.173 .022 -.114 -7.951 .000 

E. Familie -.271 .025 -.177 -10.795 .000  -.273 .025 -.179 -10.941 .000 

E. Vennerelasjoner -.107 .024 -.070 -4.499 .000  -.111 .024 -.072 -4.659 .000 

E. Fritid/rekreasjon -.158 .023 -.103 -6.742 .000  -.161 .023 -.106 -6.926 .000 

E. Pers. /atferd -.330 .026 -.216 -12.678 .000  -.330 .026 -.216 -12.746 .000 

E. Holdninger -.124 .025 -.081 -4.945 .000  -.125 .025 -.082 -5.009 .000 

E. Rusmisbruk -.069 .023 -.045 -2.975 .003  -.079 .023 -.051 -3.402 .001 

Lovbrudd .155 .021 .102 7.249 .000  .158 .021 .104 7.410 .000 

Alder*YLS/CMI7   .129 .024 .084 5.394 .000 

Alder*YLS/CMI8   .004 .024 .002 .156 .876 

    

R2 .255  .262 

∆R2   .007 
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