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Hva har vi med fra andre presentasjoner?
1) Knut Sundell:

 kartlegge og utrede FØR man plasserer barn / ungdom i andre hjem!!

 så å si alle barn i fosterhjem trenger HJELP til å utvikle «vanlige» ferdigheter / 
aldersadekvat kompetanse

 viktigheten av at metodene evalueres, kvalitetssikres og er mulige å ENDRE

Svært få nordiske studier som sier noe om kvaliteten på plasseringsstedet

Hva betyr dette i praksis? Spray an pray?

2) PMTO med fosterforeldre

 De ser samme problemuttrykk som i biologiske hjem (sinne/utagering, tvingende 
samspill…) og mangler konkrete måter å håndtere problemene på 

3) Patricia

going in and OBSERVING childrens behavior : TILSYN og BELØNNING

 most stressful for normal parents: destructive, sexual behavior…

4) Nina Falch

 hver MST behandling sparer samfunnet for 775 000kr ! Vi vil alltid at MST skal 
være prøvd først



Eksempelsaker

• Gutt, 15 år

• Hærverk, skoleskulk, rømmer 

hjemmefra, begynnende rus og 

store konflikter med utagering 

hjemme

• Foreldre har prøvd å bli 

strengere i fht regler, mens 

gutten søker da mer ut til 

negative venner

• Når lærere / voksne gir 

beskjeder blir han sint og 

utagerer eller drar.

• Foreldrene er slitne, og har gitt litt opp. 

• Foreldrene tenker at han ikke kan bo

hjemme

• Jente, 14 år

• Selvskading, store humørsvingninger, 

konsentrasjons-vansker og utagering 

på skolen og hjemme og rusmisbruk.

• Hun blir fort sint og sur på lærere, går 

inn og ut av klasserommet, forstyrrer 

de andre, snakker mye og på en 

upassende måte.

• Foreldrene og det øvrige 

behandlingssystemets er bekymret for 

om dette egentlig handler om en 

begynnende psykisk lidelse og om 

TFCO vil kunne hjelpe jenta.

• Foreldrene tenker at hun ikke kan bo 

hjemme



Ungdom med alvorlige atferdsproblemer

Kjennetegnes ved:

• aggresjon

• volds- og vinningskriminalitet

• rusmisbruk

• opposisjon mot voksne

• dårlig sosial fungering

Økt risiko for:

• vedvarende negativ og 

kriminell atferd

• å ende opp i fengsel

• lav sosioøkonomisk status

• skilsmisser

• rusproblemer

• psykiske lidelser

Komorbiditet: 

ADHD, angst 

depresjon og 

traumer



En tiltakskjede av spesialiserte hjemmebaserte behandlingstilbud



Metodenes forståelse av komorbiditet

og holdninger til diagnoser

• Ungdommens psykiske helse og atferdsproblemer forstås i 

sammenheng med kvaliteten på relasjonen til foreldrene og til andre

viktige personer i livene deres (lærere, venner, trenere).

• Har ikke et spesielt fokus på å diagnostisere psykiske lidelser, men

arbeider med symptomer og atferd for at ungdommen skal kunne bo

hjemme, gå på skole, delta i fritidsaktiviteter og ha venner.



CATCHING AND SCORING – HOW?

• Gjennomføre en god og grundig kartlegging

• Arbeide utfra et forløp og et langsiktig perspektiv

• Arbeide multisystemisk

• Arbeide i et team hvor EN har klinisk ledelse

• Være MODIG på vegne av ungdommen – og ikke prioritere 

relasjoner mellom kollegaer/samarbeidspartnere foran 

familiens beste



Hva er en grundig kartlegging?

• Samtaler med ungdommen, foreldre, skole, øvrig familie 

• Kartlegging inneholder bla traumescreening, voldsrisikovurdering, vurdering av 

rusmisbruk, ved hjelp av CBCL, SCL-90 og YLS

• Grundig gjennomgang av behandlingen og samtykke fra ungdom og foreldre

• Kartlegging av styrker, behov og målsettinger

• ”Matching” ungdom – behandlingshjem, forberedelser av begge

• Planlegging & koordinering andre etater og instanser: hva skjer hvis ungdommen IKKE 

kan flytte hjem?



Systemarbeid som fungerer:

• Overføringsarbeid mellom hjelpere (for eksempel koble på ansikt og navn 

hos hjelpere: skolemøte hvor foreldre og ungdommen møter lærere, 

rådgiver på skolen og kan enkelt ta kontakt med disse)

• Vurdere og planlegge avslutninger i fht sårbare overganger (jul/ sommer). 

• Overlappe verktøy til andre instanser gjennom fysiske møter med 

familien/aktuelle støttepersoner.

• Sikre at partene forstår hverandre og jobber mot et så felles mål som 

mulig.



Kort om bakgrunn

• Fra ”alt virker” til ”ingenting nytter” til ”hva virker og for hvem”? Metoden er 

evidensbasert, det betyr at den er teoriforankret, at det er beskrevet en 

systematisk modell for behandlingen og at den er basert på forskning.

• Utviklet i USA ved Oregon Social Learning Center på 1980-tallet

• Behandlingen varer i ca et år og i løpet av denne tiden bor ungdommen 

først i et behandlingsfosterhjem for så å gradvis mer og mer hjemme 

utover i behandlingen. 



Målgruppen

• Alder 12 – 17 år

• Omfattende atferdsproblemer som viser seg på flere livsområder

• Kriminalitet

• Verbalt utagerende

• Manglende grunnleggende ferdigheter på mange områder

• Psykiske problemer

• Bruk av legale og illegale rusmidler

• Arbeid i opprinnelsesfamilien vurderes som uhensiktsmessig eller umulig 
på nåværende tidspunkt. MST har vært vurdert av MST-leder. 

• Det finnes minst en voksen omsorgsperson som ungdommen kan flytte 
tilbake til. Både ungdommen og omsorgspersonen ønsker tiltaket. Målet er 
at ungdommen skal flytte tilbake til familien.

• §§4-24 eller 4-26



• I løpet av behandlingen jobbes det med alle arenaer rundt ungdommen, 

som skole og fritid, men viktigst er endringer i samspillet i familien som 

fører til at ungdommen kan bo hjemme, gå på skole eller være i arbeid når 

behandlingen avsluttes. 

• Alternativ til institusjonsplassering eller annen gruppebasert plassering 

for ungdommer med omfattende atferdsproblemer

• Har et klart mål om at ungdommen skal flytte hjem til familien



• MST – Multisystemisk terapi

• FFT – Funksjonell familieterapi

• TFCO – Treatment Foster Care – Oregon

• MST-CAN – Multisystemisk terapi – Child Abuse and Neglect



Hvilken kunnskap bygger TFCO på:

• Ungdom som viser problematisk atferd er sterkt påvirket av sine 

omgivelser (foreldre, lærere, venner, nærmiljø). (Bronfenbrenner).
• Behandlingen de får må derfor (også) rettes mot omgivelsene.

• Foreldre og ungdom som har strevet lenge er ofte slitne, motløse, 

defensive og mangler håp.
• Behandlere må ta ansvar for å tilrettelegge på best mulig måte for at familiene kan 1) 

møte til behandling og 2) få håp og tro på endring.

• Problematisk samhandling har ofte mange og sammensatte årsaker.
• Behandlingen må hvile på brukermedvirkning og grundig kunnskapsbasert forståelse 

av familien for å gi skreddersydd behandling.



Målsettinger i TFCO

Hindre vold, kriminalitet, rusproblemer og senere plassering utenfor 

hjemmet;

• Øke samhold/omsorg i familien

• Redusere kontakten med antisosiale venner og øke kontakten med 
prososiale venner

• Bedre frammøte og forbedre prestasjoner på skole/arbeid

• Øke deltakelsen i positive fritidsaktiviteter

• Øke problemløsningsferdighetene i familien



Ungdommen

Behandlingshjem

Behandlingsleder

IndividualterapeutFamilieterapeut

Familie

Ferdighetstrener

Behandlingshjems

-konsulent

Skole Venner Fritid

TFCO

TFCO-teamets aktører og arenaer

Familieterapi



Teamet samles og analyserer atferd: konkretiserer 

hva vi skal ha fokus på først: 1) selvskading, 2) sterke 

humørsvingninger 

 Behandlingshjemmet : stabilisering av 

humørsvingninger med hjelp av døgnrytme, rutiner og 

gi oppmerksomhet  til positiv atferd og ignorere 

negativ atferd.

 Individualterapi: analyse av atferd, CBT, rollespill

Ferdighetstrening: oppgave fra individualterapeut: 

rollespille ute, på skolen, med jevnaldrende

Behandling på alle arenaer:



Familieterapi: Emosjonell klima (expressed emotions): 

kritikk, emosjonell overinvolvering, negativitet er 

spesielt viktig i familier i komorbiditet

Skolemøter: psykoedukasjon rundt behandling av 

komorbiditet, være enige om forventninger og ha tett 

kontakt. Utvikle og opprettholde normalitet. En felles 

forståelse av ungdommen er veldig viktig her!

Poengskjema og skolekort som verktøy (se følgende 

slide) 

Det mest effektive: a) samkjøring av intervensjoner på 

alle arenaer, b) utvikling av nye strategier, c) ut og øve!



Behandlingen

Under alle fasene

• Ukentlige behandlingsmøter

• Ukentlige familiesamtaler (ungdom, foreldre evt søsken deltar –

ungdomsterapeut kan også delta hvis hensiktsmessig)

• Ukentlige veiledningsmøter for behandlingshjemmene

• Ukentlige individualsamtaler/ferdighetstrening for ungdommen

• Oppfølging av skole, andre etater og tjenester

• Teamet tilgjengelig for alle involverte parter 24 timer i døgnet, 7 

dager i uken



FAKTORER FOR MÅLOPPNÅELSE

 Høy kompetanse rundt komorbiditet; psykiske lidelser sammen med atferdsvansker gir 

noen ekstra utfordringer

 En felles forståelse, en metode og en tydelig (klinisk)leder

 En analyse av problemet og en enighet om hva som skal prioriteres først

 Intervensjoner på alle nivå = multisystemisk

Ny analyse av både hva som fungerte og hva som trengs videre

 humor – eksempel

caser! 





SAMARBEID VS KAOS  Viktige faktorer
• Stabilisering og samarbeid i 

kartlegging

• Vurdering i fht muligheter til å 
begrense negativ utvikling (frivillighet 
vs tvang)

• HVEM MØTER UNGDOMMEN?

• Hyppig skifte av saksbehandler er en 
stor barriere

• Sykdomsmodell hos kommune og 
foreldre (psykisk helse hjelp først?) 

• På systemnivå: organisert i «bokser» 
ikke forløp for den enkelte familien.

• Mangel på avrusningsplasser og 
statlige fosterhjem kan føre til avbrudd 
og negativ utvikling for ungdommene, 

• TID står som et helt sentralt element i 
disse sakene, samt faglig syn. 

• Hvem bestemmer, manglende klinisk 
ledelse er en stor risiko!

• Mangler utredning/kartlegging før 
inntak, plassering. 

• ER DET OK Å PLASSERE 
UNGDOMMER SOM IKKE ER 
KARTLAGT? TREFFER VI? 
Diskusjon i plenum



• I TFCO behandlingen: gjøre gode og modige vurderinger i fht 

hvor realistisk det er at ungdommen skal flytte hjem! 

• Samarbeid inntak – TFCO i de utfordrende sakene

• Mangler ønsket fleksibilitet i skolemuligheter, mulig lovbarriere?

• Kjennskap til TFCO i ulike kommuner og ulike inntak, tenke at 

MST/TFCO kan være et tilbud 

• Tilpasse TFCO til ungdommens individuelle behov, få kartlagt 

disse tidlig for å unngå brudd, se opp mot eksklusjonskriterier

• Dommer som står vedrørende samvær med biologiske foreldre 

når TFCO ungdom er plassert i fosterhjem

• Fleksibilitet i teamet, våge å tenke utenfor boksen, kan 

ungdommen flytte hjem før? Ha to familieterapeuter?



RESULTATER OG FORSKNING

Stikkord

•Forskjell mellom gutter og jenter

•Jenter blir fratatt i mindre grad omsorgen for egne barn som voksne etter 

TFCO

•Behandlingshjem 

•Skole

•Kriminalitet

•Referanser sendes hvis ønskelig til artikler/RCT studier
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Viktige sjekkpunkter

• Medvirkning og utviklingsmulighet

• Hvem er ungdommens talsperson ? Hvilke rutiner er på plass for å sikre at 

ungdommen blir hørt? Hvordan får ungdommen hjelp til regulere følelsene

sine, lære nye ferdigheter og selv evaluere fremskritt/utfordringer?

• Kvalitetssikring

• Hvilke kvalitetssikringsrutiner finnes for å ivareta ungdommens behandling?

• Finnes det konkrete behandlingsmål, oppfølging og evaluering av disse

underveis i behandlingen?

• Trygghet og forutsigbarhet

• Hva vet ungdommen om behandlingen han/hun mottar (lengde, 

behandlingsmål, veien videre?)

• Samarbeider vi til ungdommens og familiens beste eller er det andre behov 

som går foran?
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Spørsmål?


