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BARNAVERNDARSTOFA 

 
 Multisystemic Therapy  

MST 

Fjölþáttameðferð 
Innleiðing á Íslandi 

http://www.mstservices.com 
http://www.bvs.is 

 
Halldór Hauksson 

http://www.mstservices.com/
http://www.bvs.is/


HÖFÐABORG  ·  BORGARTÚNI 21  ·  105 REYKJAVÍK  ·  www.bvs.is 

BARNAVERNDARSTOFA  
Framkvæmd 

• Meðferð á heimaslóðum, 3-5 mánuðir, 12-18 ára 
• Efling foreldrahæfni; barn geti búið heima og ekki á 

stofnun 
• Tvö teymi: 4 þerapistar auk 

teymisstjóra/handleiðara í hverju teymi 
• Hver þerapisti sinnir 8-10 fjölskyldum á ári 
• Markhópur: Unglingar sem komast í kast við lögin; 

ofbeldi, vímuefni, félagsskapur, útigangur, alvarlegur 
skólavandi 

• Þjónustusvæði: Í fyrstu stór-Reykjavíkursvæðið en 
fljótlega stefnt að því að þjónusta suð-vesturhornið 
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BARNAVERNDARSTOFA 

Teymin 
• Sveigjanlegur vinnutími en aðgengi að þerapista í 

síma allan sólarhringinn 
• Menntunarkröfur: þerapistar = masterspróf eða 

sambærilegt eða BA-próf & sérmenntun; 
handleiðarar/teymisstjórar = sálfræðingar 

• Fjölskyldumeðferð, atferlismótun, hugræn 
atferlismeðferð, þekking á þroska barna og 
vímuefnavanda  

• MST grunnþjálfun í byrjun 5 dagar 
• Ársfjórðungslega 1,5 d. „booster“ þjálfun 
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BARNAVERNDARSTOFA MST “Skjólstæðingurinn” 

Barn 
Fjölskylda 

Félagar 

Skóli 

Nágrenni 

Meðferðaraðilar 
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BARNAVERNDARSTOFA  
Inngrip í mörg kerfi 

• Yfirmarkmið (t.d.): mæta í skóla/vinnu, hætta útigangi, 
hætta vímuefnaneyslu, velja betri félagsskap 
– ákveðin samkvæmt tilvísun og viðtölum við alla 

hlutaðeigandi í byrjun (fjölskylda, skóli osfv) 

• Greining: millimarkmið, áhrifavaldar og hindranir 
(ný millimarkmið), forgangsröðun, inngrip 
   (þar til yfirmarkmiðum er náð)  

• Styrkleikar og veikleikar/þarfir hvers kerfis (barn, 
fjölskylda, félagar, skóli, nágrenni) 
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BARNAVERNDARSTOFA 

 
 
 

Þróun MST  
• MST meðal 11 prógramma (þ.a.m. MTFC og FFT) 

sem valin voru úr 600 prógrömmum af Blueprints for 
violence protection (Bolder háskóli, Colorado)  

• Rannsakað og þróað frá 1975 við MUSC; fyrstu 
rannsóknir birtar 1986; 1994 hófst almenn 
innleiðing í USA  

• Nú í 30 ríkjum USA og 10 löndum 
– Ástralía, Nýja Sjáland, Kanda; 25 teymi í Noregi; x10 í 

Svíðþjóð; x6 í Danmörku; x2 á Englandi; x1 á Írland; x7 í 
Hollandi; x1 í Sviss 
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BARNAVERNDARSTOFA 

Gagnreynd aðferð 
• 15 birtar samanburðarrannsóknir á árangri (14 randomized); 

1300 fjölskyldur; oftast 2-4 ára (allt að 8 og 14 ára) follow up 
– x7 á abrotaunglingum/alvarl.hegðunarvanda, stundum með neyslu, 

sem að óbreyttu hefðu þurft stofnunarvistun 
– x2 sérstaklega á vímuefnaneyslu (misnotkun & ánetjan) 
– (x1 geðrænir-, x1 tilfinningalegir erfiðleikar; x2 kynferðisbrotaungl.; 

x1 alvarleg vanræksla; x1 unglingar með sykursýki 1) 
• Samanb.hópar: hefðbundin þjónusta, m.a. einstaklingsviðtöl; 

skilorðseftirlit; göngudeild eða stofnanavistun 
• MST hópar fengu marktækt betri niðurstöður: 

– Aukin samheldni & betri samskipti í fjölskyldu ↔ færri 
vistanir utan heimilis, færri handtökur/lögregluafskipti & 
fyrir vægari afbrot, minni neysla, aukin félagshæfni 

 
• „Meðferðarheldni“ (fidelity) & MST konsúlt (vikulegt) 
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BARNAVERNDARSTOFA 
MST meðferðarreglur 

1. Greining/mat miðar fyrst og fremst að því að skilja hvernig umrædd 
vandamál tengjast í stærra samhengi kerfa [barn, fjölskylda, skóli osfv] 

2. Áhersla á hið jákvæða og styrkleika hvers kerfis sem leið til breytinga 
3. Inngrip efla ábyrga- og draga úr óábyrgri hegðun fjölskyldumeðlima 
4. Inngrip eru í nútíð og aðgerðatengd, beinast að afmörkuðum og vel 

skilgreindum vandamálum 
5. Inngrip beinast að endurteknum hegðunarmynstrum, innan og á milli 

mismunandi kerfa, sem viðhalda vandanum 
6. Inngrip eru í takt við og tengjast þroska og þörfum unglings 
7. Inngrip skulu krefjast dagl. eða vikul. vinnu fjölskyldumeðlima 
8. Árangur inngripa skal stöðugt metinn frá mism. sjónarhornum; 

þjónustuaðili tekur ábyrgð á því að yfirvinna hindranir á leið til árangurs 
9. Inngripin skulu stuðla að yfirfærslu meðferðarárangurs og breytingum til 

lengri tíma, með því að efla hæfni foreldra til að takast á við þarfir 
fjölskyldumeðlima í mismunandi aðstæðum (kerfum) 
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BARNAVERNDARSTOFA  
Landsmarkmið 

 Dæmi um markmið sem stefnt er að fyrir alla 
sem fá MST: 
– Býr heima 
– Er í skóla eða vinnu 
– Kemst ekki í kast við lögin 
– Er ekki í neyslu 
– Beitir ekki ofbeldi (þmt. verbalt) 
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