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Inngangur 
Fræðimenn virðast sammála um að afar erfitt sé að ná árangri í meðferð með börn og unglinga 

sem sýna alvarlega andfélagslega hegðun. Andfélagsleg hegðun er víðtækt hugtak sem nær 

yfir alla þá hegðun sem brýtur í bága við reglur og ríkjandi viðmið fjölskyldunnar og samfé-

lagsins. Dæmi um andfélagslega hegðun er ofbeldi eða áflog, þjófnaður, skemmdarverk og 

neysla vímuefna (Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland og Cunningham, 2009). Á 

tveimur áratugum hefur hröð framþróun átt sér stað í greiningum á hegðunarkvillum barna og 

unglinga og í þróun meðferðarúrræða fyrir þessa einstaklinga (Stout og Holleran, 2013).  

Fjöldi meðferðarúrræða hafa verið þróuð í þeim tilgangi að minnka tíðni eða draga úr styrk-

leikum ákveðinna einkenna andfélagslegrar hegðunar. Meðferðir ganga oft út á að láta þrjá 

Útdráttur 

Fjölkerfameðferð (e. multisystemic therapy) eða MST eins 
og hún verður nefnd í þessari ritgerð er meðferð fyrir 
fjölskyldur unglinga á aldrinum 12-18 ára sem sýna alvar-
legan klínískan hegðunarvanda á mörgum sviðum. Dr. Scott 
W. Henggeler, upphafsmaður MST, þróaði meðferðina um 
1970 þar sem honum fannst vanta stuðning fyrir fjölskyldur 
barna og unglinga með áhættuhegðun. MST er fjölskyldu- og 
samfélagsmiðuð meðferð sem byggir á kenningunni um 
breytingar og á kenningu Bronfenbrenner um félagslegt 
vistkerfi. Kenningin tekur tillit til margbreytileika umhver-
fisins og áhættuþátta tengdum hegðunarvanda unglinga sem 
sýna alvarlega andfélagslega hegðun. Fræðimenn eru ekki 
sammála um hvernig meðferðir virka. Það getur verið flókið 
að skýra hvaða þættir í meðferðinni hafa áhrif á 
hegðunarbreytingar og hver styrkur þeirra er. Auknar kröfur 
eru um að meðferðir við hegðunarröskunum séu 
raunprófaðar og byggi á gagnreyndum aðferðum. MST hefur 
fengið mikið lof en einnig verið gagnrýnd. Deilt er um 
viðmið og aðferðir við mælingar á gagnsemi og marksemi. 
Ritgerð þessi er fræðileg umfjöllun um meðferð við 
hegðunarröskunum. Fjallað verður um MST í samhengi við 
hagnýtingu sálfræðinnar, raunprófun meðferða og ólík 
sjónarmið varðandi áherslur í rannsóknum. Lögð verður sér-
stök áhersla á styrkleika og veikleika MST.  
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aðskilda þætti vinna saman. Það er að samræma uppbyggingu á trausti á milli sálfræðings og 

skjólstæðings, mótun hegðunar skjólstæðings eða umönnunaraðila og mótun á áhrifaþáttum í 

umhverfinu (Smedslund, 2012). Samhliða þessu hafa fræðimenn unnið ötullega að því að 

mæta vaxandi kröfum um að beita skuli gagnreyndum aðferðum sem byggja á fræðilegum 

kenningum í meðferð. Rannsóknir eru forsenda fyrir árangursmati meðferða. Þannig er reynt 

að skapa grundvöll fyrir marktækar mælingar á árangri meðferða (Lilienfeld, Ritschel, Lynn, 

Cautin og Latzman, 2013).  

Ljóst er að meðferðir af þessum toga virka og að sumar meðferðir virka betur en aðrar 

(Henggeler o.fl., 2009). Jákvæðar breytingar á hegðun eru augljós merki um að meðferð virki. 

Breytingar á hegðun er algengt viðmið til að meta árangur í meðferð við andfélagslegri 

hegðun. Aukin félagsleg virkni, árangursríkari samskipti og bættur námsárangur eru dæmi um 

hegðunarbreytingar (Henggeler o.fl., 2009).  

Fræðimenn eru ekki sammála um hvernig meðferðir virka (Littell, 2005). Það getur 

verið flókið að skýra hvaða þættir í meðferðinni hafa áhrif á hegðunarbreytingar og hver 

styrkur þeirra er (Smedslund, 2009). Sértækir og almennir þættir sem hafa forspárgildi í 

tengslum við árangurinn eru mikilvæg vísbendi fyrir meðferðaraðila. Það auðveldar þeim að 

velja viðeigandi íhlutun í meðferð fyrir skjólstæðinga sína (Karver, Handelsman, Fields og 

Bickman, 2006).  

Nokkuð er deilt um styrkleika og veikleika meðferða og hvaða þættir í meðferðum 

skýra árangurinn (Littell, 2005). Smedslund (2012) telur til að mynda óraunhæft að hægt sé að 

búa til almennar og gagnreyndar leiðsagnarreglur sem leggja línurnar um það hvernig meta 

skuli sálfræðilegar meðferðir.   

Fjölkerfameðferð (e. multisystemic therapy) eða MST eins og hún verður nefnd í 

þessari ritgerð er meðferð fyrir fjölskyldur unglinga á aldrinum 12-18 ára sem sýna alvarlegan 

klínískan hegðunarvanda á mörgum sviðum (Barnaverndarstofa, e.d.-a). MST byggir á gagn-
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reyndum aðferðum og er almennt séð talin árangursrík. Sýnt hefur verið fram á góðan árangur 

MST með samanburðarrannsóknum. Það þýðir að rannsóknarniðurstöður styðja árangur 

meðferðarinnar samanborið við aðrar meðferðir eða samanborið við enga meðferð (Henggeler 

o.fl., 2009).  

MST hefur fengið mikið lof en einnig verið gagnrýnd. Deilt er um viðmið og aðferðir 

við mælingar á gagnsemi (e. efficacy) og marksemi (e. effectiveness)  meðferðarinnar (Littell, 

2005).  

Ritgerð þessi er fræðileg umfjöllum um meðferð við hegðunarröskunum. Lögð verður 

áhersla á styrkleika og veikleika MST. Fyrst verður fræðileg umfjöllum um MST og 

samhengið við hagnýtingu sálfræðinnar. Því næst verður fjallað um hegðunarraskanir og 

meðferð þeirra. Þá verður umfjöllun um raunprófun meðferða og ólík sjónarmið varðandi 

áherslur í rannsóknum. Að lokum verður fjallað um raunprófun á MST og árangur. 

Fjölkerfameðferð (MST) 
Dr. Scott W. Henggeler, upphafsmaður MST, þróaði meðferðina um 1970 þar sem honum 

fannst vanta stuðning fyrir fjölskyldur barna og unglinga með áhættuhegðun. Henggeler og 

félagar (2009) þróuðu meðferðarmódelið í krafti þekkingar sinnar á öðrum meðferðum sem 

stundaðar voru og út frá kenninguni um breytingar (e. theory of change) og kenningu Urie 

Bronfenbrenner um félagslegt vistkerfi (e. social ecology).  

Meðferðin fer að mestu leyti fram á heimili unglingsins og tekur mið af öllu 

nærumhverfi hans. Í MST eru foreldrar taldir helsti áhrifavaldurinn þegar kemur að því að 

móta hegðun unglingsins. Meðferðaraðlili MST mætir á heimilið til að efla færni foreldra, 

bjargráð og sjálfstæði til að takast á við uppeldi unglingsins. Fjölskyldan aðstoðar þerapistann 

við að móta meðferðaráætlun. Þannig er reynt að draga úr valdi þerapistans og virkja drifkraft 

og ábyrgð fjölskyldumeðlima (Henggeler o.fl., 2009). Í upphafi meðferðar er sértækur vandi 

unglingsins skilgreindur og markmið með inngripum ákveðin út frá því. Íhlutun í MST er 
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aðgerðamiðuð og beinist ekki að fortíðarvanda heldur að vanda líðandi stundar. Íhlutun í MST 

er ætlað að ná til allra umhverfisþátta sem snerta unglinginn. Meðferðin tekur frá þremur 

mánuðum í að hámarki fimm mánuði. Telst þá meðferðin fullreynd (Barnaverndarstofa, e.d.-

b).  

Í dag eru starfrækt 500 MST teymi í 34 fylkjum Norður-Ameríku og í 14 löndum 

víðsvegar um heiminn. Árlega fara yfir 23.000 fjölskyldur í gegnum MST á heimsvísu (MST 

service, e.d.). Síðan 2008 hefur MST verið eitt helsta úrræði Barnaverndarstofu á Íslandi við 

alvarlegum hegðunarvandamálum barna og unglinga (Barnaverndarstofa, 2014).  

Heildarmarkmið MST og meginreglur í framkvæmd 

Styrkleikar MST felast meðal annars í því hversu lausnamiðuð og markmiðadrifin meðferðin 

er (Henggeler o.fl., 2009). Innra og ytra skipulag MST er skýrt og einfalt sem býður upp á 

góða samræmingu á vinnulagi þerapista og framkvæmd meðferðarinnar. Í MST er unnið eftir 

fimm heildarmarkmiðum og farið er eftir níu meginreglum í framkvæmd (Henggeler o.fl., 

2009).  

Heildarmarkmið MST eru að unglingur búi heima hjá sér, stundi skóla eða vinnu, 

komist ekki í kast við lögin, noti ekki vímuefni og beiti ekki ofbeldi eða hótunum (Barnav-

erndarstofa, e.d.-b). 

Meginreglur í framkvæmd MST eru:   
1. Að finna samhengið. Greining og mat miðar fyrst og fremst að því að finna út hvernig 

umrædd vandamál tengjast í stærra samhengi mismunandi kerfa (barn, fjölskylda, vinir, 

skóli o.s.frv).  

2. Áhersla á hið jákvæða og á styrkleika. Meðferðaraðilar skulu leggja áherslu á hið 

jákvæða og styrkleika hvers kerfis sem hreyfiafls til breytinga.  

3. Auka ábyrgð Meðferðarinngrip skulu gerð með það fyrir augum að efla ábyrga 

hegðun og draga úr óábyrgri hegðun fjölskyldumeðlima.  

4. Áhersla á nútíð, aðgerðir og skýrar skilgreiningar.  Meðferðarinngrip skulu beinast 

að stöðunni eins og hún er í dag, vera aðgerðatengd og beinast að afmörkuðum og vel 

skilgreindum vandamálum.  

5. Koma auga á endurtekningar. Meðferðarinngrip skulu beinast að endurteknum 

hegðunarmynstrum sem viðhalda umræddum vanda innan og á milli mismunandi kerfa.  
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6. Í takt við þroska. Meðferðarinngrip skulu vera í takt við og tengjast þroska unglings.  

7. Stöðugt framlag. Meðferðarinngrip skulu gera ráð fyrir daglegu eða vikulegu framlagi 

fjölskyldumeðlima.  

8. Mat og ábyrgð. Árangur meðferðarinngripa er stöðugt metinn útfrá mismunandi 

sjónarhornum og meðferðaraðilar taka ábyrgð á því að yfirvinna hindranir á leið til áran-

gurs.  

9. Alhæfing. Meðferðarinngrip skulu gerð með það fyrir augum að þau leiði til alhæfin-

gar meðferðarárangurs og breytinga til lengri tíma, með því að efla hæfni foreldra til að 

takast á við þarfir fjölskyldumeðlima í mismunandi aðstæðum. (Barnaverndarstofa, e.d.-

c). 

 
Kenningarlegur grundvöllur MST 

Hugmyndafræði MST byggir á kenningu Urie Bronfenbrenner um félagslegt vistkerfi. 

Samkvæmt kenningu Bronfenbrenner ákvarðast hegðun af samverkandi umhverfisþáttum. 

Þannig er andfélagsleg hegðun studd af samspili ólíkra þátta innan heimilis, vinahóps, skóla 

eða vinnu og öllum þáttum þess umhverfis sem umlykur unglinginn (Bronfenbrenner, 1986).  

Henggeler og félagar (2009) settu fram kenninguna um breytingar (e. theory of 

change). Kenningin um breytingar felur í sér að andfélagsleg hegðun (afbrot, vímuefnaneysla 

og hegðunarvandamál) sé drifin áfram af samspili áhættuþátta (e. risk factors) og tengist 

öllum umhverfisþáttum (fjölskyldu, vinum, skóla og nágrenni) sem snerta barnið eða 

unglinginn (Henggeler o.fl., 2009). Kenningin um breytingar er í samræmi við kenningu 

Bronfenbrenner um félagslegt vistkerfi.  

Sigurður J. Grétarsson (2009) lýsir sambandi hagnýtrar sálfræði við vísindalega aðferð 

og kenningu. Hann bendir á að hugsunarháttur og framgangsmáti sálfræðinga þurfi að sam-

ræmast vísindunum.   

Sálfræðileg ráðgjöf sem slítur strenginn sem tengir hana við rannsóknir verður hvorki langlíf 

né farsæl. Hún veldur fljótlega niður gervivísindahlíðina og lendir þar í víðsjárverðum fé-

lagsskap. Sálfræðingar verða því að tileinka sér - og fella að framgangmáta og hugsu-

narhætti sínum – hagnýtar hugmyndir um vísindi. Þar gildir engin ein einföld eða þríein 

formúla heldur sú sannfæring að öll hagnýting njóti samstarfs við kenningu, aðferð, 
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skýringu, og þekkingu, við skynsamleg vísindi í heild sinni (Sigurður J. Grétarsson, 2009, 

bls 5). 

Út frá kenningu sinni um breytingar, kenningu Bronfenbrenner og í krafti þekkingar sinnar á 

mismunandi aðferðum í meðferð telja Henggeler og félagar (2009) sig hafa þróað 

skynsamlega og gagnreynda fjölskyldu- og samfélagsmiðaða íhlutun.  

Sigurður J. Grétarsson (2009) heldur áfram að greina frá sambandi hagnýtrar sálfræði 

við vísindalega aðferð og kenningu. 

Vísindi eru ekki það sama og tækni. Tæknilegar uppfinningar eða vanagangur, mælingar og 

aðferðir, geta byggst á vísindalegri vinnu, en þau eru ekki vísindin sjálf. Sálfræðileg próf 

eða tiltekin meðferð geta byggst á vísindum með ýmsum hætti, en vísindaleg mæling tryggir 

ekki vísindalegar niðurstöður eða vísindalega ráðgjöf. Vísindi felast í þekkingargrunni, hug-

sunarhætti, afstöðu til verkefna og til úrlausna og ótal hlutum sem ekki er hægt að lýsa í 

fljótu bragði. Dæmi um margbreytileika eru margbreytileg. Til dæmis tryggir hollusta við 

vísindalega kenningu engan veginn að vísindalega sé staðið að verki eða hugsað. Eins 

nauðsynleg og skynsamleg kenning hlýtur að vera – þá er kenning án áskilinnar 

rannsóknarniðurstöðu bara agalaus hugmyndafræði (Sigurður J. Grétarsson, 2009, bls 5-6).  

Víðtæk nálgun MST sem byggir á gagnreyndum aðferðum vísindanna er ætlað að ná til allra 

umhverfisþátta. Eins á nálgun MST að vera í skynsamlegu samhengi við kenninguna um 

breytingar og kenningu Bronfenbrenner (Henggeler o.fl., 2009). 

Henggeler og félagar (2009) vilja meina að vel heppnuð innleiðing MST hafi leitt til 

jákvæðra breytinga í lífi fjölda barna og unglinga sem sýna alvarlega andfélagslega hegðun og 

fjölskyldum þeirra.  

Hegðunarraskanir og meðferð þeirra 
Andfélagsleg hegðun virðist að vissu marki vera eðlilegur þáttur í þroskaferli unglinga. 

Meirihluti unglinga taka þátt í einhverju sem talist gæti andfélagsleg hegðun eins og að skrópa 

í tíma, lenda í áflogum og prófa að reykja eða drekka (Henggeler o.fl., 2009). Áhættuhegðun 

unglinga er algeng í vestrænu samfélagi en alvarleg andfélagsleg hegðun er utan marka þess 
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sem gæti talist eðlilegur þroski. Einstaklingar sem verða vitni að eða hafa grunsemdir um til-

felli þar sem unglingur sýnir alvarlega andfélagslega hegðun eru vísir með að tilkynna það til 

yfirvalda.  

Í ársskýrslu Barnaverndarstofu fyrir árið 2013 kemur fram að flestar tilkynningar sem 

bárust voru vegna áhættuhegðunar barns eða 36,9%. Heildarfjöldi barna sem tilkynnt var um 

var 7.047 börn, þar af 3.181 vegna áhættuhegðunar (Barnaverndarstofa, 2014). 

Hegðunarraskanir koma fram í barnæsku og á unglingsárunum og greinast oft í kjölfarið á 

þrálátu mynstri sem einkennist af alvarlegri andfélagslegri hegðun (Henggeler og Sheidow, 

2012).  

Hegðunarraskanir 

Hegðunarröskunum hefur verið skipt upp í tvo megin flokka samkvæmt flokkunarkerfi 

ameríska sálfræðingafélagsins (American Psychiatric Association, 2013). Annars vegar er það 

hegðunarröskun (e. conduct disorder) og hins vegar er það mótþróaþrjóskuröskun (e. 

oppositional defiant disorder). Skortur á sjálfsstjórn í tengslum við hegðun og tilfinningar 

einkenna börn og unglinga með hegðunarraskanir  (American Psychiatric Association, 2013).  

Birtingarmyndir hegðunar eru mismunandi eftir því hvort um hegðunarröskun eða 

mótþróaþrjóskuröskun sé að ræða. Börn og unglingar með hegðunarröskun sýna oft 

endurtekið mynstur hegðunar sem einkennist af ofvirkni, hvatvísi og ýgi (e. aggression) eins 

og að virða ekki rétt og eignir annarra, lenda í slagsmálum og brjóta gegn helstu gildum 

samfélagsins. Börn og unglingar með mótþróaþrjóskuröskun sýna oft hegðun sem einkennist 

af reiði, hefnigirni og pirringi (e. irritation) eins og að missa stjórn á skapi sínu, rífast við 

fullorðna, neita að fara eftir fyrirmælum, ásaka aðra um eigin mistök og angra aðra viljandi.  

Algengi hegðunarröskunar og mótþróaþrjóskuröskunar er um 9% þegar miðað er við 

þýði á ársgrundvelli. Mun fleiri drengir greinast með hegðunarraskanir (hegðunarröskun og 

mótþróaþrjóskuröskun) heldur en stúlkur. Um það bil 13% drengja og 5% stúlkna greinast 
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með hegðunarraskanir (Maughan, Rowe, Messer, Goodman og Meltzer, 2004). ADHD, kvíði 

og depurð eru algengir fylgikvillar hjá börnum og unglingum með hegðunarraskanir (Wolff 

og Ollendick, 2006; Ollendick, Jarrett, Grills-Tacuechel, Hovey og Wolff, 2008).  

Orsakir hegðunarraskana eru margþættar og flóknar. Margir þeirra sem greindir eru 

búa við óviðunandi aðstæður, eru óafskiptir, eiga foreldra sem glíma við fíknir og geðræn 

vandamál eða skortir aga, hlýju og umhyggju frá ummönnunaraðilum og systkinum 

(Henggeler o.fl., 2009).  

Meðferð við hegðunarröskunum 

Flestar meðferðir við hegðunarröskunum ganga út á að draga úr styrkleika einkenna, minnka 

tíðni hegðunar eða auka tíðni árangursríkrar hegðunar. Reynt er að draga úr hegðun eins og 

skemmdarverkum, ofbeldi, skapofsa eða rifrildum við fullorðna og auka tíðni árangursríkrar 

hegðunar eins og að fara eftir fyrirmælum fullorðinna, jákvæðra samskipta og mætingar í 

skóla eða vinnu (Henggeler o.fl., 2009). 

Stout og Holleran (2013) benda á að heilbrigðiskerfi, sérstaklega tryggingarkerfi í 

Bandaríkjunum, gera í auknum mæli kröfur um að meðferðir séu bæði gagnreyndar og hag-

kvæmar. Á síðustu tveimur áratugum hafa fjölmargar gagnreyndar og hagkvæmar meðferðir 

við hegðunarröskunum verið þróaðar (Stout og Holleran, 2013).  

Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að fjölskyldu- og samfélagsmiðuð inngrip 

sem fara fram á heimavelli eru hagkvæmari heldur en úrræði þar sem unglingurinn er vistaður 

utan heimilis, þó með nokkrum undantekningum (Henggeler o.fl., 2009).   

Raunprófun meðferða 
Auknar kröfur eru um að meðferðir við hegðunarröskunum séu raunprófaðar - byggi á gagn-

reyndum aðferðum (Henggeler og Sheidow, 2012). Með raunprófun er átt við að meðferðin 

hafi verið prófuð með samanburðarrannsóknum og að rannsóknir á meðferðinni hafi verið en-

durteknar af hlutlausum aðilum og staðfesti árangurinn (Chambless og Hollon, 1998).  
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Meðferðir sem byggja á gagnreyndum aðferðum eru raunprófaðar með bestu 

mögulegu rannsóknum í klínískri sálfræði og rannsóknum á persónueinkennum, menningu og 

einstaklingamun skjólstæðinga (Swift og Callahan, 2010).   

Árangur meðferðar er mældur reglulega út frá fyrirfram skilgreindum markmiðum og 

eru endurskoðuð út frá þeim árangri sem næst í meðferðinni (Henggeler o.fl., 2009). 

Gagnsemi og marksemi meðferða 

Vel skilgreind og afmörkuð aðferð auðveldar rannsóknir á gagnsemi (e. efficacy) og marksemi 

(e. effectiveness) meðferða. Þannig gefa rannsóknarniðurstöður hugmyndir um hvað skýri 

árangurinn (Chambless og Hollon, 1998). Rannsóknir á gagnsemi meðferða eru til þess að 

ákvarða hvort meðferðin virki og rannsóknir sem snúa að marksemi eru til þess að ákvarða 

hvort meðferðin beri árangur í klínískum raunaðstæðum (Henggeler og Sheidow, 2012). 

Lohr (2011) leggur áherslu á að ramminn í kringum mælingar við árangursmat á gagn-

semi og marksemi meðferða feli í sér tilraunaaðferð sem afmarkar innihald meðferðarinnar. 

Lohr (2011) telur nauðsynlegt að sértæk meðferð (e. specific treatment) sé borin saman við 

almenna meðferð (e. nonspecific treatment) sem er undir góðri stjórn rannsakenda.  

Sértækir og almennir þættir í meðferð 

Meðferð telst sértæk þegar rannsóknir hafa sýnt fram á að tilteknir þættir skýri gagnsemi 

meðferðar umfram almenna þætti í meðferðinni (Bjornsson, 2011). Sértækir þættir eru sóttir í 

kenninguna sem meðferðin byggir á. Sértækir þættir þurfa að vera vel skilgreindir og í gagn-

reyndum meðferðum er oftast gefin út meðferðarhandbók þar sem fjallað er ítarlega um 

sértæka þætti í meðferðinni (Lohr, 2011). Dæmi um sértækan þátt er hugrænt endurmat (e. 

cognitive restructuring). Hugrænt endurmat er þegar skjólstæðingur lærir að leggja mat á og 

gagnrýna sjálfvirkar hugsanir kerfisbundið til að komast að skynsamlegri niðurstöðu (Wol-

gast, Lundh og Viborg, 2013). Almennir þættir í meðferð eru tilteknir þættir sem gegna hlut-

verki í öllum meðferðum. Almennir þættir í meðferð snúa að meðferðarsambandinu - sam-
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bandinu á milli þerapistans og skjólstæðingsins (Lohr, 2011). Dæmi um almenna þætti eru 

hluttekning (e. empathy) og væntingar (e. expectations) skjólstæðings til meðferðarinnar. 

Hluttekning hefur verið skilgreind sem eiginleiki þerapistans til að sjá með augum 

skjólstæðingsins. Hluttekning er semsagt næmleiki (e. sensitive ability) þerapistans og vilji (e. 

willingness) til að skilja hugsanir, tilfinningar og baráttu (e. struggles) skjólstæðingsins með 

því að setja sig í spor hans (Norcross, 2011). Um væntingar skjólstæðings til meðferðar er átt 

við fyrirfram gefna trú viðkomandi um árangur meðferðar sem tengist verklagsreglum, áran-

gri, þerapistanum eða sérhverjum fleti sem snertir íhlutunina og framkvæmd hennar (Nock og 

Kazdin, 2001).  Skjólstæðingar með væntingar til meðferðar áður en íhlutun hefst samræma 

sig betur að verklagsreglum í meðferðinni, þeir hafa meiri trú á virði meðferðarinnar, eru lík-

legri til að ljúka meðferð og ná bata í meðferð heldur en skjólstæðingar sem hafa engar 

væntingar í upphafi meðferðar (Nock og Kazdin, 2001).  

Bjornsson (2011) bendir á að fagleg umræða um sértæka og almenna þætti í meðferð 

sé lituð af þeim sem aðhyllast sértæka þætti. Hann vekur athygli á því að hvaða kenning sem 

er þurfi að tilgreina til hlítar viðhaldandi áhrif almennra þátta á raskanir og á þróun þeirra. 

Hann bendir á að almennir þættir geti stuðlað að auknum árangri í meðferðum, oft þegar þeir 

eru í tengslum við sértæka þætti.  

Karver, Handelsman, Fields og Bickman (2006) gagnrýna rannsakendur fyrir að hunsa 

að miklu leyti almenna þætti við raunprófun meðferða. Þeir vísa í niðurstöður rannsókna sem 

sýna að almennir þættir eru með 30% dreifni í árangursmati meðferða á meðan sértækir þættir 

eru með 15% dreifni. Jafnframt hafa niðurstöður raunprófana gefið til kynna að einn traustasti 

(e. robust) þátturinn í forspá um árangur í meðferð er meðferðarsambandið (Karver o.fl., 

2006). 

Meðferðarsambandið 

Meðferðarsamband er hugtak yfir þau margþættu tengsl sem myndast á milli þerapistans og 

skjólstæðingsins í meðferð. Gelso (2014) einfaldar þessi margþættu tengsl með því að brjóta 
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þau niður í þrjár meginstoðir. Sú fyrsta er að meðferðarsambandið byggi á samvinnu (e. work-

ing alliance) þerapistans og skjólstæðingsins. Samvinna er hugtak sem nær yfir þær tilfinnin-

gar og þau viðhorf sem þerapisti og skjólstæðingur hafa gagnvart hvor öðrum. Önnur er yfir-

færsla (e. transference) skjólstæðingsins en yfirfærsla hefur verið viðloðin við sálar-

aflskenningu Sigmunds Freud. Í þessu samhengi er yfirfærsla ekki bundin við kenningu 

Freud. Yfirfærsla er hugtak sem nær yfir reynslu og skynjun skjólstæðingsins á þerapistanum 

sínum. Yfirfærsla mótast af sálfræðilegum þáttum og af fortíð skjólstæðingsins sem tvinnast 

saman í tilfærslu yfir á þerapistann. Yfirfærsla getur verið á tilfinningum, viðhorfum og 

hegðun (Gelso, 2014). Þriðja stoðin er gagnúð (e. countertransference) þerapistans. Gagnúð 

er hugtak sem nær yfir viðbrögð þerapistans. Viðbrögðin markast af reynslu þerapistans af 

tilfinningalegum átökum og varnarleysi úr fortíð og nútíð (Gelso, 2014).  

Smedslund (2009) telur að rannsakendur og raunprófun meðferða verði alltaf á skjön 

við vinnubrögð þerapista. Annars vegar þurfa þerapistar að treysta á eigin þekkingu sem    

byggir á merkingarbærum þáttum úr tungumáli og menningu skjólstæðingsins. Þessir þættir 

eru breytilegir og endurspegla einstaklingsmun. Hins vegar þurfa rannsakendur að treysta á 

takmarkaða og almenna reglufestu sem á að steypa traustan reynslugrundvöll (Smedslund, 

2009).  

Fylgni við meðferð 

Henggeler og Sheidow (2012) benda á mikilvægi þess að hafa reglufestu í meðferðar-

módelinu. Þeir halda því fram að gæðakerfi sé forsenda innleiðingar og útbreiðslu meðferða 

innan sem utan landamæra Bandaríkjanna. Þeir vilja meina að gæðakerfi styðji undir fylgni 

(e. adherence) þerapista við meðferðarmódelið og auki þannig árangur meðferða. Gæðakerfi 

byggja á ýmsum aðferðum sem eiga að tryggja marksemi (e. effectiveness) í þjálfun þerapista 

(Herschell, Kolko, Baumann og Davis, 2010).  
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Fræðimenn virðast nokkuð sammála um að meðferðarhandbækur (e. treatment manu-

als) séu góður kostur til að ná stjórn þegar tilraunaaðferð er beitt í rannsókn meðferða (Wil-

son, 1996). Meðferðarhandbækur eru líklegar til að hvetja til nálgunar í meðferð sem er 

víðtækari og raunhæfari en annars væri. Meðferðarhandbækur eru ákveðin þáttur í útbreiðslu 

sértækra inngripa sem gerir það mögulegt að staðfesta árangurinn með raunprófunum (Wil-

son, 1996). 

 Herschell og félagar (2010) kalla eftir skilvirkum aðferðum fyrir innleiðingu  

meðferða í raunaðstæðum. Þeir segja þörf á gagnreyndum alhliða leiðsagnarreglum sem efla 

marksemi við innleiðingu gagnreyndra meðferða í starfi þerapista. Herschell og félagar (2010) 

halda því fram að rannsakendur hafi gefið lítinn gaum að leiðum til að auka skilvirkni í 

þjálfun þerapista.  

Gerð var úttekt á sex aðferðum í þjálfun þerapista – aðferðum sem er ætlað að treysta 

fylgni þeirra við gagnreyndar aðferðir í meðferð. Úttektin fór þannig fram að rannsakendur 

endurskoðuðu niðurstöður úr 55 rannsóknum á marksemi í þjálfun þerapista í að beita gagn-

reyndum aðferðum í meðferð. Við samanburð á aðferðum kom í ljós munur á marksemi (e. 

effectiveness) aðferða (Herschell o.fl., 2010). Algengustu aðferðirnar í þjálfun þerapista eru að 

biðja þerapistann um að lesa skriflegt efni í meðferðarhandbókum og þátttaka þerapista í vin-

nustofum. Niðurstöður sýndu að litlar sem engar sannanir eru fyrir því að 

meðferðarhandbækur eða vinnustofur auki kunnáttu og færni (Herschell o.fl., 2010).  

Weingardt (2004) segir það ekki spurningu um hvort nýta eigi meðferðahandbækur 

heldur spurningu um hvernig skuli bæta þær og hvernig skuli auka notagildi þeirra í klínískri 

meðferð. Hann bendir á að meginreglur, ferli og verkfæri í þróun kennsluaðferða og tækni. Þá 

telur hann margmiðlun geta bætt túlkun og skilning þerapista á meðferðahandbókum (Wein-

gardt, 2004).  
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Mikið hefur verið skrifað um andstöðu þerapista við meðferðarhandbækur og tregðu 

þeirra til að sækja sér sértæka þjálfun í meðferð (Steward, Chambless og Baron, 2012). 

Mazzucchelli og Sanders (2010) telja að stífar kröfur í meðferðarhandbókum um fylgni 

þerapista við meðferð skapi tregðu hjá þerapistum. Þeir vilja meina að það hamli innleiðingu 

og útbreiðslu meðferða og dragi þannig úr marksemi. Þeir benda á að þerapistar verði að fá 

meiri sveiganleika til að nýta almenna þætti í meðferð. Stífur rammi og regluverk getur stillt 

þerapistum upp við vegg og þvingað þá til að nýta sértæka þætti á kostnað almennra þátta. 

Mazzucchelli og Sanders (2010) kalla eftir aðferðum sem leyfa meira svigrúm fyrir almenna 

þætti en viðhalda áframhaldandi reglufestu í kringum sértæka þætti. 

Raunprófun og árangur MST  
Raunprófanir á gagnsemi og marksemi MST eru forsenda fyrir árangursríkri innleiðingu á 

meðferðinni á heimsvísu og ein helsta ástæðan fyrir því hversu mikils metin hún er 

(Henggeler og Sheidow, 2012). Á heildina litið hafa 20 rannsóknir á árangri MST verið birtar 

í ritrýndum tímaritum, þar af voru 18 rannsóknir þar sem valið var í tilraunahópa og 

samanburðarhópa af handahófi (e. randomized trials) og tvær hálftilraunir (e. quasi-

experimental studies) (Henggeler og Sheidow, 2012).  

Raunprófun á gagnsemi MST 

Á upphafsárum MST sýndu niðurstöður úr raunprófun á gagnsemi meðferðarinnar að 

íhlutunin dró úr hegðunarvanda, stuðlaði að bættum fjölskyldutengslum hjá afbrotaunglingum 

og dró úr vanrækslu (Henggeler og Sheidow, 2012).  

Nýlegri raunprófanir á MST byggja á strangri aðferðafræði. Það þýðir að 

rannsakendum er úthlutaður tilraunahópur eða samanburðarhópur af handahófi (e. random 

assignment) og að þátttakendur eru valdir í hópa af handahófi. Strangar kröfur eru um 

meðhöndlun á greiningum og gögnum og hvernig staðið er að rannsóknum á árangri með 

eftirfylgni í kjölfar meðferðar (Henggeler og Sheidow, 2012).  

Niðurstöður nýlegra rannsókna sýndu að íhlutun MST stuðlar að bættum 
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fjölskyldutengslum og dregur úr einkennum geðraskana hjá umönnunaraðilum og unglingum. 

Í langtímarannsókn sem fólst í eftirfylgni í kjölfar meðferðar kom í ljós að yfir 14 ára tímabil 

dró úr handtökum og fangelsun hjá 50% unglinga sem luku meðferð (Henggeler og Sheidow, 

2012).  

Borduin, Schaffer og Heiblum (2009) endurtóku rannsókn sem gerð var á gagnsemi 

MST í tengslum við unglinga sem voru uppvísir um kynferðisafbrot. Niðurstöður sýndu að 

það dró úr fangelsisvistun hjá 83% unglinga. Niðurstöður úr eftirfylgni á rannsókninni sýndu 

að yfir 9 ára tímabil hafði dregið úr fangelsisvistun hjá 80% þátttakenda.  

Henggeler og Sheidow (2012) telja að rannsóknaniðurstöður staðfesti gagnsemi MST í 

tengslum við unglinga sem sýna alvarlega andfélagslega hegðun og fjölskyldur þeirra.  

Huey og Polo (2008) gerðu rannsókn á gagnsemi meðferða við hegðunarröskunum hjá 

unglingum í minnihlutahópum – af öðru þjóðerni. Gerð var úttekt á samfélagsmiðuðum 

meðferðum og þær bornar saman við forsendur ameríska sálfræðingafélagsins um gagnreynda 

meðferð. Samkvæmt tillögu starfshóps sem skipaður var af ameríska sálfræðingafélaginu (e. 

American Psychological Association) þá er meðferðum skipt í þrjá flokka eftir því hversu vel 

þær uppfylla forsendur um gagnreynda meðferð (Huey og Polo, 2008).  

Fyrsta forsendan er traust gagnreynd meðferð (e. well-established treatments). Til þess 

að uppfylla forsendur um trausta gagnreynda meðferð þá er skilyrði að annað hvort hafi verið 

sýnt fram á gagnsemi meðferðarinnar í að minnsta kosti tveimur rannsóknum með 

tilraunasniði þar sem að þátttakendum er að lágmarki skipt í tvo hópa – tilraunahóp og 

samanburðarhóp. Rannsakendur þurfa að vera óháðir (Huey og Polo, 2008). Niðurstöður 

þurfa að sýna fram á að meðferðin hafi yfirburði (e. superior) þegar miðað er við lyfleysu (e. 

placebo) og sálfræðilega lyfleysu (e. psychological placebo) eða sé samsvarandi og áður 

gagnreynd meðferð. Gagnsemi meðferðarinnar verður að vera studd af rannsóknum með 

tilraunasniði þar sem tölfræðileg afköst (e. statistical power)  sýna fram á marktækan mun á 
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árangri meðferðar miðað við meðferð sem væri annar kostur á eftir viðkomandi meðferð 

(Huey og Polo, 2008). Auk þess þarf meðferðin að styðjast við meðferðarhandbók eða 

sambærilega reglufestu, meðferðin verður að beinast að sértækum vanda sem endurspeglast í 

ákveðnu þýði þar sem viðmið um inntökuskilyrði eru vel afmörkuð og áreiðanleg. Eins þurfa 

matstækin sem notuð voru við mælingar á árangri meðferðar að vera réttmæt (e. reliable) og 

gild (e. valid) og greining gagna (e. data analyses) að vera viðeigandi (Huey og Polo, 2008).  

Önnur forsendan  er líklega gagnreynd meðferð (e. probably efficacious treatments). 

Til þess að uppfylla forsendur um líklega gagnreynda meðferð þá er skilyrði að annað hvort 

hafi verið sýnt fram á með að minnsta kosti tveimur rannsóknum með tilraunasniði að árangur 

meðferðar hafi yfirburði (tölfræðilega marktækur munur) miðað við árangur sem mældist hjá 

samanburðarhópi þátttakenda sem voru á biðlista um að komast í meðferð eða hjá 

samanburðarhópi með þátttakendum sem fengu enga meðferð, eða að ein eða fleiri óháðar 

rannsóknir þar sem rannsakendur eru óháðir staðfesti árangur meðferðarinnar (Huey og Polo, 

2008).  

Þriðja forsendan er mögulega gagnreynd meðferð (e. possibly efficacious treatments). 

Til þess að uppfylla forsendur um mögulega gagnreynda meðferð þá er skilyrði að minnsta 

kosti ein rannsókn styðji gagnsemi meðferðarinnar og að ekki sé ágreiningur um 

niðurstöðurnar (Huey og Polo, 2008).  

Huey og Polo (2008) ályktuðu út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að MST sé í flokki 

líklega gagnreyndra meðferða - fyrir fjölþjóða unglinga frá Hawaii (Huey og Polo, 2008).  

Raunprófun á marksemi MST 

Á upphafsárum MST voru raunprófanir þar sem valið var í hópa af handahófi kostaðar af 

opinberum stofnunum eða rannsóknarsjóðum. Fyrsta raunprófunin af þessari gerð beindist að 

síbrotaunglingum (e. chronic juvenile offenders) sem voru í mikilli áhættu þegar kom að 

fangelsun (Henggeler og Sheidow, 2012). Niðurstöður sýndu marksemi MST í bættum 



  

20 

fjölskyldu- og vináttutengslum og færri fangelsisvistunum og vistunum utan heimilis.   

Niðurstöður úr nýlegri rannsókn á marksemi meðferðar við hegðunarvanda 

undirstrikuðu mikilvægi traustleika (e. fidelity) meðferðar í tengslum við árangur og 

alhæfingargildi í raunaðstæðum (Henggeler og Sheidow, 2012).  

Rowland o.fl. (2005) athuguðu traustleika MST. Rannsakendur gerðu samanburð á 

milli MST og annarra úrræða í Hawaii í meðferð unglinga með alvarleg tilfinninga- og 

hegðunarvandamál. Niðurstöður sýndu að árangur MST var umfram árangur annarra úrræða á 

Hawaii. Í MST meðferðinni tókst að draga úr tilfinninga- og hegðunarvanda og úr fjölda daga 

þar sem unglingurinn var vistaður utan heimilis umfram önnur úrræði í Hawaii (Rowland 

o.fl., 2005).   

Óháðir aðilar og rannsóknarniðurstöður  

Timmons-Michell, Bender, Kishna og Mitchell (2006) voru fyrstu óháðu aðilarnir til að gera 

rannsókn á marksemi MST í raunaðstæðum. Rannsakendur athuguðu fylgni þerapista við 

sértæka þætti í meðferðinni samanborið við rannóknir aðila sem voru ekki óháðir. Tilgangur 

rannsóknarinnar var tvíþættur: 1. Að athuga marksemi MST samanborið við meðferð (e. 

treatment as usual) sem væri annar kostur á eftir MST. 2. Að athuga áhrif MST á virknigetu 

afbrotaunglinga með CAFAS-prófinu (e. child and adolescent functional assessment scale). 

CAFAS-prófið er klínískur mælikvarði sem mælir frávik í virknigetu unglinga út frá átta 

sviðum. Það er frammistaða í skóla/vinnu, frammistaða gagnvart samfélaginu, hegðun 

gagnvart öðrum, skap og sjálfskaðandi hegðun, skap og tilfinningar, vímuefnaneysla og 

hugsun (Tolman, Mueller, Daleiden, Stumpf og Pestle, 2008).   

Þátttakendur voru 93 unglingar í MST meðferð og voru valdir í hópa af handahófi. 

Árangur var mældur með eftirfylgni í kjölfar MST meðferðar 18 mánuðum eftir meðferðarlok 

og borin saman við árangur meðferðar hjá börnum sem fengu aðra meðferð heldur en MST - 

TAU (e. treatment as usual). Það var gert til að safna gögnum um afbrotahegðun þátttakenda. 

Eftir 6 mánuði var CAFAS-prófið  lagt fyrir þátttakendur til að safna gögnum um virknigetu 
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þátttakenda.  

Niðurstöður mælinga á fylgni þerapista við sértæka þætti í meðferðinni voru í 

samræmi við fyrri mælingar. Það er vísbending um gott innra réttmæti í mælingum á fylgni 

þerapista í MST (Timmons-Michell o.fl., 2006). Niðurstöður sýndu einnig árangur MST hvað 

varðar færri handtökur og að efla virkni þátttakenda meira en hjá samanburðarhópi. Þó sýndu 

niðurstöður að áhrifastærðin fyrir marksemi var lægri samanborið við áhrifastærðina fyrir 

gagnsemi. Það gefur til kynna að bæta þurfi árangur MST í klínískum raunaðstæðum 

(Timmons-Michell o.fl., 2006).  

Sértækir og almennir þættir í MST  

Barth o.fl. (2007) benda á að lítið hefur verið rannsakað hvaða þættir í MST meðferðinni 

skýra árangurinn. Þeir benda á að rannsóknir þurfi að ná til undirliggjandi þátta til þess að vita 

hvað skýrir árangur MST. Barth o.fl. (2007) vilja meina að mat á marksemi MST þurfi að  

innihalda ítarlegri upplýsingar um bakgrunn skjólstæðingsins, kynjamun, menningu, virkni 

fjölskyldunnar, samfélagslegt samhengi og erfðafræðilegar upplýsingar. 

Barth o.fl. (2007) telja að skilningur á samspili þessara þátta við sértæka meðferð 

MST sé mikilvægur liður í því að geta spáð fyrir um líkindi um árangur og til að fá hugmynd-

ir um hvernig laga megi meðferðina að ólíkum undirhópum. Þeir gerðu rannsókn til að kanna 

hvaða þættir í MST spá fyrir um árangur. Rannsóknin var tvíþætt: 1. Að kanna hvort 

áhættuþættir og lýðfræðilegir þættir spái fyrir um árangur meðferðar, og ef svo, þá hvaða 

þættir hafa forspárgildi. 2. Að athuga hvort stöðluð matstæki afli viðbótarupplýsinga, og ef 

svo, hvort ákveðin matstæki væru líklegri til þess að leggja af mörkum upplýsingar sem  

skilning rannsakenda á árangri í sérstökum tilvikum (Barth o.fl., 2007).  

Þátttakendur voru 862 talsins. Búið var að safna gögnum um árangur í meðferð 

þátttakenda sem aflað var með að minnsta kosti einum af þremur matslistum sem skoðaðir 

voru í rannsókninni. Þessir matslistar eru Family Assessment Measure – General Scale 

(FAM-Gen III), FACES III og CBCL matslistinn. 
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FAM-Gen III matslistinn var notaður til að meta virkni fjölskyldunnar. Matslistinn 

mælir árangur í að vinna og ljúka verkum (e. task accomplishment), persónulegri frammistöðu 

(e. role performance), samskiptum (e. communication), tjáningu tilfinninga (e. affective ex-

pression), þátttöku (e. involvement), stjórn (e. control) og gildum (e. values) og viðmiðum (e. 

norms).    

FACES III matslistinn var notaður til að meta samloðunarkraft (e. cohesion) og 

aðlögunarhæfni (e. adaptability). Samloðunarkraftur er hugtak sem lýsir hversu mikil eða lítil 

geðtengsl (e. attachment) og tilfinningatengsl (e. emotional bonding) eru á milli 

fjölskyldumeðlima. Með aðlögunarhæfni er átt við eiginleika fjölskyldunnar til að höndla 

breytingar (Barth o.fl., 2007).  

CBCL matslistinn var notaður til að fá yfirsýn yfir hegðun unglingsins frá sjónarhorni 

foreldra. Áreiðanleiki og réttmæti mælitækisins er gott og hefur verið mikið notað í rann-

sóknum.  

Rannsóknarniðurstöður voru ekki í samræmi við niðurstöður úr fyrri rannsóknum. 

Niðurstöður gáfu til kynna að matslistarnir væru í meðallagi (e. moderate) gagnlegir til að spá 

fyrir um lýðfræðilega þætti og áhættuþætti (Barth o.fl., 2007). Niðurstöðurnar voru í ósam-

ræmi við rannsóknarniðurstöður Timmons-Michell o.fl. (2006), en þær gáfu til kynna gott in-

nra réttmæti í mælingum á fylgni þerapista í MST. Einnig gáfu þær til kynna að árangur MST 

væri meiri en hjá samanburðarhópi - hvað varðar færri handtökur og í að efla virkni 

þátttakenda (Timmons-Michell o.fl., 2006). Niðurstöður beggja rannsókna gefa til kynna að 

bæta þurfi árangur MST í klínískum raunaðstæðum, sérstaklega í ljósi þess að áhrifastærðin 

fyrir marksemi var lægri samanborið við áhrifastærðina fyrir gagnsemi (Timmons-Michell 

o.fl., 2006) og í ljósi þess að matslistarnir sem notaðir voru í mælingum á árangri MST voru í 

meðallagi gagnlegir til að spá fyrir um þætti sem skýra árangurinn (Barth o.fl., 2007).  
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Barth o.fl. (2007) líta til framtíðar og spá fyrir um tvær vænlegar leiðir í rannsóknum: 

1. Að rannsóknir snúi að virkum þáttum í MST til þess að varpa ljósi á hvaða þættir í 

meðferðinni hafa áhrif á breytingar. 2. Að rannsóknir snúi í auknum mæli að gildi klínískra 

matslista með því að nota samanburðarhópa til þess að auka líkurnar á því að finna 

orsakasambandið og ná þannig að alhæfa árangurinn yfir á stærri hóp en þýðið endurspeglar.  

Gagnrýni  

Littell (2005) gerði úttekt á allsherjargreiningum sem gerðar voru á rannsóknarniðurstöðum 

MST. Niðurstöður gáfu til kynna að íhlutun MST hafði lítil sem engin áhrif á árangur í 

meðferð samanborið við aðra þjónustu eða aðra valkosti í meðferð. Mikill munur var á 

niðurstöðum úr úttekt Littell (2005) samanborið við aðrar rannsóknarniðurstöður. Littell taldi 

að miklar líkur á skekkjum í rannsóknarniðurstöðum MST væri helsta skýringin á því. Littell 

(2005) gagnrýnir rannsakendur fyrir að gefa of lítinn gaum að framkvæmd, gagnasöfnun og 

greiningum sem geta haft áhrif á innra réttmæti ályktana sem dregnar eru af hreinum 

tilraunum (e. randomized experiments) á MST.  

Henggeler, Schoenwald, Borduin og Swenson (2006) svöruðu gagnrýni Littell. 

Henggeler og félagar (2006) héldu því fram að greiningar Littell á hugtökum og aðferðarfræði 

í rannsóknum MST væru byggðar á misskilningi og gæfu ranga mynd af rannsóknum MST. 

Henggeler og félagar (2006) gagnrýna jafnframt Littell fyrir að kasta rýrð á framkvæmd 

samfélagsmiðaðra rannsókna á ögrandi viðfangsefnum í hópi með klínísk vandamál; 

aðgreiningu á milli gagnsemi og marksemi, rannsóknir á færanleika (e. transportability); 

mörg sjónarhorn í framkvæmd allherjargreiningar; mikilvægi fylgni þerapista við innra 

réttmæti; og þá staðreynd að í rannsóknum á árangri MST er ekki alltaf verið að spyrja um 

sömu hugtökin. 

Menn deila um gildi rannsóknarniðurstaðna og aðferðafræði en þær eru greinilega 

misvísandi. Því er ljóst að þessar deilur kalla á meiri rannsóknir á MST.  
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Lokaorð 
MST er fjölskyldu- og samfélagsmiðuð meðferð sem byggir á kenningunni um breytingar og 

á kenningu Bronfenbrenner um félagslegt vistkerfi. Kenningin tekur tillit til margbreytileika 

umhverfisins og áhættuþátta tengdum hegðunarvanda unglinga sem sýna alvarlega andfélags-

lega hegðun (Henggeler o.fl., 2009). Dr. Scott W. Henggeler upphafsmaður MST leggur áher-

slu á tryggð og hollustu við vísindalega kenningu og rannsóknir. Raunprófanir á gagnsemi og 

marksemi MST efla alhæfingargildi meðferðarinnar og útbreiðslu MST innan Bandaríkjanna 

og utan landamæra þeirra (Henggeler og Sheidow, 2012). Reglufesta í rannsóknum og þjálfun 

þerapista undirstrikar vægi sértækra þátta í MST. Sveiganleiki þerapista MST í að nýta al-

menna þætti í meðferðinni virðist felast í heildarmarkmiðum MST og níu meginreglum í 

framkvæmd (Mazzucchelli og Sanders, 2010). Fylgni þerapista við sértæka þætti í MST 

virðist byggjast á sértækri þjálfun og á aðferðum sem eiga að tryggja reglufestu og sam-

ræmingu á vinnubrögðun sem tilgreindar eru í meðferðarhandbók MST (Barth o.fl., 2007). 

Vísbendingar eru um að gott innra réttmæti sé í mælingum á fylgni þerapista í MST (Rowland 

o.fl., 2005).  

Á heildina litið staðfesta rannsóknarniðurstöður árangur MST. Árangur MST er um-

fram árangur annarra valkosta í meðferð (Henggeler o.fl., 2009). Árangur MST felst að miklu 

leyti í færri handtökum unglinga sem sýna alvarlega andfélagslega hegðun, betri tengslum in-

nan fjölskyldunnar, hjöðnun á vanrækslu og í því að verulega dregur úr hegðunarvanda ung-

linga eftir meðferð (Henggeler og Sheidow, 2012).   

Rannsóknarniðurstöður hafa samt sem áður einnig varpað ljósi á veikleika MST. Sam-

kvæmt flokkunarkerfi ameríska sálfræðingafélagsins er MST ekki flokkuð sem traust gagn-

reynd meðferð heldur sem líklega gagnreynd meðferð - fyrir fjölþjóða unglinga frá Hawaii 

(Huey og Polo, 2008). Einnig gáfu niðurstöður rannsókna til kynna að matslistar í MST voru í 

meðallagi gagnlegir til að spá fyrir um lýðfræðilega þætti og áhættuþætti (Barth o.fl., 2007).  
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MST hefur sætt gagnrýni fyrir mögulegar skekkjur í rannsóknum sem lúta að 

framkvæmd, gagnasöfnun og greiningum (Littell, 2005). Viðbrögð Henggeler og félaga 

(2006) við gagnrýni Littel (2005) eru áhugaverð, sérstaklega þegar þau eru sett í samhengi við 

fullyrðingar Smedslund (2009) en hann heldur því fram að skekkjur séu óhjákvæmilegar 

vegna þess að reynsla rannsakenda og þerapista muni alltaf vera háð merkingarbærum þáttum 

úr tungumáli og menningu einstaklinga. Þess vegna sé hæpið að treysta á takmarkaða og 

almenna reglufestu sem undirstöðu í árangursmati meðferða.  

Þegar litið er til framtíðar er líklegt að rannsóknir sem snúa að almennum þáttum í 

MST gætu gefið betri hugmyndir um áhrif almennra þátta á árangur í meðferð (Barth o.fl., 

2007). Að lokum verður vakin athygli á því og ályktað að árangur MST og framtíðarhorfur 

velti á því hversu vel tekst til að brúa bilið á milli sértækra og almennra þátta í meðferð 

(Bjornsson, 2011).  
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