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Saksnr. 201002054  

Vedrørende varemerkesøknad – MST (Multisystemic Therapy/Multisystemisk Terapi) - 
presiseringer 

Varefortegnelsen:  
Vi ønsker : 

41. Opplæring, kursvirksomhet 
44. Helsetjenester 

 
Presisering av de innsendte bestemmelsene: 

1. Sertifisering 
I MST er det behandlingsteamet i sin helhet som er sertifisert. Et MST-team er sertifisert når følgende 
kriterier er tilstede: 

a) Teamet består av 3 eller 4 MST-terapeuter, pluss en MST-leder/-veileder. 
b) Alle terapeuter og veileder har gjennomgått 5-dagers grunnopplæring i MST. Denne 

opplæringen skal være kvalitetssikret og godkjent av Atferdssenteret. 
c) MST-teamet følger retningslinjene for kvalitetssikring av MST, slik disse er beskrevet i 

grunnopplæringen under pkt. b), og i behandlings-, veilednings-, konsultasjons- og 
organisasjonsmanualene for MST, utgitt av MST Services og Atferdssenteret. Dette omfatter 
blant annet: 

a. Ukentlig veiledning av MST-veileder, og ukentlig ekspertkonsultasjon med MST-
konsulent. 

b. Deltakelse på vedlikeholdsseminarer/boostere kvalitetssikret og godkjent av 
Atferdssenteret. 

c. Rapportering til Atferdssenteret av MST-terapeutenes, -veileders og –konsulents 
metodeintegritet med de måleinstrumenter og de tidsintervaller som er beskrevet i 
manualene. 

d. Rapportering til Atferdssenteret av saksdata, etter de krav Atferdssenteret til enhver tid 
stiller. 
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d) MST-veileder og MST-konsulent er ansatt i samråd med Atferdssenteret, og kvalitetssikringen 
godtgjør at MST-veileder og –konsulent utfører sitt arbeid i overensstemmelse med manualene 
nevnt under pkt. c). 

 
Atferdssenteret er eneansvarlig i Norge for opplæring og kvalitetssikring av MST-team. Det innebærer 
blant annet at Atferdssenteret foretar kontinuerlig kvalitetssikring av alle norske MST-team. 
Atferdssenteret kan trekke tilbake sertifiseringen dersom ett eller flere av ovenstående kriterier brytes. 
Eventuell videre virksomhet i teamet vil da ikke være å betrakte som MST. 

 

2. Vedrørende feil bruk 
 
Bruk av betegnelsen MST innebærer at behandlingen den enkelte ungdom og familie mottar skjer på en 
bestemt måte, etter en bestemt metodikk, med en bestemt intensitet og etter en bestemt organisering. 
MST er evidensbasert, hvilket innebærer at effekten av tiltaket er empirisk (forskningsmessig) validert. 
Ved feil bruk vil mottakere av tiltaket/behandlingen kunne forledes til å tro at de mottar en empirisk 
validert behandling med dokumentert effekt, når realiteten er at de mottar et tiltak uten dokumentasjon 
på behandlingseffekt. 
 
”Feil bruk” vil innebære både at de som ikke tilfredsstiller sertifiseringskriteriene – enten ved ikke å 
være sertifisert i utgangspunktet, eller ved at sertifiseringen er trukket tilbake av Atferdssenteret - bruker 
betegnelsen ”MST”. ”Feil bruk” vil utgjøre både bruk av ”MST” alene (for eksempel ”vi tilbyr MST”) 
og i sammenheng med andre betegnelser som ”MST-behandling” ”MST-lignende behandling”, ”MST-
team”,  ”MST-coach”, ”MST-konsulent”, ”MST-veileder” og/eller ”MST-terapeut”. Oppramsingen er 
ikke uttømmende. Prinsipielt vil all bruk av MST sammen med andre kjennetegn i behandlingsmessig 
metodisk sammenheng være feil bruk.      

Med vennlig hilsen 
Atferdssenteret 
 
 
 
Helle Sandvik 


