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Saksnr. 201002054
Vedrørende varemerkesøknad – FFT (Functional Family Therapy/Funksjonell Familieterapi) –
presiseringer – noen yttelige presiseringer – skal erstatte brev av 12.4.2011
Varefortegnelsen:
Vi ønsker :
41. Opplæring, kursvirksomhet.
44. Helsetjenester
Presisering av de innsendte bestemmelsene:
1. Sertifisering
I FFT er det behandlingsteamet i sin helhet som blir sertifisert. Et FFT-team er sertifisert når følgende
kriterier er tilstede:
a) Teamet består av mellom 3 og 5 personer, hvorav en kan være i en leder/veileder-stilling.
b) Alle terapeuter har gjennomgått 3-dagers grunnopplæring i FFT. Denne opplæringen skal være
kvalitetssikret og godkjent av Atferdssenteret.
c) FFT-teamet følger retningslinjene for kvalitetssikring av FFT, slik disse er beskrevet i
grunnopplæringen under pkt. b), og i behandlings- og veiledningsmanualene for FFT, utgitt av
FFT LLC og Atferdssenteret. Dette omfatter blant annet:
a. Alle terapeutene benytter seg av FFTs Clinical Services System med tilhørende skjema i
den pågående planlegging og vurdering av det kliniske arbeidet i hver enkelt sak.
b. Terapeutene mottar ukentlig veiledning av FFT-kvalifisert veileder.
i. For å kvalifisere som FFT-veileder må en person ha minimum 12 måneders
klinisk erfaring som FFT-terapeut, ha gjennomført 2-dagers opplæring i
veiledning etter FFT-modellen og minimum hver annen uke motta
konsultasjon fra FFT-konsulent/-ekspert.
ii. FFT-veileder må være ansatt i samråd med Atferdssenteret.
c. Alle terapeuter deltar på påkrevde vedlikeholdsseminar som kvalitetssikres og
godkjennes av Atferdssenteret.
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d. Rapportering til Atferdssenteret av saksdata, etter de krav Atferdssenteret til enhver tid
stiller.
d) Teamet skal tilfredsstille gitte organisatoriske og resultatmessige forutsetninger for vellykket
drift av et FFT-team. Atferdssenteret gjennomfører en evaluering av dette hver 4. måned i
henhold til gitte kriterier og teamet må utbedre manglende forutsetninger eller resultatoppnåelse innen gitte tidsfrister.
e) Teamets kliniske arbeid og resultatoppnåelse skal minimum én gang i året gjennomgås av
Atferdssenteret og metodens utviklere. Teamet vil da kunne få pålegg om forhold som må
rettes opp innen gitte tidsfrister.
FFT-team vil være under kontinuerlig kvalitetssikring av en FFT-konsulent og vil ikke ansees som
et FFT-team dersom ett eller flere av ovenstående kriterier brytes. FFT-konsulent ved
Atferdssenteret eller metodens utviklere vil fortløpende vurdere og kunne avgjøre når et team ikke
lenger tilfredsstiller kriteriene for å kalles et FFT-team.
2. Vedrørende feil bruk
Bruk av betegnelsen FFT 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.
FFT 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 bruker betegnelsen
”FFT”. ”Feil bruk” vil utgjøre både bruk av ”FFT” alene (for eksempel ”vi tilbyr FFT”) og i
sammenheng med andre betegnelser som ”FFT-behandling”, ”FFT-team”, ”FFT-veileder” og/eller
”FFT-terapeut”. Oppramsingen er ikke uttømmende. Prinsipielt vil all bruk av FFT sammen med andre
kjennetegn i behandlingsmessig metodisk sammenheng være feil bruk.
Med vennlig hilsen
Atferdssenteret
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