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Vedrørende varemerkesøknad – MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) presiseringer

Varefortegnelsen:
Vi ønsker :
41. Opplæring, kursvirksomhet.
44. Helsetjenester
Presisering av de innsendte bestemmelsene:
1. Sertifisering
I MTFC er det behandlingsteamet som sådan som blir sertifisert. Sertifiseringen skjer på bakrunn av
følgende kriterier:
a) Temaet må ha arbeidet aktivt med MTFC-behandling i minimum 12 måneder, må ha
gjennomført opplæring i metoden samt løpende veiledning av instans som er godkjent av
metodeutviklerne for å drive opplæring og veiledning. Det må videre dokumenteres en
plan/rutiner for opplæring av nye teammedlemmer
b) Resultat av behandlingen for ungdommen:
a. Minimum 7 ungdommer må ha fullført med positivt behandlingsresultat (dvs flyttet
hjem eller til mindre inngripende tiltak etter behandlingen), og
b. Minimum 66 % av behandlede ungdommer i sertifiseringspreioden har fullført
behandlingen med positivt behandlingsresultat (dvs flyttet hjem eller til mindre
inngripende tiltak etter behandlingen).
c) Tilstrekkelig gjennomføring av behandlingskomponentene:
a. Terapikomponentene i behandlingen gjennomført 70 % av alle ukene for 70 % av alle
sakene i sertifiseringsperioden.
d) Atferdskomponenter:
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a.

Daglig innhenting av informasjon gjennom ulike instrumenter (PDR, poengskjema og
skolekort).
b. Skåring av hvorvidt bruken av skjemaene er utfort på en korrekt måte.
e) Veiledning av behandlingshjem
a. Det må være avholdt veiledningsgruppe for behandlingshjem minimum 8 av de 12 siste
ukene forut for sertifisering, med deltakelse av minimum 70 % av behandlingshjem
med ungdom plassert minimum 70 % av gangene.
b. Innholdet i veiledningen må være av tilstrekkelig kvalitet: Basert på 25 definerte
skåringskategorier. Skåringenskjer ved gjennomgang av videoopptak av møte.
f) Gjennomforing og innhold i behandlingsmøter.
a. Det må være avholdt behandlingsmøte minimum 8 av de 12 siste ukene forut for
sertifisering, med deltakelse av minimum 70 % av ansatte i teamet 70 % av gangene.
b. Innholdet i behandlingsmøte må være av tilstrekkelig kvalitet. Skåringen baseres på 21
definerte skåringskategorier. Skåringenskjer ved gjennomgang av videoopptak av møte.
g) Dokumentasjon av formelle krav til teamets ansatte – rollene og arbeidsbeskrivelsen skal være i
samsvar med metoden. Skåring baseres på sjekklister.
Alle som oppfyller sertifiseringskriteriene vil kunne sertifiseres. Det kreves en resertifisering etter
samme vilkår to år etter første sertifisering, og deretter hvert tredje år.
2. Vedrørende feil bruk
Bruk av betegnelsen MTFC innebærer således 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 og rollefordeling. MTFC 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 andre som ikke oppfyller sertifiseringskriteriene – enten i kraft av ikke å
være sertifisert i utgangspunktet eller i kraft av ikke å ha gjennomført og/eller fått godkjent
resertifisering – bruker betegnelsen ”MTFC”. ”Feil bruk” vil utgjøre både bruk av ”MTFC” alene (for
eksempel ”vi tilbyr MTFC”) og i sammenheng med andre betegnelser som ”MTFC-behandling”,
MTFC-team, ”MTFC behandlingshjem”,” MTFC fosterhjem”, ”MTFC behandlingsleder” og/eller
”MTFC-terapeut”. Oppramsingen er ikke uttømmende. Prinsipielt vil all bruk av MTFC sammen med
andre kjennetegn i behandlingsmessig metodisk sammenheng være feil bruk.
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