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Forord

Rapporten er et resultat av prosjektet " Nettverksarbeid som metode i boligsosialt arbeid".

For å gjennomføre dette prosjektet, har vi vært avhengig av ulike aktører i praksisfeltet. Vi

vil rette en stor takk til hovedpersonene i dette prosjektet, som har delt erfaringer med oss

knyttet til egen bo- og livssituasjon og bruk av nettverksråd. Deres deltakelse er grunnlaget

for dette prosjektet. Videre vil vi takke inviterte deltakere til nettverksråd for deres velvilje

til å dele erfaringer med oss. I tillegg vil vi takke fagpersoner som har brukt tid på oss, og

gitt oss verdifulle refleksjoner og erfaringer. Prosjektet er finansiert ved hjelp av

Husbankens kompetansetilskudd. Uten deres bistand ville det heller ikke vært mulig å

gjennomføre dette prosjektet.

Trondheim 02.12.08

Lise Dalby og Berit Løfsnæs

2



Innhold
Innledning ................................................................................................................................... 4

Rapportens oppbygging .......................................................................................................... 5

DEL 1 Nettverksråd som metode i boligsosialt arbeid ......................................... 5
Kapittel 1 Prosjekt Nettverksråd ............................................................................................. 5

Trondheim kommune , Helse- og velferdstjenesten - oppfølging ........................................... 6

Trondheim , kommune , Bakklandet hybelhus ........................................................................ 7

Trondheim kretsfengsel .......................................................................................................... 8

Furulund bo - og treningssenter ............................................................................................. 8
Kapittel 2 Boligsosialt arbeid som fagfelt ............................................................................... 9
Kapittel 3 Idegrunnlaget for nettverksråd ............................................................................. 11

Aksjonsforskning ................................................................................................................. 11

Empowerment ...................................................................................................................... 13

Styrkeperspektivet ................................................................................................................ 14

Resiliens ............................................................................................................................... 16

Kapittel 4 Metoden nettverksråd ........................................................................................... 17

Hva er et Nettverksråd? ........................................................................................................ 17

Hjørnesteiner i Nettverksråd ................................................................................................ 18

Arbeidsprosessen i Nettverksråd .......................................................................................... 18

Fase 1 - forarbeidet .......................................................................................................... 18

Fase 2 - forberedelsesfasen .............................................................................................. 18

Fase 3 - Nettverksrådsmøtet ............................................................................................. 19

Fase 4 - Oppfølging ......................................................................................................... 20

DEL 2 De ulike aktørers erfaringer ................................................................ 20

Kapittel 5 Datamaterialet og metode ..................................................................................... 20

Hvem er hovedpersonene i prosjektet .................................................................................. 21

Oppdraget - hva ønsket hovedpersonene å drøfte i Nettverksrådet ? .................................... 21

Hvem deltok på Nettverksråd og hvorfor? ........................................................................... 22

Kapittel 6 Erfaringene - presentasjon og drøfting ............................................................... 23

Hovedpersonenes erfaringer ................................................................................................. 23

De invitertes erfaringer ......................................................................................................... 27

Fagarbeidernes erfaringer ..................................................................................................... 30

DEL 3 Nettverksråd - medvirkning , mestring og styrke .................................. 35

Kapittel 7 Nettverksråd som en empowermentprosess ......................................................... 35

Nettverksråd - til hva og for hvem ? ..................................................................................... 37

Nettverksråd - et metodisk verktøy i boligsosialt arbeid ..................................................... 37

Verktøy for kontakt .......................................................................................................... 38
Verktøy for selvinnsikt ..................................................................................................... 39

Verktøy for tillit og anerkjennelse ................................................................................... 40
Verktøy for åpenhet .......................................................................................................... 40

Nettverksråd for hvem ? ........................................................................................................... 42

Veien videre ............................................................................................................................. 43
Litteratur ................................................................................................................................. 46

Vedlegg 1: Intervjuguide
Vedlegg 2: Forespørsel om deltakelse

3



Innledning

Høsten 2006 fikk Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), avdeling for helse- og sosialfag

midler fra Husbanken til prosjektet nettverksarbeid som metode i boligsosialt arbeid.

Bakgrunn for søknaden var både de politiske føringene som var nevnt i Stortingsmelding nr.

23 (2003-2004): Om boligpolitikken og Rundskriv U10/2002: Boligetablering for unge og

vanskeligstilte, og praksisfeltets erfaringer med den vanskelige bosituasjonen som mange

hjelpesøkende var i. Rus og psykiske problem kan føre til at man mister boligen eller at man

ikke greier å oppleve boligen som et stabilt hjem. Overgangen fra institusjon til egen fast

bolig er for mange en utfordring, som kan være vanskelig å mestre.

Gjennom videreutdanningen Boligsosialt arbeid (midler fra Husbanken) er vårt inntrykk at

mange fagarbeidere savner metoder i boligsosialt arbeid. Høgskolen ønsket derfor å sette i

gang metodisk fagutvikling innen boligsosialt arbeid.

Vår målsetting med prosjektet var:

* Gjennom kompetanseoppbygging og metodeutvikling både i praksisfeltet

og i helse- og sosialarbeiderutdanningen skal prosjektet bidra til at

vanskeligstilte på boligmarkedet far en mer stabil bosituasjon.

* Prosjektet skal prøve ut modeller for bedret brukerinnflytelse innen feltet boligsosialt

arbeid.

Vi valgte å prøve ut metoden nettverksråd. Nettverksråd er en metode hvor man etter en

lenger arbeidsprosess samler familie, venner og bekjente til hovedpersonen som er i en

vanskelig livssituasjon, for å diskutere tiltak som kan forbrede hans eller henne situasjon.

Denne metoden har ikke vært brukt i boligsosialt arbeid i Norge tidligere. Dette førte til at

det både var nødvendig med opplæring i metoden og veiledning under hele

prosjektperioden..

Prosjektperioden startet senhøstes 2006. Den første høsten gikk med til utarbeidelse av

informasjonsmateriale, utvelgelse av tjenestesteder og opplæring. 2007 var

gjennomføringsperioden (+ en sak i 2008). Den korte gjennomføringsperioden gjør at vi

velger å kalle prosjektet et pilotprosjekt.
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Rapportens oppbygging
Rapporten er tredelt med i alt 8 kapitler. Innledningsvis presenteres bakgrunn for prosjektet.

Del 1, nettverksråd som metode i boligsosialt arbeid, har 4 kapitler. I kapittel 1 følger en

presentasjon av de tjenestesteder som har deltatt i prosjektet. Kapittel 2 tar for seg

boligsosialt arbeid som et eget fagfelt, mens kapittel 3 inneholder teorigrunnlaget for

nettverksråd som metode i boligsosialt arbeid. I kapittel 4 gis en beskrivelse av metoden

nettverksråd; hva er det og hvordan gjør du det? Del 2, de ulike aktørers erfaringer innehar

kapittel 5 og 6. Kapittel 5 fokuserer på empirien, hvordan gjorde vi det og hvem deltok? I

kapittel 6 presenteres erfaringer fra dem som deltok, hovedpersonene, inviterte deltakere og

fagpersoner. Hos de to førstnevnte fokusers på hvorfor de deltok i nettverksråd og

eventuelle endringer det har medført. Hos fagarbeiderene fokuseres det også på hvorfor de

ønsket å prøve denne metoden, men her belyses også motivasjonarbeidet knyttet til

nettverksrådet og egen rolle i arbeidet. Del 3, nettverksråd - medvirkning, mestring og

styrke består av to kapitler. I kapittel 7 drøftes nettverksråd som metode i boligsosialt

arbeid, hvilken nytte kan målgruppen vanskeligstilte på boligmarkedet ha av denne metoden

og hvem kan ha nytt av nettverksråd. Her skisseres også tanker knyttet til videre arbeid

knyttet til bruk av nettverksråd i det boligsosiale arbeidet.

Det er ulike deltakere i prosjektet. Det er innsatte og fengselsbetjenter , beboere og

miljøarbeidere , sosialarbeiderer og brukere/klienter , Vi har valgt å bruke betegnelsene

hovedperson for de som gjør bruk av de ulike tjenestene /soner i fengsel , ogfagperson for

ansatte ved de ulike tjenestestedene . Utover dette , bruker vi benevnelsen inviterte deltakere

om de personene som er invitert av hovedpersonen til å delta i nettverksrådet.

DEL 1 Nettverksråd som metode i boligsosialt
arbeid

Kapittel 1 Prosjekt Nettverksråd
Metoden nettverksråd, som vi prøver ut i dette prosjektet, har ikke tidligere vært brukt i

arbeidet med voksne hovedpersoner her i Norge. Det er nå en veletablert metode i

barnevernet, der den blir kalt familieråd (Falck, 2006). Socialt Udviklingscenter i Danmark,
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SUS, har hatt et prosjekt rettet mot voksne i institusjon, hvor denne metoden har vært prøvd

ut. Psykolog Jytte Fauerholm som var faglig ansvarlig for det danske prosjektet, fikk ansvar

for vår første opplæring som starten på vårt prosjekt. Etter at vårt prosjekt startet opp, har

også Bergen kommune og Oslo kommune prosjekter hvor denne måten å arbeide på, prøves

ut.

I utgangspunktet var dette et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Høgskolen i Sør-

Trøndelag og Trondheim kommune. Sistnevnte var aktivt med i utvalgsprosessen om hvilke

tjenestesteder som skulle være med i den første fasen. Første steg i utvalgsprosessen var

informasjonsmøte med de tjenestestedene som Trondheim kommune valgte ut. Etter

informasjonsmøtet var flere tjenestesteder interessert, og alle ble oppsøkt flere ganger for å

få en nærmere orientering om prosjektet og metoden. De som ønsket å få mer informasjon

var Midtbyen helse og velferd, Østbyen Helse og velferd, Bakklandet hybelhus, Kong Carl

Johans arbeidsstiftelse, Stavne Gård og Valøya Hybelhus. Av ulike grunner, som

omorganisering av arbeidsplaner, endring i staben og tung belastning hos beboerne eller at

de hadde pågående prosjekter som vanskeliggjorde involvering i et nytt prosjekt, ble de tre

sistnevnte ikke med videre i prosjektet. Utover dette kontaktet vi også Trondheim Fengsel

og ulike tjenestesteder innen rus og psykiatri, som resulterte i at vi også fikk saker her.

Fra kommunen ble det etter hvert to enheter som fremskaffet saker til nettverksråd. Det var

Helse- og velferdstjenesten Midtbyen - oppfølging og Bakklandet hybelhus. I tillegg fikk vi

saker fra Trondheim Fengsel. Senere har også Furulund bo- og treningssenter for

rusmiddelavhengige blitt med. Det kan også nevnes at både Tiller distriktspsykiatriske

senter og Kvamsgrindkollektivet (rusinstitusjon) er interessert i å prøve denne metoden.

Her følger en presentasjon av de deltakende tjenestestedene.

Trondheim kommune , Helse- og velferdstjenesten - oppfølging

Trondheim kommune er delt i fire bydeler som har hvert sitt offentlige servicekontor.

Disse servicekontorene er delt i et forvaltningskontor for Helse og velferd og et

forvaltningskontor for Barne- og familietjenester Det første, Helse og velferdstjenesten har

ansvar for kommunens helse og velferdstjenester i egne hjem og i private og kommunale

institusjoner. Her gjøres en vurdering av behovet for tjenester og det fattes vedtak om hvilke

tjenester som skal ytes. 90 enheter yter ulike typer tjenester som økonomisk sosialhjelp,
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helsetjenester, rådgiving, dagtilbud, matombringing og oppfølging. Det andre

forvaltningskontoret for Barne og - familietjenester yter hjelp til barn og unge. De har

ansvaret for barnevern og gir pedagogisk/psykologiske tjenester. Disse to ovennevnte

kontorene er samlokalisert med Aetat og Trygdeetaten (NAV)

Midtbyen Helse og velferdstjenesten, oppfølging, er en av de 90 enhetene som

forvaltningskontoret henviser til. De er del av tjenestetilbudet til voksne personer med rus

og psykiske vansker, sammensatte problemer knyttet til skole, bolig og arbeid. De tilbyr råd

og veiledning til brukere, pårørende og andre personer samt etater og organisasjoner.

Virkemidlene de bruker er hjemmebesøk, samtaler, sosial trening. De tilbyr også veiledning

og utredning om behandlingsopphold og har oppfølging både under - og etter endt

behandling og fengselsopphold. De vektlegger et flerfaglig samarbeid og har et

nettverksfokus i sitt arbeid med brukerne. Flere av de ansatte har etterutdanning i

nettverkskartlegging og nettverksarbeid.

I tillegg har Midtbyen Helse og velferdstjenesten, oppfølging, ansvar for flere

byovergripende tiltak: Helse- og overdoseteamet - et lavterskeltilbud for tunge

rusmisbrukere som driver helsestasjon og prostitusjonssenter, Gryta aktivitetshus - et

lavterskeltilbud til rusmisbrukere og Støttesenter for fornærmede i straffesaker

(www.trondheim.kommune.no)

Trondheim kommune , Bakklandet hybelhus
Bakklandet hybelhus er sentralt beliggende i et rehabilitert boområde på Bakklandet i

Trondheim. Hybelhuset er et boligtiltak for unge rusmisbrukere mellom 18 og 25 år uten

fast bopel. Kvinner og menn kan få plass, og til tider har flere av beboerne atferdsproblemer

som ADHD eller psykiatriske lidelser i tillegg til rusproblemene. Det er plass til 9 beboere.

Ventehyblene fungerer som et bo- og omsorgstilbud på vei mot behandling og ny bolig. En

av målsettingene er at beboerne skal fa opprettholdt og forsterket sin motivasjon for

endring.

Dette er et lavterskeltilbud, hvilket betyr at det er lett å komme inn, men det er også lett å bli

utskrevet. Hybelhuset har rusfrihet som grunnholdning. Ved rusepisoder far de 5-dagers
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bortvisning. Urinprøvetaking benyttes for å ha kontroll over rusing på huset og for å støtte

beboerne i valget om å holde seg unna rus.

Beboerne betaler husleie og får servert frokost og middag 5 dager pr uke. Måltidene ansees

som en viktig del av det sosiale tilbudet. De fleste beboerne har en aktivitet på dagtid som

ordinær jobb eller arbeidstrening/ utplassering eller skole gjennom A-etat.

(Berg og Møller; 2003).

Trondheim kretsfengsel
Trondheim kretsfengsel har 3 avdelinger. Selve fengselet på Tunga i Trondheim er et

ordinært fengsel med høyt sikkerhetsnivå og 144 plasser. Avdelingene i Kongensgt. og på

Leira har lavere sikkerhetsnivå og henholdsvis 11 og 29 plasser. Tunga fengsel ligger en 15

minutters biltur fra sentrum, Leira 6 km sør - øst for sentrum og avdelingen i Kongensgt. er i

sentrum.

Trondheim fengsel gir tilbud om ulike programmer til de innsatte. Disse programmene er

rettet mot motivasjon og kunnskap som kan bidra til at han / hun (den domfelte) skal gjøre

en innsats for å komme ut av et kriminelt handlingsmønster. Fengselet har et skoletilbud;

allmenne fag, byggfag og formgivingsfag,

Hver innsatt far sin kontaktbetjent. Kontaktbetjentene skal følge opp den innsatte under

soningen. De skal støtte og motivere den innsatte til å arbeide med å få et konstruktivt

opphold og utarbeide fremtidsplaner. De er bindeleddet mellom den innsatte - og resten av

fengselet - og samfunnet utenfor som for eksempel sosialkontor, arbeidskontor og skole.

(http://www.kriminalomsoreen.no/index.nhhp?id=328725). Kontaktbetjenten kan være en

viktig støttespiller dersom den straffede ønsker å utbedre sitt nettverk som en forberedelse til

utskriving.

Furulund bo - og treningssenter
Furulund bo - og treningssenter for rusmiddelavhengige var opprinnelig et herberge drevet

av Frelsesarmeens sosialtjeneste. Herberget ble nedlagt i 1978 til fordel for Furulund.

Furulund har driftsavtale med Trondheim kommune, som disponerer 32 plasser. I tillegg er

det 3 plasser som selges ut til andre kommuner. Målgruppa er tungt belastede
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rusmiddelavhengige over 30 år med potensiale og ønske om rusfrihet/rusreduksjon.

Gjennomsnittsalderen for beboerne er ca. 40 år

(http://www.frelsesarmeen.no/pages/enhet.aspx?nr--l 1798)

Kapitel 2 Boligsosialt arbeid som fagfelt

Boligsosialt arbeid er et relativt nytt fagfelt . Det vokste frem som et resultat av

myndighetenes fokus og satsing på bostedsløse (St.melding 50, 98/99), etterfulgt av

Prosjekt bostedsløse (2001-2004). Gjennom forskning og kunnskapsutvikling i forhold til

bostedsløse og andre vanskeligstilte på boligmarkedet har man sett nødvendigheten av å se

bolig- og sosialpolitikk i sammenheng. I St.melding 23 2003 /2004 Om boligpolitikken,

poengteres denne sammenhengen " Tiltak for å redusere antall vanskeligtilte på

boligmarkedet vil på den ene siden bli rettet mot individene for å styrke deres ressurser slik

at de lettere kan delta på boligmarkedet, og på den annen siden bli rettet mot egenskaper

ved boligmarkedet og boligmassen som unødvendig hindrerfolk i å delta " (s.40)

Av den grunn ble det også behov for å se de ulike tjenestene i sammenheng , et helhetlig

jenestetilbud, hvor bolig , helse- og sosiale velferdstjenester arbeider sammen mot et felles

mål. Det var blant annet en erkjennelse av at bolig er en nødvendighet for at den enkelte

også skal kunne dra nytte av andre velferdsgoder . Boligsosialt arbeid setter boligen i fokus

og som en viktig forutsetning for et godt og verdig liv. Boligsosialt arbeid spenner over et

vidt felt , fra planlegging og oppføring av boliger til hjelp i hjemmet og inkluderer derfor

aktører fra ulike deler av hjelpeapparatet. "Et vellykket boligsosialt arbeid krever enhetlig

tilnærming på tvers av organisatoriske grenser og forvaltningsnivåer . Det boligsosiale

arbeidet er omfattende og dekker alt fra kommunenes innsatsfor å fremskaffe og tildele

boliger, til enkelttiltak som kan øke den enkeltes forutsetninger for å mestre bo - og

livssituasjon " (Rundskriv U- 10/2002 s.5).

Boligsosialt arbeid handler derfor om innsats både i forhold til enkeltindividet for å mestre

egen bosituasjon, men det kan også handle om planlegging og tilrettinge av boliger og

bomiljø. En slik tilnærming krever både et tverrfaglig, men også et tverretatlig samarbeid.

Boligsosialt arbeid omhandler med andre ord aktiviteter på ulike nivå i tjenesteapparatet og
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på tvers av fag og etatsgrenser , hvor målsettingen er at den enkelte skal kunne bo trygt og

godt (St.melding 23, 2003/2004)

Hvem er så målgruppen for det boligsosiale arbeidet ? Hvem er de vanskeligstilte på

boligmarkedet ? Det omhandler de som av ulike grunner har vanskeligheter med å skaffe seg

en bolig , i tillegg til de som strever for å beholde boligen sin (NOU 2002 :2). Det å skaffe

seg bolig kan være konjunkturavhengig , eksempelvis er det med dagens boligpriser og

rentenivå, svært vanskelig for unge i etableringsfasen å skaffe seg en bolig . Det vil også ha

konsekvenser for andre som har svak økonomi . Spesielt kan også nevnes

flyktninger/innvandrere som skal bosette seg ute i kommunene . Mange har vanskeligheter

med å skaffe seg bolig på egen hånd og er avhengig av hjelp fra det offentlige i første

omgang . En annen gruppe er personer som misbruker rusmidler og som følge av dette, vil

ha vanskeligheter med å skaffe seg et sted å bo på egen hånd . Det samme kan gjelde

personer som er psykisk syke eller fysisk funksjonshemmede . Det er med andre ord ulike

grunner til at den enkelte ikke klarer å komme seg inn på boligmarkedet . På samme måte

kan det være ulike grunner til at den enkelte heller ikke klarer å beholde boligen sin. Det

kan være rusmisbruk, psykisk /fysisk sykdom eller at de ikke klarer å holde orden på livet

sitt og som ender opp med at de mister boligen sin. Betalingsproblemer som følge av

arbeidsledighet og renteoppgang kan være andre årsaker . Vi ser altså at vanskeligstilte på

boligmarkedet er en uensartet gruppe, som også innebærer ulike tjenester og tiltak fra det

offentlige om målsettingen om at alle skal kunne bo trygt og godt skal bli en realitet. Bolig

er i dag ingen rettighet , sosialtjenestelovens § 4-5 (http ://www.lovdata .no/all/n1-19911213-

081.html), gir kun rett til en midlertidig bolig , men kanskje er retten ti len varig bolig også

en forutsetning for å nå målsettingen om at alle skal kunne bo trygt og godt.

Faglige perspektiv som brukermedvirkning, medbestemmelse , ressurs og

mestringsperspektiv har etter hvert fått fotfeste både i lovverk og innenfor de ulike

profesjonene (Askheim og Starring 2007 , Ekeland og Heggen 2007). Bruker ansees som

ekspert på eget liv og det blir viktig å ta utgangspunkt i det han lhun ansees å kunne mestre,

ut fra tilgjengelige ressurser i den aktuelle situasjon. Ønsker og behov hos den enkelte, blir

viktig utgangspunkt for videre samarbeid mellom fagperson og bruker . Dette har

konsekvenser for boligsosialt arbeid , både i forhold til utforming av boliger og bomiljø, men

også i forhold til tiltak og planer knyttet til enkeltindividet . Opptrappingsplanen for psykisk

helse ( 1999-2008 ) har brukermedvirkning som et sentralt tema , som bidro til en egen
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rapport som omhandler brukermedvirkning innenfor psykisk helse (Sos.- og

helsedirektoratet 2006). Utfordringene er mange, spesielt fordi det er knyttet mange stigma

og fordommer til mange av de som går under benevnelsen vanskeligstilte på boligmarkedet,

som personer som misbruker rusmidler og de som har langvarige psykiske lidelser.

Et nytt fagfelt krever både kunnskap og kompetanse for de som skal arbeide her. Allerede i

2000 ble det igangsatt et vidererutdanningstilbud ved Høgskolen i Oslo, med fokus på

bomiljøarbeid og boligsosialt arbeid (Thyness 2004). I 2002 ble det igangsatt et lignende

tilbud ved Høgskolen i Trondheim. Husbankens regionkontorer har i samarbeid med ulike

undervisningsinstitusjoner i gangsatt videreutdanninger, som i dag dekker hele landet.

Erfaring fra videreutdanningen i Sør-Trøndelag er at det drives mye godt boligsosialt arbeid

på ulike nivåer ute i kommunene og det skjer mye spennende utviklingsarbeid.

Videreutdanningene bidrar til å videreutvikle den kunnskap som allerede finnes, samtidig

som den også vil gi ny kunnskap hos fagfolk på området. Utover dette drives det både

forskning og utviklingsarbeid på ulike områder av det boligsosiale feltet, som vil bidra til

viktig kunnskap for å motvirke bostedsløshet

Boligsosialt arbeid er et fagfelt i utvikling. Det retter seg mot de som av ulike årsaker må ha

hjelp/bistand for å skaffe seg en bolig eller har vanskeligheter med å mestre egen

bosituasjon og å beholde boligen sin. Få å nå målsettingen om at alle skal kunne bo trygt og

godt, er det viktig at alle involverte samarbeider om dette og at hovedpersonen selv gies

muligheter til medbestemmelse og kontroll over eget liv. Kunnskap og kompetansebygging i

hjelpe/tjenesteapparatet er en viktig forutsetning også. Sist, men ikke minst at det er politisk

vilje til å investere i denne delen av befolkningen.

Kapittel 3 Idegrunnlaget for nettverksråd

Aksjonsforskning
Vi ønsket at prosjektet skulle ha en aksjonsforskningsprofil. Aksjonsforskning har den

senere tid blitt mer og mer aktuell som metode. Men aksjonsforskning har en lang tradisjon i

Norge. Allerede i 1973 ga Torbjørn Axelsen og Arnstein Finset ut boka Aksjonsforskning i

teori og praksis, og definerer aksjonsforskning som "enhver virksomhet der en så å si

samtidig søker å nå to mål, det ene i retning av praktisk handling i samfunnet (aksjon) det
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andre orientert mot systematiske måte å forstå virkeligheten , gjennom evaluering av

aksjonen eller på en annen måte (forskning)" (Axelsen og Finset; 1973, s.16). Det betyr at

forskeren går sammen med grupper eller nettverk , for å få til en endring prosess. I

aksjonsforskning ønsker forskeren at deres arbeid skal få maksimal anvendbarhet, og

samtidig være teoretisk relevant. (Unstad, 2001).

Aage Sørensen omtaler 4 generasjoner av aksjonsforskning (1992). Den første generasjonen

var fokusert på samarbeidsforsøk, hvor forskeren var eksperten, og ut fra sin ekspertise

forteller hvordan man skal utføre forsøket. Den andre er verktøygenerasjonen hvor

forskeren var opptatt med å gi råd, og tok på seg en konsulentrolle. Neste generasjon var

"gjør det selv" hvor organisasjonsmedlemmene var medforskere for å skape endring.

Filosofigenerasjonen ønsker dialog mellom forsker og deltager og mellom deltagerne. Vi

plasserer vårt prosjekt i filosofigenerasjonen.

Aksjonsforskning handler om å komme frem til forandringsprosesser som er både

deltagerbasert og deltagerstyrt. Thomas Mathiesen (1973) sier at modellen for

aksjonsforskning er praktisk handling , etterfulgt av kunnskapsinnhenting , en systematisk

informasjonsuthenting. Deretter skjer det feed-back prosess tilbake til den praktiske

handlingen . I aksjonsforskning er deltagernes egne erfaringer , det viktigste grunnlaget for

prosessen . Det betyr at "veien blir til mens man går" (Sørensen , 1992, s.224).

Hovedintensjonen med aksjonsforskning er å endre/forbedre og utvikle praksis. Prosessen

som bygger på dialog og er i samarbeid med deltagerne, legger grunnlaget for

informasjonsinnsamlingen (Anvik, 2002).

Å være i dialog betyr å være i et felleskap hvor refleksjon fører en videre i samtalen.

Dialogens mål er ikke å komme frem til den rette løsningen på et problem , men at to (eller

flere) jevnbyrdige mennesker prøver å komme videre slik at begge parter opplever at de

"flytter punktumet" for å få en større innsikt (Løfsnæs 2002). Dialogen skal være

eksperimenterende i sin karakter og kunnskapsutviklende , gjeme basert på erfaringer hos

deltagerne. Det betyr at grupper eller personer som er i dialog ønsker å utvikle og utforske

alternativer sammen. Videre må hver enkelt deltager være villig til og interessert i å fjerne

seg fra egne oppfatninger og utvikle nye tanker og ideer sammen med andre (Jacobsen i

Unstad, 2002)
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I vårt prosjekt, nettverksråd, var forskerne aktive medspillere i utviklingen av prosjektet.

Begge forskerne kjente arbeidsmetoden Familieråd, som ligger til grunn for vårt arbeid med

nettverksråd. Det var nødvendig både med opplæring og veiledning av fagfolk på de ulike

tjenestestedene før erfaringsinnhenting kunne skje.

De perspektiv som er grunnleggende for nettverksråd er empowerment - og styrke

perspektivet. Perspektiv er et standpunkt. Det er de "linsene" vi velger for å oppfatte og

forstå verden med. Det er en måte å se og forstå visse aspekt av våre egne og andres

erfaringer på (Saleebey, 2006). Sosialarbeiderens valg av perspektiv vil være førende for

innholdet i det samarbeidet som vil eksistere mellom sosialarbeideren og hovedpersonen

(klienten, brukeren).

Empowerment

Empowerment som begrep har vist seg vanskelig å oversette. I Norden er det brukt ulike

oversettinger: Norge: myndiggjøring (Sandbæk og Tveiten, 1996) Sverige:

maktmobilisering (Linden 1991), og Danmark: selvoppreising (Faureholm, 1996). Det er

blitt reist kritikk mot den norske oversettelsen, da den i liten grad får frem at brukeren selv

skal ta i bruk den makt som rettmessig er deres og ikke gis myndighet. Empowerment skal

hjelpe brukeren til å oppnå handlekraft og makt over de beslutninger som angår dem selv.

Det kan gjøres ved å redusere de sosiale eller personlige hindringer som gjør det vanskelig å

utøve makt. Videre skal sosialarbeideren styrke brukerens selvtillit til å utøve makt og

overføre makt fra grupper og enkeltpersoner til hovedpersonen (Payne, 2005). Å fremme

empowerment betyr at sosialarbeideren tror at folk er i stand til å ta sine egne valg.

Makt kan defineres på ulik måte. I begrepet empowerment er makt noe som anvendes

positivt. Det kan defineres som evnen til å fa det en trenger, evnen til å påvirke hvordan man

tenker, føler, handler og tror og evnen til å påvirke fordelingen av ressurser (Slettebø, 2000).

Maktfordelingen i hjelperelasjonen er ikke konstant, og det er ikke en begrenset mengde

makt som ligger i relasjonen mellom sosialarbeideren og klienten. Når brukeren (klienten)

får mer makt, betyr det ikke at sosialarbeideren får mindre.
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Empowerment er en aktiv prosess, som minsker maktesløsheten og forsterker den enkeltes

muligheter til selv å treffe bestemmelser om forhold som gjelder eksistensielle vilkår.

Brukeren skal selv definere sine behov og ha innflytelse på beslutninger og planer. Denne

prosessen består av flere delprosesser. Det skjer en utvikling av selvtillit, slik at den

negative vurderingen av seg selv endres. Det kan føre til en reduksjon av selvbebreidelsen,

og bidra til at man nekter å godta merkelapper som fører til negativ verdsetting av seg selv.

Brukeren kan se at det er mulig å ha innflytelse på problemet og dermed få ny kunnskap og

utvikle nye ferdigheter. Brukeren skal selv ha et personlig ansvar for endring, noe som fører

til øking av egen kompetanse. Empowerment - prosessen vil gi en ny erkjennelse av at alle

skal ha rett til å bli hørt, (Slettebø, 2000). Om empowerment - prosessen har vært vellykket

er avhengig av om brukeren selv er tilfreds, og om prosessen har vært med å imøtekomme

brukerens uttrykte behov. Det er brukeren som er i sentrum, og brukerens historie som

legger grunnlag for de løsninger på de utfordringer som brukeren søker hjelp for. Det er

viktig at brukeren selv finner frem til de behov som skal oppfylles for å komme videre.

Endringsprosessen må skje i et tempo som brukeren ønsker (Lee Stevens, 2004).

Lee Stevens (2004) understreker at empowerment i sosialt arbeid er basert på en ærlig, åpen

og likeverdig relasjon mellom hjelperen og den som ber om hjelp. Sosialarbeideren må være

overbevist om at alle mennesker har ressurser til å løse egne problemer. For hele prosessen

er denne troen viktig og vesentlig.

Kort kan vi si at de prinsipper som er viktig i empowerment er følgende:

• Etabler gjensidige relasjoner med brukeren

• Støtt brukeren i å bruke sine egne ord

• Fokuser på personen som seirende og ikke som offer

• Fokuser på sosial forandring

(Payne, 2005)

Styrkeperspektivet

I den senere tid er det utviklet flere nye tilnærmingsmåter i sosialt arbeids praksis.

Styrkeperspektivet ønsker å ta et oppgjør med den diagnostiske tekningen i sosialt arbeid,

som går ut på å innhente opplysninger, analysere, for så å foreslå tiltak. I denne prosessen er

det lett å fokusere på de mangler og problemer som brukeren har, og ikke se brukerens
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styrke. Å se brukerens styrke betyr å mobilisere brukerens kunnskap, kapasitet og ressurser

(Saleebey, 1997, 2006). Styrkeperspektivet betyr at sosialarbeideren i samarbeid med

brukeren systematisk fokuserer på overlevelsesferdigheter, muligheter, kunnskap, ressurser,

brukerens ønsker/mål og hva som skal til for å nå dette målet. De erfaringer som brukeren

har om hvordan han/hun har taklet problemene hittil vil være verdifull kunnskap i det videre

arbeidet (Løfsnæs, 2002).

Dennis Saleebey (2006) understreker at sosialarbeideren alltid må ha fokus på brukerens

styrke. Fokus må være på de muligheter som situasjonen gir og ikke på problemene. Det

betyr ikke at man ser bort fra brukerens taumer og vanskeligheter, men at det er mulig å

transformere dette, slik at personens styrke er med på å føre ham/henne videre. I følge

Saleebey vil en problembasert vurdering føre til at vi plasserer personer inn i bestemte

kategorier: Dette er en heroinmisbruker, hun er.......; dette er en enslig forsørger, hun er

...... Han kaller dette for contex-stripping (2006) og sier at vi mister viktige elementer i

brukerens liv, slik som kulturelle, sosiale, politiske, etniske, åndelige og økonomiske

faktorer.

Sosialarbeideren som ønsker å legge styrkeperspektivet til grunn for sitt arbeid, vil fokusere

på å identifisere og se styrke hos den andre. Relasjonen er basert på et ærbødig, ydmykt

forsøk på dialog. Det er en horisontal relasjon bygd på empati og inkludering, som er til

hjelp når en skal overkomme barrierer av mistillit og undertrykkelse. Fokus på mangler kan

føre til en måte å tenke på som er til hinder for å se de positive verdiene i brukerens

funksjon.

Styrkeperspektiv - prinsipper

Hvert individ, gruppe, familie og lokalsamfunn har styrke

Styrkeperspektivet fokuserer hovedsakelig på å identifisere, mobilisere og

respektere ressurser. Hver person, gruppe, familie og nettverk kan

transformere sin(e) kunnskaper til erfaringer som er viktig

• Traumer, overgrep, sykdom og stress (struggle) kan være ødeleggende, men

også kilde til utfordringer og muligheter

Bruk et språk som brukeren forstår

• Unngå diagnostisering og merkelapptekning

15



• Unngå årsak - virkning tekning

• Brukerens ønsker, deres forhåpninger, mål og drømmer skal være styrende

(http://www.socwel.ku.ed/Strengths/index.shtrnl)

Resiliens

Generelt kan vi si at resiliens handler om menneskets evne til å tilpasse seg under eller etter

ugunstige forhold. Vi kan tenke på en gummistrikk som tøyes slik at det kommer ut av

form, men har evnen til å forme seg på nytt. Fleksibilitet og elastisitet er begrep som ofte

blir brukt i beskrivelsen av begrepet resiliens og da med henvisning til individets mulighet

til å overvinne motgang, og fortsette en normal utvikling. I Norge er det særlig brukt i

forbindelse med barns utvikling (Borge, 2007, von der Lippe, 2007).

Resiliens omhandler i følge Resilience Research Center, Halifax:

The capacity of individuals to navigate their way to resources that sustain

well-being.

• The capacity of individuals psychical and social ecologies to provide those

resources and

• The capacity of individuals, their families and communities to negotiate

culturally meaningful ways for health resources to be shared

Her legges det vekt på at resiliens krever at individet og et fellesskap (community) skal

støttes i deres mulighet til å finne ressurser som gjør det mulig å mestre motgang.

(http://www.resilienceproject.org).

En annen måte å beskrive resiliens på, er både å omtale risk faktorer og beskyttende

faktorer. Risk faktorene forverrer sårbarheten og øker sannsynligheten for et negativt

resultat. De beskyttende faktoren er å ha omsorgsgivende og støttende relasjon innen

familien og ha et nettverk.

American Psychological Association nevner noen faktorer som fremmer resiliens:

• Evnen til å lage realistiske planer

• Et positivt syn på seg selv og tillitt til egen styrke og muligheter

• Ferdigheter i kommunikasjon og problemløsning

• Evnen til å håndtere sterke følelser og impulser
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(http://www.apaheipcenter.org)

Resilens forebyggende faktorer kan også være å legge vekt på å mestre nye ferdigheter. A

lære nye ferdigheter kan bety at man lærer en ny form for problemløsning, noe som igjen

kan ha innvirkning på egen læringsevne. For eksempel kan deltagelse i en aktivitet bety at

man kan få en sosial kompetanse som betyr en emosjonell mestring. I det forebyggende

arbeidet er reetablering av det sosiale nettverk og sosialt tilhørighet viktig. Å styrke

kreativitet og kreativ virksomhet, vil gjøre den ytre virkeligheten mer meningsfull. Videre er

styrking av felleskap av betydning. Det gir opplevelsen av gruppetilhørighet og bekreftelse

på ens identitet (Borge, 2007)

Kapittel 4 Metoden nettverksråd

Nettverksråd er bygd på familierådsmetoden, som er en metode i barnevernsarbeid (Falck,

2006; Einarsson, 2002, Løfsnæs 2002).. Metoden ble utviklet i New Zealand. Den er nå tatt i

bruk i mange land både i Europa, Amerika og Afrika. I Norge bruker alle de store byene

familieråd og Barne - og Familiedirektoratet oppfordrer alle kommuner til å bruke metoden.

Nettverksråd bygger på de samme grunnprinsippene, men skiller seg ut ved at den utvidede

familien/omsorgspersonene nødvendigvis ikke behøver å være tilstede på nettverksrådsmøtet.

Hva er et nettverksråd?
Nettverksråd er en metode som etter en lengre arbeidsprosess, avsluttes med et møte hvor

slekt, venner og bekjente av hovedpersonene, som er i en vanskelig livssituasjon, møtes.

Sammen med hovedpersonen diskuterer og planlegger de hvilke tiltak som er viktig for at den

nåværende situasjonen skal endres til det bedre for hovedpersonen. Det utarbeides en plan

som skal gi grunnlag for samarbeid omkring og med hovedpersonen. Nettverksråd er i

utgangspunktet en metode for å fatte beslutninger. Det er ikke en form for behandling. Ved

bruk av metoden familieråd i barnevernet har det likevel vist seg at prosessen underveis har

positiv effekt. "Sett i forhold til grunnsynet i metoden familieråd som omhandlar

ressursorientering, deltaking og medverknad, verka det som prosessane og hendingane som

denne mora fortalde om var eit glimrande resultat av «myndiggjerande prosessar» (Horverak

m.fl.2002 i Falck 2006).
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Hjørnesteiner i Nettverksråd
Det er 4 hjørnesteiner som er viktig i nettverksråd. Den første er at det skal være en

uavhengig koordinator. Koordinatoren skal ikke være ansatt på institusjonen eller på samme

tjenestested i kommunen. Vedkommende er underlagt taushetsplikt og skal forholde seg

nøytralt til de opplysninger som han/hun far under arbeidet med nettverksrådet. Den andre

hjørnesteinen er at hovedpersonen og de som vedkommende ønsker skal være med, deltar

på hele møtet. Den tredje hjørnesteinen er at nettverket og hovedpersonen diskuterer og

rådslår uten at profesjonelle og koordinatoren er til stede. Den fjerde hjørnesteinen er at

selve nettverksråds -møtet legger frem en plan for det videre arbeidet, som alle er enige i.

Arbeidsprosessen i Nettverksråd

Fase 1 - forarbeidet
Sosialarbeideren gir tilbud til hovedpersonen om å arrangere et nettverksråd. Denne fasen

kan ta lang tid. Noen brukere ønsker å tenke over tilbudet. Andre ønsker mer informasjon og

vil diskutere hva møtet skal handle om, før de bestemmer seg. Noen sier nei, da de ikke

ønsker at nettverket skal bli involvert i deres problemer. Utfordringen for sosialarbeideren i

denne fasen er å presentere metoden i en språkdrakt som er forståelig. Det kan innbære en

presentasjon av metoden uten altfor mange faguttrykk. Den neste utfordringen er å komme

fram til selve oppdraget for nettverksmøtet, hva skal drøftes? Eventuelt hva skal det fattes

beslutninger om? Det er hovedpersonen som selv bestemmer dette, men samarbeider med

fagpersonen, for å komme fram til selve oppdraget, som inviterte deltakere blir forespurt om

å være med å drøfte/delta i. Sosialarbeideren og hovedpersonen utarbeider sammen

spørsmålene. Nettverket skal vite hva som skal diskuteres på møtet, og spørsmålene skal

formuleres skriftlig og være konkrete. Det bør ikke være flere enn maksimalt 3 spørsmål.

Når dette er klart, begynner fase to, forberedelsesfasen.

Fase 2 - forberedelsesfasen
Koordinatoren har hovedansvaret i denne fasen. Koordinatoren begynner sitt arbeid når

hovedpersonen ønsker at et nettverksråd skal holdes, og avslutter arbeidet med saken etter

nettverksrådsmøtet eller eventuelle oppfølgingsråd. Det er viktig at koordinatoren ikke har

mer informasjon om saken enn hva han/hun trenger for å gjøre sine oppgaver i forhold til
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nettverksrådet. Nettverksrådet har fokus på fremtiden, og det er ikke nødvendig at

koordinator kjenner til alt som har skjedd i hovedpersonens tidligere liv. Hovedpersonen,

sosialarbeideren og koordinatoren har et felles møte hvor samtykkeerklæring underskrives.

Her begynner et tettere samarbeid mellom hovedpersonen og koordinatoren. Hovedpersonen

forteller hvem han/hun ønsker skal være med på nettverksrådsmøte. Koordinatoren skal

besøke og motivere nettverket før selve møtet. Dersom noen av de foreslåtte personene

foreslår andre som de mener skal være til stede, må koordinatoren diskutere dette med

hovedpersonen, og han/hun må være enig i at vedkommende skal innbys til nettverksmøte. I

samarbeid med fagpersonen bestemmer hovedpersonen om andre profesjonelle skal være

tilstede på del 1 av møtet. Det kan være psykiatriske sykepleiere, ansatte i

kriminalomsorgen, helsesøster o.a.. Koordinatoren skal også kontakte disse.

Alt det praktiske rundt nettverksrådsmøtet er koordinatorens ansvar. Tidspunkt for møtet

bestemmes i feltskap av hovedpersonen og nettverket. Flere nettverksrådsmøter har vært

fredag ettermiddag på grunn av at flere i nettverket har vært tilreisende. Koordinatoren skal

sørge for et sted hvor møtet kan holdes (ikke et møterom), bestille mat og drikke. Han leder

selve nettverksrådsmøtet.

Fase 3 - nettverksrådsmøtet
Selve nettverksrådsmøtet har 3 deler. Del en omhandler informasjon, del to er nettverkets

eget møte og del 3 er beslutningsdelen.

Del 1: Informasjon

Det er koordinatoren som leder denne delen av møtet. Foruten presentasjon skal

fagpersonen (eventuelt hovedpersonen) kort informere om de spørsmål som hovedpersonen

ønsker skal bli diskutert på nettverkets eget møte (del to). Informasjonen skal peke

fremover, og det skal legges vekt på hovedpersonens ressurser. Hovedpersonen skal på

forhånd ha godkjent alt som blir presentert. Dersom fagpersonen og hovedpersonen blir

enige om at andre profesjonelle skal være til stede, skal de gi den informasjonen som

hovedpersonene ønsker i denne delen av møtet. Nettverket kan stille oppklarende spørsmål,

men det skal ikke være diskusjon under denne delen av møtet.
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Del 2: Nettverkets eget møte

De profesjonelle og koordinatoren trekker seg tilbake. Nettverket har sitt eget møte, og

oppdraget/de spørsmål som hovedpersonen har stilt, diskuteres. Koordinatoren har på

forhånd bedt en i nettverket notere ned det som blir bestemt, slik at det kan lages en

handlingsplan. Denne delen av nettverksrådsmøtet kan vare i flere timer. Når nettverket har

kommet frem til en plan for hvordan arbeidet videre bør være, samles alle deltagerne til del

3.

Del 3: Beslutningsdelen

En representant for nettverket legger frem planen for sosialarbeideren og de profesjonelle.

De ulike punktene blir diskutert og eventuelt konkretisert. Planen underskrives av alle som

har vært til stede.

Fase 4 - oppfølging
Dersom hovedpersonen og nettverket ønsker å avholde oppfølgingsmøte(r) bestemmes det

under selv nettverksrådsmøtet. Dersom nettverket ønsker det, vil koordinatoren ha ansvar

for dette, men det er ikke nødvendig at koordinatoren er tilstede. Sosialarbeideren og

hovedpersonen kan selv bestemme hvordan oppfølgingen skal være

DEL 2 De ulike aktørers erfaringer

Kapittel 5 Datamaterialet og metode

Her presenteres først kort hva empirien og datamaterialet bygger på. Deretter følger en

beskrivelse av hovedpersonene, og hva som kjennetegner dem. Videre presenteres hva de

ønsket å drøfte, selve oppdraget for nettverksrådet i tillegg hvem som deltok i

nettverksrådet.

Ved oppstart av prosjektet hadde vi et opplæringsseminar over 2 dager, med 25 deltakere fra

5 ulike arbeidssteder. I etterkant av opplæringen gjennomførte vi møter med de enheter som

var interessert i å arbeide videre i forhold til nettverksråd. Møtene kan sees på både som

motivasjon og inspirasjon til å utprøving av metoden, men etter hvert også veiledning

underveis på konkrete saker. I perioden november 06 -februar 08, ble det gjennomført 9
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nettverksråd, i tillegg to saker som kom så langt at koordinator var koblet inn, men som av

ulike grunner ble stoppet. I fire av sakene er det gjennomført oppfølgingsmøter.

Datamaterialet til rapporten bygger på møter med ulike enheter i perioden nov.06 -juni 08.

I tillegg ble det gjennomført to erfaringsmøter hvor fagpersoner som ønsket å prøve, eller

som hadde gjennomført Nettverksråd, møttes for å utveksle og drøfte erfaringer. Utover

dette hadde vi også en ressursgruppe, hvor representanter fra Husbanken, Trondheim

kretsfengsel, Trondheim kommune, LAR-nett (legemiddelassistert rehabilitering), Faen

heller! (Nettverk mot incest og seksuelle overgrep og incest mot barn) var representert. RIO,

(Rusmisbrukernes interesseorganisasjon) var også innbudt, men hadde dessverre ikke

muligheter til å delta. Ressursgruppa hadde 3 møter.

Av de 9 hovedpersonene fikk vi muligheten til å intervjue 6 av dem. I tillegg intervjuet vi 8

nettverksdeltakere (familie/venner) og 8 fagpersoner. Intervjuene tok opp tema/spørsmål

som var utarbeidet i forkant av intervjuene (vedlegg 1)

Hvem er hovedpersonene i prosjektet?
Hva er det som kjennetegner de personene som dette prosjektet henvender seg til?

Det omhandler vanskeligstilte på boligmarkedet, begge kategorier, både de som har

vanskeligheter med å skaffe seg en bolig, men også de som strever i forhold til å beholde

boligen sin av ulike grunner (NOU 2002/2)

Hovedpersonene i nettverksrådene var 4 kvinner og 7 menn i alderen ca.20 - ca.60 år. De

har enten psykiske lidelser, misbruker rusmidler eller har kriminalitet på rullebladet. De kan

også ha en kombinasjon av dette. Det som var felles for flere av dem, var at de var i

startfasen eller planleggingen av en endring i livene sine, en overgang til noe nytt. Noen

skulle løslates fra fengsel, andre etablere en selvstendig botilværelse. Flere strevde i

hverdagen sin og å mestre utfordringene knyttet til en selvstendig bosituajson.

Oppdraget - hva ønsket hovedpersonene å drøfte i nettverksrådet?

Felles for de fleste av dem, var at de på ulikt vis strevde med å opprettholde og mestre en

selvstendig botilværelse. Samtidig viser oppdragene som ble drøftet, at behovene og hva de

ønsket støtte til, var til dels ulike. Noen ønsket å gjenopprette kontakten med familie, slekt

og venner, mens andre ønsket hjelp for å få en mer meningsfylt hverdag. En sto i fare for å
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miste husrommet sitt på grunn av husbråk og drikking og ønsket hjelp for å slutte å drikke.

En ønsket tilbakemelding fra nettverket på hva hun måtte gjøre for at de skulle få tillit til

henne igjen; hun hadde skuffet dem så mange ganger. Hjelp for en mer aktiv hverdag, var

også et av spørsmålene, mens en av ungdommene ønsket hjelp til å finne et bosted.

Sammenhengen mellom bolig og oppdrag er åpenlys hos noen, som å skaffe bolig eller

beholde boligen sin, mens hos andre handler oppdraget om forhold utenfor selve boligen.

Det handler mer om å mestre en selvstendig botilværelse. Noen bruker Nettverksrådet som

en mulighet for å gjenetablering av kontakt. Boligsosialt arbeid er vidtfavnende, noe disse

oppdragene i nettverksrådene også vitner om:

• Hjelp for å mestre å bo alene

• Hjelp for å holde meg edru, slik at jeg ikke mister husrommet

• Gjenoppta kontakt med gamle venner/familien

• Hva kan gjøres for å beholde boligen min?

• Hva må jeg gjøre for at dere skal få tillit til meg?

• Jeg ønsker en mer aktiv hverdag, hva kan jeg gjøre?

Hvem deltok på Nettverksråd og hvorfor?
Hvem ønsket de skulle delta? Vi kan skille mellom et aktivt og et passivt nettverk. Det

aktive nettverket handler om personer som hovedpersonen har kontakt med. Det kan være

slekt og familie, men også venner, kollegaer eller personer som har andre relasjoner til

hovedpersonen. De samme relasjonene til hovedpersonen kan også finnes i det passive

nettverket, men de har ikke hatt kontakt kan hende på mange år. Hovedpersonen selv

bestemmer hvem som blir deltakere på nettverksrådet, mens det er koordinators oppgave

sammen med hovedpersonen å finne fram til disse personene. I neste omgang er det

koordinators oppgave å kontakte og motivere for deltakelse i nettverksrådet.

Vi ser også at hvem som deltar, har sammenheng med oppdraget og hva som ønskes drøftet.

De som hadde ønske om å gjenopprette kontakten med familie og venner, inviterte bare

disse. Eksempelvis Line som ønsket å gjenopprette kontakten med gamle venner og som
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derfor inviterte bare disse. Foreldrene hadde ikke noe der å gjøre, mente hun og de trengte

ikke vite alt som hadde skjedd i livet hennes. I en av sakene som vi arbeidet med, ble det

ikke noe nettverksråd. Årsaken var at hovedpersonen blant annet ønsket å få kontakt med et

nært familiemedlem igjen, men denne ønsket ikke å delta i nettverksrådet. Hovedpersonen

mente det derfor ikke var noen vits i å arrangere noe nettverksråd.

Andre profesjonelle kan også delta i nettverksrådet. Det kan handle om behovet for å

informere deltakere om spesielle forhold rundt hovedpersonen som kan gi innsikt og

forståelse for den situasjonen han/hun er i. I to av nettverksrådene var dette situasjonen,

hvor andre profesjonelle (psykolog, psykiatrisk sykepleier) i del I av møtet orienterte om

sykdommen og hvordan den kunne påvirke livet i hverdagen. Det er etter ønske fra

hovedpersonene selv.

Kapittel 6 Erfaringene - presentasjon og drøfting

Her følger en presentasjon av empirien og erfaringer som de ulike deltakerne fortalte om,

hovedpersonene, inviterte deltakere og fagpersoner. Hovedpersonens erfaringer følger først.

Hvorfor ønsket de å prøve nettverksråd og har det ført til noen endringer? Var det slik at

nettverksråd utgjorde noen forskjell? Deretter følger inviterte deltakeres erfaringer knyttet

til de samme spørsmålene. Til slutt følger fagpersonenes erfaringer. Hvorfor ønsket de å

prøve denne metoden og hvilke utfordringer hadde de? Hva la de vekt på i

motivasjonsarbeidet?

Hovedpersonenes erfaringer
Intervjutidspunktet med brukere skjedde ca. 3-4 uker etter at første møte i nettverksrådet

hadde blitt avholdt. Bare i en sak ble intervjuet gjennomført etter at et oppfølgingsmøte var

blitt holdt. Gjennom intervju med hovedpersonene ønsket vi å få nærmere kunnskap om

hvorfor de ville prøve nettverksråd. Det som kom tydelig frem var sammenhengen mellom

bolig, hjem og hverdagsliv. Selv om de hadde en egen bolig, viste det seg at dette ikke alene

var nok for å mestre en selvstendig botilværelse. Forhold utenfor selve boligen var viktige

for å få en bedre hverdag.
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Hvorfor nettverksråd?
Per sto i fare for å miste husrommet sitt, så noe måtte gjøres. Per hadde også et ønske om å

slutte å drikke, og var svært tydelig på at dette kunne han ikke klare alene. Og han sier.

"Jeg fikk jo lov å plukke ut de som skulle være med. Det var jo fantastisk. " Han sier at i

Nettverksrådet er de som står ham nær. Alle er interessert i at han skal klare det. "Jeg

kjenner varmen ", sier han" de bryr seg ". Han hadde prøvd å slutte mange ganger før, men

med lite hell.

Ole har vært rusmisbruker i nærmere 40 år , og er særlig opptatt av ettervernet i

rusomsorgen , derfor hadde han lyst til å prøve dette , fordi det fokuserer på det som kommer

etter institusjonsoppholdet .. Han har prøvd ulike "klinikker, men mestfor å puste ut og

spare penger" som han sier , men "99, 9% er rusetfør dagen er omme, om det ikke har noe

ettervern , når de flytter ut." Han har nå hatt hjelp over en lang periode og har et sterkt ønske

og motivasjon for å bli rusfri , og å leve et normalt liv . Samtidig gir han uttrykk for at han er

helt avhengig av hjelp og støtte når han nå skal etablere seg i egen bolig, som er

innflyttingsklar . Nettverksrådet ga ham muligheten til å gjenetablere kontakt med familien

sin, som betyr omgang med folk som lever et normalt liv, som han sa.

Anders "så det som en kjempestor sjanse. Jeg har ikke hatt kontakt med barna mine på 15

år". Han har levd noe utradisjonelt og sier at " det var flaut å ta kontakt med dem. Jeg visste

ikke hvor jeg skulle begynne og hvordan jeg skulle få kontakt med dem heller ". Han soner

en lang dom , så en selvstendig botilværelse vil skje en gang i fremtiden.

Lotte ønsket å prøve det "mestfor å få dem rundt meg til å forstå hvordan jeg hadde det.

Det er vanskelig å sette seg inn i det, når du ikke har opplevd det selv". Hun har god kontakt

med familien sin, men forventninger og krav fra dem, gjorde det vanskelig for henne. Hun

klarte ikke alltid å stille opp i forhold til dette. Hun har en egen bolig hvor hun har bodd en

god stund allerede, men hennes utfordring er knyttet til det å mestre en selvstendig

botilværelse.

Tord har mange fengselsopphold bak seg. Han har bolig, men det hjelper lite, idet han stadig

vekk kommer opp i situasjoner som bringer ham tilbake til fengselet. Tord hadde tidligere

bedt om behandling for rusproblemet, men det hadde ikke gått i orden. Han har ikke fatt noe

tilbud fra fengselet tidligere og hadde derfor lyst til å prøve nettverksråd når han fikk
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sjansen. Han ønsket kontakt med venner og familie som han hadde delvis mistet kontakten

med, men syntes det var vanskelig i og med at han hadde levd et så pass turbulent liv. Tord

har også egen bolig, men i likhet med Line, er det andre ting i tilværelsen som gjør livet og

bosituasjonen vanskelig.

Reidun ønsket en mer aktiv hverdag og hjelp til å styre kontakten med nettverket sitt. Hun

sier også at "flere kan treffes og prate sammen". Hun bor alene i egen bolig, men er

avhengig av et offentlig tjenestetilbud for å mestre å bo her.

Av de hovedpersonene som vi ikke intervjuet, vet vi at to av dem var i en situasjon hvor de

skulle etablere seg i en selvstendig botilværelse, mens den tredje snart skulle løslates fra

fengsel.

Som vi ser, er argumentasjonen for hvorfor de ønsker å prøve nettverksråd noe forskjellig,

men omhandler ulike områder av det boligsosiale fagfeltet. Mange er opptatt av kontakten

med de som betyr noe for dem og forholdet til dem. Selv om de fleste har egen bolig, er det

forhold utenfor selve boligen som er utfordrende og som bidrar til en utrygg og vanskelig

bosituasjon.

Har nettverksråd ført til noen endringer?
Har nettversrådet hatt noen betydning for den enkelte og eventuelt hva og på hvilken måte?

Det som kom fram i intervjuene, er at nettverksrådet hadde stor betydning for dem alle, men

på ulik vis. Noe har endret seg; noe har blitt bedre. De spørsmål/utfordringer de ønsket å ta

opp på nettverksrådet, så de konkrete resultater av. Hverdagen hadde på disse områdene blitt

noe enklere og det hadde betydning for hele botilværelsen og det å mestre en mer

selvstendig bosituasjon.

For Per betydde det at han ikke ble kastet ut, men kunne fortsette å bo i leiligheten sin.

Huseier sier at "han skal få bo så lenge han vil samarbeide. Med nettverksrådet har jeg fått

et nytt redskap slik at ting skjer" Han forteller at de (deltakere på nettverksrådet) har mye

kontakt også utenom de faste møtene. Per sier at det er en trygghetsfølelse. "Det bor være

noen som arresterer deg. I nettverksrådet er de som står meg nær. Alle er interessert i at jeg
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skal klare det " sier han, "de bryr seg. Virkelig. "Jeg vil bli edru , jeg trives med det ". Jeg

fikk inntrykk av at det betydde mye å få beholde denne leiligheten

Tord har fatt kontakt med nær familie igjen og håper at de skal klare å fa til besøksordning

med datteren . Han har nå jevnlig kontakt md søsteren sin , noe de ikke har hatt på mange år.

Den største forandringen sier han , er at han ikke har blitt arrestert igjen . Han har mange

fengselsopphold bak seg og forteller at han alltid har hatt svært kort tid mellom løslatelse og

retur til fengselet igjen . På spørsmål om hva som kan være årsaken til denne forandringen

har skjedd , svarer han at "det er greit å holde seg på matta". Han har ofte kontakt med

søsteren og de besøker hverandre.

For Lotte betydde det at "det ble så mye enklere etterpå å forholde seg til familien - de

skjønte ikke hva det er å ha sosial angst . De kan forstå hvordan jeg har det . De maser ikke

så mye lenger ". Før nettverksrådet ringte moren ofte om kvelden og maste om at hun måtte

legge seg. Etter nettverksrådet ringer hun fortsatt (som en del av avtalen i nettverksrådet)

om kvelden og sier god natt, men Line oppfatter det ikke lenger som mas. Dette er noe de

har blitt enige om sammen . Mor sier at hun ringer ikke så ofte lenger og hun tror hun har

blitt litt mer bevisst på hva hun gjør. Hun sier at hun fikk noe mer innsikt i hva angst

innebærer og det var viktig for datteren. Hun tror også det var viktig at Line fikk se at

støtten var der og er der . Dette blir også bekreftet av datteren som på spørsmål om hva som

har vært viktigst i forhold til nettverksrådet , svarer at "du slipper å være alene ".

Reidun strevde med at hun ikke husket og sier at "når jeg har sendt en melding, kommer jeg

på at jeg kanskje ikke har sendt den og sender den en gang til . Det er jo dumt ". På

nettverksrådet kom de fram til et opplegg som skulle bidra til at hun skulle kontrollere dette.

"Jeg prøver" sier hun. Samtidig sier søsteren når jeg snakker med henne "Dette fungerer

ikke. Det blir for komplisertfor henne ", sier hun . Så dette må endres. Reidun ønsket også en

mer aktiv hverdag og som et resultat av nettverksrådet , kjøpte hun seg treningssykkel, som

hun bruker hver dag. Dette er hun svært fornøyd med. Søsteren sier også at barnas forhold

til sin mor har endret seg . "Folk skjønner alvoret - det er sykdom som gjør at søsteren er

slik. Det ble snakket om søsterens tilstand i faglige termer. Det setter det i en posisjon der

det hører hjemme. Når mor blir syk, blir det vanskeligfor barna ", sier søsteren til Reidun.
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Anders hadde i utgangspunktet ett formål med nettverksrådet; muligheten til å gjenoppta

kontakten med sine barn, noe han måtte ha hjelp til. Han forteller at han var svært nervøs før

selve møtet. "Jeg hadde ikke kjent igjen den yngste. Jeg hadde så mye å prate med den

enkelte om, jeg prøvde å bli kjent med alle igjen. Jeg syntes det gikk bra og det gikk over all

forventning. Ikke minst hvordan det var lagt opp. Det var middag og det var bra tilrettelagt.

Det var nesten som et jubileum det der." I ettertid har han hatt kontakt med dem, og spesielt

den eldste av barna. Denne sønnen sier: "Min far er den som nå tar initiativ til kontakt i mye

større grad enn tidligere. Han har sendt flere brev og ringt opp til flere ganger også. Før vi

deltok i nettverksråd, så hadde verken jeg eller mine søsken hatt noe særlig kontakt med

faren varpa rundt 15 år". Faren har fortsatt lang soning framfor seg, før det blir aktuelt for

ham å etablere seg i egen bolig igjen.

Ole som har vært rusmisbruker i flere tiår, har et sterkt ønske om å bli rusfri og leve et

normalt liv. Han er tydelig på at han trenger bistand for å klare dette. Av den grunn ønsket

han også å gjenoppta kontakten med familien sin. Han ser på fritiden som et problem, for

som han sier: Hva er fritid? Befengt med rus - hadde ingenfritid - måtte hele tiden skaffe

meg dop og bruke det. Hele livet. Å legge fra meg rusen, ville bli et stort tomrom "Det kan

jo være hyggelig for dem å få hilse på broren sin i nykter tilstand" sier han. Han forteller at

han ikke har hatt kontakt med dem på mange tiår. "Nettverksmøtet var med på å bryte

skallet, det asosiale livet. Hadde ikke klart å ha den dialogen medfamilien min uten dette

møtet. Hadde ikke hatt sjanse med min sjøltillit. " Han har for ca. tre måneder siden fått egen

kommunal bolig, men var før den tid, bostedsløs i ca. 1 år. "Forholdet til søstrene har blitt

mye bedre, de er flinke til å komme på besøk Jeg har blitt flinkere til å besøke mora mi ",

sier han." Målet er å bli rusfri - det er mye jeg skal lære meg - om de nye menneskene jeg

skal møte. Plutselig skal jeg lære meg å leve - ta den tida det trenger". "De gir meg

verktøyet, men jeg må skru selv ", sier Ole.

De invitertes erfaringer
De inviterte til nettverksrådet hadde ulike relasjoner til hovedpersonen. Det var nær

stekt/familie, venner og bekjente og vi hadde også huseier representert i nettverksråd. Vi

ønsket å vite hvorfor de ønsket å delta på nettverksrådet. Det som kom frem hos dem vi

møtte, var at de hadde et oppriktig ønske om å bidra slik at hovedpersonen fikk det bedre,

slik en uttalte det: "Jeg er jo glad i søsteren min og ønsker at hun skal ha et godt liv ". De
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brydde seg hovedpersonene som også betydde noe for dem. Samtidig kom det frem at de

ikke visste riktig hvordan de kunne gjøre det.

En husvert uttrykte det slik: "Det er nesten komisk at jeg orker å holde på med ham ". Etter

hvert begynt jeg å tro på ham , at han virkelig ønsket å slutte å drikke. Han var så lei seg

hver gang. Jeg kunne ikke tro at det ikke gikk an å dra ham ut av elendigheten . Var skeptisk

til nettverksråd til å begynne med, et slikt "supperåd ". Samtidig kunne jo ikke noe være

uprøvd heller!

En søster sier at det viktigste for henne var at broren selv ønsket at hun skulle være med.

Det var en tillitserklæring. Hun ønsket å få opplysninger om broren sin, og hvordan han har

det. I de verste periodene holdt han seg borte , og usikkerheten om hvordan det gikk med

ham, var vanskelig å takle . Hun brydde seg jo om ham.

Bestemor sier at hun ønsker å støtte og hjelpe i en vanskelig situasjon, mens mor uttrykker

at hun ønsker å bidra slik at datterens hverdag kan bli lettere.

En søster beskriver forholdt til søsteren sin som et kjærlighetsforhold. "Jeg er jo glad i

søsteren min og ønsker at hun skal ha et godt liv", sier hun . Hun forteller at søsteren på

grunn av sykdom, er avhengig av hjelp . Hun klarer seg ikke selv. Av den grunn ønsker hun

også at flere i familien kan bidra slik at arbeidsbelastningen blir noe mer fordelt.

En bror sier at han vet ikke helt hvorfor han ønsket å delta. Han brukte svært lang tid på å

bestemme seg. Han ble kontaktet av koordinatoren , som gav ham telefonnummeret til

broren. Det resulterte i at han ringte sin bror, og fant ut at han bare " måtte stille opp ", som

han uttrykker det.

En sønn hadde lenge tenkt på om han skulle kontakte faren sin, gjenoppta kontakten med

ham. Han syntes ikke det var bare enkelt , så mange år som var gått uten at de hadde hatt

nevneverdig kontakt , så da forespørselen om å delta i nettverksråd kom, var det en helt flott

mulighet som han sa.

Svarene på dette spørsmålet, hvorfor de ønsket å være med, handler om at de ønsker å bry

seg. Hovedpersonene betyr noe for dem, de har omsorg for dem og de ønsker å bidra for at
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hovedpersonen skal få et bedre liv. Til tross for at flere ikke hadde hatt noe kontakt på

lenge, ønsket de å delta , for at de igjen kunne være sammen . Vi var også interessert i å høre

om Nettverksrådet hadde noen betydning i kontaktforholdt mellom dem og hovedpersonen.

Var noe forandret og eventuelt hva?

Har nettverksråd ført til noen endringer?
En søster sier at forholdte til broren tidligere ikke kan beskrives som vanskelig, men "det

har vært vanskelig å ikke vite ". Broren er rusmisbruker og de har vært bekymret over

mange år. Etter at de hadde nettverksrådet, opplever hun broren som mer ærlig og åpen nå.

Søsteren bekrefter at hun har fatt bedre kontakt med ham og han holder i mye større grad

avtaler. "Han er ærlig nå. Han tør å si at han har hatt en sprekk. Jeg håper han får tiltro til

meg", sier hun. Intervjuet med søsteren skjer etter at det også har vært et oppfølgingsmøte.

Hun er svært fornøyd med nettverksrådet og sier at de har fatt innblikk i hvem som er rundt

broren (ulike fagpersoner i hjelpeapparatet). De kan ringe dem om det er noe de lurer på.

"Jeg har også fått et nettverk som jeg kan støtte meg til ", sier hun.

Husverten sier: " hva skal jeg gjøre, han har jo ingenting om jeg kaster ham ut". Han

beskriver en oppfølging av leieboeren som er ganske omfattende. Jeg sier. "Du har brukt

mye tid på Per, hvor han svarer: "Tenk allfritiden - drikkingen foregår helst om natta, men

han kan få bo her så lenge han vil samarbeide ". Den største endringen er at han nå har en

mye tettere kontakt med ansvarlige i kommunen og kan kontakte dem når det er nødvendig.

Før følte han seg ganske alene når noe måtte gjøres i forhold til leieboeren.

Mor forteller at før nettverksrådet ringte hun gjerne 2-3 ganger om dagen til datteren, Hun

ble redd og bekymret når datteren ble "svartsynt". Datteren følte helt sikkert at det ble mas,

sier mor . Etter møtet forteller mor at hun ikke ringer så ofte lenger. Hun har blitt mer bevisst

på hva hun gjør, forteller hun. Når hun ringer om kvelden , er det en avtale mellom henne og

datteren, og da blir det ikke oppfattet som mas . "Jeg fikk noe innsikt i hva angst er", sier

mor, selv om jeg kunne ønsket mer".

En søster sier at det ikke er så mye som har endret seg i forholdet mellom henne og søsteren.

Det som har endret seg , er barnas forhold til mor . "Folk skjønner alvoret - det er sykdom

som gjør at søsteren er slik. Det ble snakket om (på nettverksrådet) søsterens tilstand i
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faglige termer. Det setter det i en sammenheng der det hører hjemme. Når mor blir psykisk

syk, blir det vanskelig for barna. Hun har mye ressurser rundt seg, men de må brukes rett ".

Sønnen som ikke har hatt kontakt med faren sin på mange år, sier at faren er den som nå tar

initiativ til kontakt. Han både ringer og skriver brev. Han tror at kontakten betyr mye for

ham.

Vi kan så langt konkludere med at både hovedpersonene og de inviterte nettverksdeltakerne,

hadde positive opplevelser med nettverksrådet. Hovedpersonenes ønsker/oppdrag for

nettverksrådet, ga ganske umiddelbare og konkrete resultater. Kontakt ble etablert og mor

endret atferd i forhold til datter. Det var konkrete resultater hvor de selv hadde definert

målsetting og hensikt med selve nettverksrådet. Om disse endringene vil vare, vet vi lite

om. Det vi vet, er at Nettverksrådet var en positiv erfaring for alle på det tidspunkt vi

intervjuet dem.

Fagarbeidernes erfaringer
I forhold til antallet som deltok på de to opplæringsdagene, var det forholdsvis fa som

gjennomførte nettverksråd. Vi har gjennomført møter på enheter hvor det ikke ble

gjennomført nettverksråd og grunnen til dette kan være flere, uten at vi har gjort nærmere

undersøkelser på det. Forhold på arbeidsplassen og mangel på motivasjon og lyst til å

forsøke noe nytt kan være noe av forklaringen. Det kan også handle om hovedpersoner som

de mente ikke ville ha nytte av nettverksråd der og da. Våre intervju retter seg mot de som

har gjennomført nettverksråd og som har viktig erfaring vi kan lære noe av.

Fagarbeiderne representerer ulike profesjoner som sosionom, vernepleier, sykepleier,

fengselsbetjent og hjelpepleier.

Utfordringer

En av fagpersonene fortalte at den største skilnaden mellom nettverksråd og andre metoder,

var at nettverket ble invitert inn til møtet av hovedpersonen, "å bli invitert og ikke innkalt ",

som det ble uttrykt. Det betydde at hovedpersonen ønsket at alle deltagerne skulle være med

på nettverksrådet. Dette er en stor forskjell fra ansvarsgrupper, hvor personene blir innkalt. I
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nettverksråd blir oppdraget/spørsmålene, som nettverket skal diskutere, utformet av

hovedpersonen selv, eller med hjelp fra fagpersonen. Det betyr at nettverksrådet var på Per

og Kari sine premisser. Hovedpersonen visste hva som skulle diskuteres og dermed ble det

ingen store overraskelser. Det ble også nevnt at familien og nettverket tar mer ansvar når de

sitter alene og diskuterer.

Nettverksråd er mer forpliktende enn en avtale mellom fagperson og hovedperson. Ofte sier

brukeren "klart der", på en måte som betyr ønske om å ta fred.

Koordinators funksjon og rolle
Koordinatorens fristilling/nøytralitet blir sett på som positivt. Han/hun kjenner ikke

hovedpersonen, og når de møtes er koordinator derfor ikke preget av det som har skjedd før.

Fagpersonen er merket av det som har skjedd før og har en felles "historie" sammen med

hovedpersonen.

Koordinatorens grundige arbeidfør nettverksrådet ble opplevd som positivt, og viktig for

gjennomføringen av nettverksrådet. En av fagpersonene trodde Per sa mer til koordinatorene

enn til fagpersonene på institusjonen. Det er Per som bestemmer hvem som skal være med.

Fagpersonene kan ha kjennskap til familien slik at de kan komme med forslag.

Koordinatoren skal også spørre hvem Per ønsker å ha med . En av fagpersonene ønsket å

være aktiv med i denne diskusjonen. Hun mente at koordinatoren ikke hadde nok innsikt i

saken til at de skulle bestemme dette. Her blander man sammen nettverksråd med andre

typer nettverksmøter, eksempelvis ansvarsgruppe. I mer tradisjonelle nettverksmøter er det

fagpersonen som har kontrollen. Det som er viktig i nettverksråd, er nettopp at

hovedpersonen selv bestemmer hvem som skal være med, og det er koordinator og

nettverket som har kontrollen over selve møtet.

Hvorfor ønsket fagpersonen å prøve nettverksråd?

Begrunnelsen for at de ønsket å prøve nettverksråd var mange. Alle hadde en tro på at det

var mange uoppdagede ressurser i nettverket, og at hovedpersonen trengte et nettverk. Det

gjaldt særlig de hovedpersonene som skulle flytte fra en institusjon til egen bolig.

Fagpersonene trodde at hovedpersonens nettverk ville være mer oppriktig interessert i å

følge opp og undersøke hvordan det gikk, enn fagpersoner fra den institusjonen de hadde
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flyttet fra. Noen fagpersoner nevnte også at de trodde at nettverket ønsket å bry seg, men

viste ikke hvordan.

En så muligheten i metoden i forhold til hva bruker strevde med. Nettverksråd kunne bedre

kontakten mellom bruker og nettverket , at "kontakten kunne struktureres bedre, til glede og

nyttefor alle ", som hun sa. Dette kom også fram hos en annen ansatt som sa at "det å

formalisere kontakten kan bidra til økt funksjonsnivå og mindre stress i familien ". Hun sier

også at hun har lang erfaring med arbeid i familier, men ikke på denne måten . "Familien er

brukers ressurser, vi som fagfolk har kun en liten bit, vi skal ikke være på alle arenaer. Jeg

har savnet en strukturfor at familien kunne bistå ".

En ansatt fra fengselet mente metoden høres spennende ut, spesielt i forhold til unge med

tanke på forebygging. "Jeg har tro på at nettverket ønsker å bry seg, men de vet ikke

hvordan. Vi vegrer oss også i forhold til våre nærmeste"

Det var også andre forhold som spilte inn når fagpersonene ønsket å prøve nettverksråd.

Noen understreket at de hadde tro på at folk finner løsningen selv, med andre ord troen på

menneskets styrke. Et annet argument var at forslag til endring og løsninger hvor flere

ikke-betalte hjelpere var med i avgjørelsen, kunne føre til en større sjanse til at det ble en

forandring. Det var også et ønske om å prøve noe nytt, og nettverksråd hørtes spennende ut.

Flere nevnte at de trodde at nettverksråd ville lette arbeidssituasjonen deres.

Fagpersonenes rolle i nettverksråd
"Familien og nettverket er hovedpersonens ressurs. Vi som fagfolk har kun en liten bit, og vi

skal ikke være med på alle arenaer". Fagpersonene opplevde at dette var en ny måte å jobbe

på. I sitt daglige arbeid opplevde de at de ikke hadde så mye tid til å bruke på et samarbeid

med nettverket. Flere utrykte også at de trodde at de ikke ville greie å motivere så mange til

å komme på møtet, som koordinatoren gjorde.

Fagpersonen, eventuelle andre profesjonelle og koordinatoren må forlate møtet når

nettverket drøfter spørsmålene som er stilt. Mange opplevde at de "ble satt på gangen", og

en beskrev det som å bli satt på sidelinja. Dette var en uvant situasjon som betydde at de

ikke hadde kontroll over situasjonen, litt rart, men også riktig. En sa at dersom det hadde
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vært betalte hjelpere, hadde det vært vanskelig å akseptere. Samtidig var det en situasjon

hvor de gledet seg til å se hva som ble resultatet.

For fagpersonene betydde deltagelsen på nettverksråd en ny rolle. De ledet ikke møtet og

hadde ingen innflytelse på nettverkets diskusjon. En beskrev sin rolle som observatør. Det

første nettverksrådet var en utfordring, fordi man ikke viste hva som kom til å skje og hva

som var forventet av dem fra nettverket. Flere fortalte at dette var den første gangen hun

traff medlemmer av familien og noen fra nettverket.

'Ti mister kontrollen, og må gi fra oss makt". Noen nevnte at metoden nettverksråd betydde

at det ble mindre behov for oss fagfolk, og at vi ikke ble så betydningsfull lenger. Det kunne

bli vanskelig å akseptere.

Fagarbeiderens motivasjonsarbeid
Motivasjonsarbeidet er viktig og flere understreket brukerperspektivet i dette arbeidet. Det

meste skjer på hovedpersonens premisser, både i forhold til deltakelse og det som skal skje

underveis. For hovedpersonene hadde også dette stor betydning, eksempelvis Per som aldri

hadde opplevd å få bestemme hvem som skulle delta på et møte. Betydningen av medansvar

og deltakelse blir kan hende viktig i forhold til denne gruppa. De har prøvd så mye på

andres premisser uten at det har ført til ønskede endringer. Større åpenhet rundt den enkeltes

situasjon var også en faktor som ble tydelig i motivasjonsarbeidet. Dette hadde sammenheng

med det faktum at de ønsket mer kontakt med familie og venner, men at livssituasjonen ble

et hinder for det.

En fagperson uttrykte det slik: "Var spent på utfallet, men samme hvordan det går, så

kommer det noe godt ut av det". De fagfolkene som valgte å bruke nettverksråd, trodde at

livet til hovedpersonen ville få en positiv endring etter nettverksrådet. Forholdet mellom

fagperson og hovedperson er viktig når man skal motivere for nettverksråd, og flere på

institusjoner opplevde at det var lett å motivere for nettverksråd, spesielt når det ble

understreket at hovedpersonen selv skulle bestemme hvem som skulle være med. Noen av

hovedpersonene viste med en gang hva de ville spørre om, hvilken hjelp fra nettverket de

ønsket. Andre ønsket at fagpersonen skulle være behjelpelig. For noen fagarbeidere var

dette en utfordrende prosess.
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I sin motivering la noen fagarbeidere vekt på at nettverksråd kunne hjelpe hovedpersonen til

å se på nettverket som en ressurs. En annen var mer skeptisk til at nettverket skulle ha en

sentral rolle, men hadde overbevist seg selv ved å tenke at når Per hadde valgt ut deltagerne

til nettverksrådet, måtte man stole på at han hadde valgt de beste. For de hovedpersonene

som skulle flytte til ny bolig, ville det også være en trygghet å ha flere rundt seg

Fagpersonen sa at familien og nettverket uttrykte at det var mye lettere å møtes når det var

klart på forhånd hva de skulle snakke om. Spørsmålene fortalte dem hva som var Pers motiv

for å møtes. Fagpersonene utrykte også at nettverksrådet hadde kommet fram til praktiske

løsninger som de trodde ville fungere bra..

En av fagpersonene understreket at nettverksråd førte til at det ble en felles forståelsen for

hvordan hovedpersonen sin situasjonen var, han vet at de vet, og at nettverket ønsker å

hjelpe ham . Alle får en forståelse av hvordan det er å være ham. Det er like viktig som

konkrete planer . Prosessen fra man begynner å snakke om nettverksråd til det er holdt er

også viktig

Hva la du vekt på i motivasjonsarbeidet?
For noen svarte hovedpersonen ja med en gang, mens andre brukte lang tid i

motivasjonsarbeidet, opp til et halvt år. Alle fagarbeiderne hadde understreket at dette var

frivillig. "Du bestemmer selv hvem som skal være med, og du bestemmer selv hva som skal

diskuteres". I sitt motivasjonsarbeid la fagpersonene også vekt på at spørsmålene skulle

være konkrete og ikke handle om hele livssituasjonen. En sa det slik "det er viktig at du har

kontakt med dem som betyr noe for deg".

Alle informerte om at dette var et prosjekt, og at det ville komme folk utenfra. Det var ikke

noe som hjelperne selv hadde funnet på.

I sin motivasjon var det en som la vekt på at "Jo flere som vet hva du prøver på, jo større er

sjansenfor at du greier det". Samtidig ble det understreket at fagpersonene skulle være med

i prosessen, men det var hovedpersonen og nettverket som skulle finne svarene.
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Når du skal jobbe på en ny måte, er det viktig at både ledelsen og kollegaene er åpne for nye

impulser, og oppfordrer til nytenking. En trodde at mandatet som nettverksrådet får, gjør at

ting skjer fort. Dersom fagpersonen og hovedpersonen hadde jobbet med dette uten bruk av

nettverksråd, ville det tatt mye lengre tid. Alle fagarbeiderne uttrykte at de var helt

overbevist om at dette ville gå bra. Det var nå flere "hjelpere": både profesjonelle og

nettverket. "Men vi melder oss ikke ut", som en uttrykte det.

Vi var også interessert i å høre hvilke tanker de hadde i forhold til hvem denne metoden

ikke egnet seg for. Her kom det fram viktige argumenter.

De personer som "ikke var ferdig med rusen" ønsker heller ikke å involvere nettverket, da

de er redde for at kontakten med slekt og venner skal bli "oppbrukt"., og dermed være en

belastning for familien. Det kan også være at hovedpersonen ikke ønsker at familien skal

vite hva de sliter med. En mener at sykdomsbildet hos den enkelte gjør at de ikke er egnet,

det er avhengig av det kognitive hos brukeren. Noen ønsker ikke å være med fordi de ikke

vil ha møter. De har hatt nok av møter og har mistet troen på det..

DEL 3 Nettverksråd - medvirkning , mestring og
styrke

Kapittel 7 Nettverksråd som en empowermentprosess

De fagarbeiderne som var med i prosjektet hadde ulik faglig bakgrunn. Noen hadde 3- årig

helse- og sosialarbeiderutdanningen, mens andre var ufaglærte. Alle hadde selv ønsket å

prøve nettverksråd, og alle var opptatt av å videreutvikle metoder som var brukerstyrte.

Både for hovedpersonen og nettverket var det en stor forskjell på vanlige møter, enten det

var ansvarsgrupper eller andre nettverksgrupper, og nettverksråd. Sitatet "å bli invitert og

ikke innkalt" forteller mye. Likeledes fagpersonens følelse av "å bli satt på gangen ". Å gi

fra seg kontrollen over det som skal skje, var ikke bare enkelt, mens Per derimot

understreker at "jeg fikk jo lov å plukke ut de som skulle være med. Det var jo fantastisk".

Dette var en ny erfaring for ham.
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Flere av fagarbeiderne fortalte også at når de nevnte nettverksråd og ordet møte , var det

flere som sa nei før de ante hva nettverksråd var. Hovedpersonene uttrykte at de hadde hatt

nok av møter . En invitert tenkte også supperåd, da han ble kontaktet med forespørsel om å

delta.

Både hovedpersonen , nettverket og fagarbeideren har uttrykt hvor vesentlig det er at

hovedpersonen selv er med på å utforme og har en aktiv rolle i formuleringen av et

oppdrag, problemstillinger til møtet . På den måten kommer det helt klart frem hva som er

viktig for hovedpersonen . I utformingen av problemstillingene er det hovedpersonen sine

egne ord som blir brukt . Hovedpersonen blir da sammen med nettverket , selv ansvarlig for

de endringsforslagene som er vedtatt på nettverksrådet.

I nettverksråd , som i andre metoder bygd på et empowermentperspektivet , er relasjonen

mellom fagperson (hjelper ) og hovedperson vesentlig . Vi har sett at fagpersonens tro på

hovedpersonens mulighet til endring , er av avgjørende betydning . Det kan være vanskelig

når kontaktbetjentene i fengselet ser at mange av de innsatte er gjengangere.

Nettverksråd bygd på et empowerment - og styrke perspektiv er en utfordring for

fagarbeideren . De skal prøve å unngå stigma og diagnostiserende tekning , og hele tiden ha

fokus på individets , gruppens og lokalsamfunnet sine ressurser . Helse- og sosialarbeidere er

vant til å tenke problemer inn i en mekanisk årsak - virkning sammenheng . Nettverksråd er

en stor utfordring til å tenke på en annen måte , hvor den andre sin styrke hele tiden er i

sentrum.

Nettverksråd er ikke bare en måte å fatte beslutninger på. Like viktig er prosessen frem til

eventuelt selve nettverksmøtet . Fra fagarbeideren første gang nevner nettverksråd, til

hovedpersonens utforming av oppdrag (det som skal diskuteres), bestemmelse om hvem

hovedpersonen ønsker skal delta , til selve nettverksrådsmøtet, kan det ta lang tid . Vi tror at

tiden er en viktig faktor i hovedpersonens opplevelse av at vedkommende selv er den som

styrer og bestemmer farten . Målsettingen i en empowerment prosess er blant annet at

hovedpersonen skal gjenerobre sin selvtillitt , slik at de negative vurderingene av seg selv

minskes . (Slettebø 2000). Vi tror at dette tar tid.
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Nettverksråd - til hva og for hvem?
Nettverksråd/familieråd blir fremstilt som en beslutningsmodell, med sterkt fokus på

brukers deltakelse og myndighet i prosessen. Gjennom dette prosjektet har vi gjort

erfaringer som tilsier at denne måten å arbeide på, også kan brukes i andre sammenhenger

enn akkurat det å fatte beslutninger. Vanskeligstilte på boligmarkedet er som sagte en

uensartet gruppe, med ulike behov. Det som er viktig for Anders er ikke viktig for Per.

Denne måten å arbeide på, gir den enkelte muligheter til å starte opp endringsprosesser med

utgangspunkt i egne behov. Hvis Per ikke har noe ønske om å slutte å drikke, starter han

ikke der, men lurer på hva som kan gjøres for at han ikke skal kastes ut.

I denne delen av rapporten vil vi vise hvordan nettverksråd kan være et verktøy for bruker,

hvor brukers behov settes i fokus. Et verktøy i denne sammenheng handler om nettverksråd

som en metode eller arbeidsmåte hvor endringer på egne premisser er i fokus. Dette er

viktig i et empowermentperspektiv.

Nettverksråd - et metodisk verktøy i boligsosialt arbeid
Et viktig faglig fokus i boligsosialt arbeid, er tiltak som kan bidra til å øke den enkeltes

mestringsevne i forhold til en selvstendig botilværelse. Vi har også kunnskap om hva som

skal til for at dette kan være mulig, som betydningen av et sosialt støttende nettverk, venner

og familie og tro på egne krefter (Taksdal, Breivik, Ludvigsen, Ravneberg 2006)

Nettverksråd som metode i boligsosialt arbeid kan bidra til en positiv egenutvikling hos

hovedpersonen. Utover dette kan det også bidra som katalysator i forhold til andre områder

som har betydning for den enkelte, som nettverksbygging og en meningsfylt hverdag. På

den måten kan nettverksråd bidra til å øke muligheten for en større grad av mestring av det å

bo i egen bolig.

Det som kjennetegner de fleste av hovedpersonene som deltok i dette prosjektet, var en

langvarig kontakt med hjelpeapparatet og med flere involverte hjelpere. Til tross for dette,

var det fortsatt behov for endringer på ulike områder av den enkeltes liv som kunne bidra til

en bedre hverdag. Nettverksråd er en metode hvor beslutninger fattes, men like viktig er den

prosessen som fører frem til disse beslutningene. I arbeidet før selve møtet i nettverksråd,

har hovedpersonen vært gjennom lange og tunge tankeproseser, som handler om selvinnsikt,

erkjennelse og det å bestemme seg, ta beslutninger i forhold til viktige spørsmål i eget liv.
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Verktøy for kontakt
Av de nettverksråd som ble gjennomført var kontakt et dekkende stikkord i flere av dem.

Det handlet om gjenetablering av kontakt, etablering av kontakt og det handlet om

regulering av kontakt. I fire av nettverksrådene handlet det om aktivisering av det jeg vil

kalle et passivt nettverk, om faren som ikke hadde hatt kontakt med barna sine på mange år,

om broren som fikk kontakt med søsken igjen og venner som fikk kontakt igjen.

Kriminalitet, fengselsopphold, rusmisbruk og psykiske belastninger hadde bidratt til at

brukerne hadde mistet kontakt med venner, slekt og familie. Eller at kontakten med

nettverket var av en slik karakter at nettverksmedlemmer kviet seg for kontakt. Det ble

ingen gjensidighet i kontakten (Thyness 2004)

I forhold til gjenetablering av kontakt, var det en som uttrykte det slik "Etter så mange år

visste jeg ikke hvordan jeg skulle gjøre det ". For ham fungerte nettverksråd, som et

hjelpemiddel eller verktøy for gjenetablering av kontakt med slekt og familie. Han sa at "det

ble nesten som et jubileum". Flere av fagarbeiderne fremhevet også at de trodde nettverket

ønsket å bry seg, men viste ikke hvordan.

Hvordan dette vil gå i forhold til de som har gjennomført nettverksråd, er det for tidlig å si

noe om. Det er imidlertid viktig at de som er inne som hjelpere, har fokus på dette og bidrar

til en positiv utvikling. Etablering av kontakt var også noe vi erfarte. Det handlet om

personer i nettverket som ønsket å gjøre noe mer aktivt i forhold til brukeren.

Regulering av kontakt var også resultat av nettverksråd. I en av sakene var brukers hyppige

kontakt med nettverksmedlemmene en belasting både for bruker og de som ble kontaktet.

Bruker ble oppfattet som masete, som heller ikke var noen god opplevelse for bruker. I

nettverksrådet kom de fram til en avtale som skulle gjøre hovedpersonen bedre i stand til å

kontrollere sine henvendelser blant deltakerne. I samtale med bruker uttaler hun at det er

enklere å holde oversikten nå, mens nettverksdeltaker ikke har den samme opplevelsen. Det

kan være grunnlag for et oppfølgingsmøte her, i det tiltaket ikke fungerer slik de involverte

hadde håpet på.

En annen bruker opplevde nettverket rundt seg som masete. Hun slet blant annet med få til

en normal døgnrytme og fa gjort sentrale ting som klesvask. Stadig var de noen som maste

om nok søvn, frisk luft og så videre. Gjennom nettverksrådet ble det inngått avtaler som
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satte "maset" inn i en sammenheng, som resulterte i større tilfredshet både hos

hovedpersonen og nettverket rundt.

Verktøy for selvinnsikt
I prosjektet erfarte vi at det kunne ta lang tid fra ideen om nettverksråd var lansert for

hovedpersonen og til det eventuelt var en realitet. Prosessen fram til avgjørelse om

nettverksråd var i seg selv viktig for både bruker og hjelper. Som tidligere nevnt, er

nettverksråd også en måte å fatte beslutninger på. Hva det fattes beslutninger om, har

brukeren selv råderett over. Det er han/hun som avgjør dette. Likeledes er det han/hun som

tilslutt sier ja/nei til handlingsplanen og hva som skal skje videre fremover. Å be om " hjelp

for å holde meg edru, slik at jeg ikke mister husrommet mitt" er i seg selv en ganske stor

beslutning og helt sikkert en vanskelig beslutning. I intervju med fagpersoner kom det fram

at selv om hovedpersonen i utgangspunktet var positive til nettverksråd og ønsket å prøve

det, vegret de seg underveis i prosessen. Som en fengselsbetjent sa det "han var ikke ferdig

med rusen ". Å begynne å konkretisere spørsmål, oppdrag til nettverksrådet, innebærer at

brukeren går inn i en prosess hvor han/hun må tenke gjennom alvorlige spørsmål i forhold

til hvordan de vil leve og ordne livene sine. Som en sosialarbeider sa det "hvor var vi før

dette skjedde?" . Brukeren hadde behov for hjelp til å se både bakover og fremover i tid. Det

kan sies å være en reflekterende veiledning (Herberg og Johannesdottir, 2007) hvor læring

og innsikt skjer gjennom samtalen. Dette er også i tråd med empowerment som en prosess

hvor økt kompetanse kan føre til mindre selvbebreidelse og større selvtillit (Slettebø, 2002).

I denne prosessen er det hovedpersonen som må ta beslutningen

Å bestemme seg for å slutte å drikke er drastisk. Som en sosialarbeider sa: "plutselig må han

ta stilling til egen rus - det forplikter og dette blir kan hende vanskelig. Ønsker de det og tør

de stole på seg selv?". Dette siste spørsmålet var også viktig. Hjelperne erfarte vegring fordi

brukeren ikke stolte helt på seg selv. De ville ikke skuffe familie og venner på nytt ved å gå

inn i avtaler som de selv tvilte på. Derfor takket de nei til nettverksråd. Fengselsbetjentene

var tydelige på akkurat dette i forhold til hvem de mente egnet seg for nettverksråd. Når

venner, slekt og familie var "oppbrukt", når det var snakk om et slitent nettverk, ville ikke

den innsatte "bruke opp en siste sjanse" gjennom nettverksråd nå. Prosessen som omhandler

diskusjoner og drøftinger om fremtiden, bidrar til at brukeren får en større bevissthet i

forhold til egen situasjon. Om ikke dette fører til bruk av nettverksråd der og da, ei heller i

39



fremtiden, kan det likevel føre til noe positivt. Selverkjennelse kan føre til ønske om

endring. Økt selvinnsikt hos bruker kan også bidra til at relasjonen og samarbeidet mellom

bruker og hjelper kan bli mer konstruktivt.

Verktøy for tillit og anerkjennelse
De fleste fagpersoner i vårt velferdsapparat, enten det er sosialarbeidere, sykepleiere eller

fengselsbetjenter tror jeg ville svare bekreftende på om de mener brukermedvirkning og

deltakelse fra hovedpersonens side, er viktig. Om de praktiserer det i sitt daglige arbeid er

noe helt annet. Det vi vet er, at det å få anerkjennelse, det å bli vist tillit, også gjør noe med

selvtilliten og selvrespekten hos den enkelte. I neste omgang har også dette betydning i

forhold til hva vi gjør, valg vi tar og livet vi lever. For mange av dem som hører hjemme

blant vanskeligstilte på boligmarkedet, personer med rusavhengighet og de som har en

psykisk lidelse har de lang erfaring med å ikke lykkes, ikke leve opp til andres forventninger

og å ikke mestre. Deres selvbilde og selvaktelse er heller ikke videre positiv. Nettverksråd

som metode, er en fremgangsmåte hvor brukeren blir invitert inn, det er viktig hva han/hun

mener og ønsker. Det er de som må ta beslutninger både om de skal ha nettverksråd, hva

som skal drøftes og hvem som skal delta. En slik fremgangsmåte hvor de blir vist både tillit

og anerkjennelse, gjør noen med den enkelte. En sosialarbeider uttykte det slik " tenk å få

lov å handle i maten selv ", "vise at de har venner ". "Ole" sa: Jeg ftkkjo lov å plukke ut de

som skulle være med Det varjo fantastisk" Han er over 60 år og har vært i kontakt med

hjelpeapparatet mange ganger. Utsagnet han kom med tilsier at han ikke har opplevd veldig

stor grad av med bestemmelse og med innflytelse. Dette kan se ut til å være en positiv

overraskelse for ham.

Verktøy for åpenhet
At folk ruser seg, eller at folk sliter psykisk, er ofte belagt med taushet, et ikke-tema. I

mange sammenhenger er det tabu og noe det ikke snakkes høyt om. Det kan være et hinder

for både kommunikasjon og relasjon (Shulman, 2003) I tillegg er det også mange myter og

forestillinger om hva det innebærer. Det betyr også at venner og familie kan undre seg og

snakke om personen, men ofte unngår å snakke med ham /henne. Slike forhold kan være

hindringer som bidrar til å forverre situasjonen for den det gjelder. Derfor oppstår gjerne

behovet for å gjenetablere kontakt også.
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En sa : 'Ti ville gjort noe, men har ikke kunnet. Nå blir det så mye lettere når vi møtes, da

vet vi hva vi skal snakke om og hvordan situasjonen er. Hvor han står hen ". Større åpenhet

bidro til et bedre og tryggere forhold mellom hovedpersonen og deltakerne . I et nettverksråd

var psykolog til stede og redegjorde for sykdomsbildet for diagnosen som hovedpersonen

hadde . Dette var etter ønske fra og i samarbeid med hovedpersonen selv. Denne

informasjonen bidro forhåpentligvis til å forklare og kaste nytt lys over hendelser bakover i

tid, men også på dagen i dag og hvordan tilrettelegge for fremtiden . Det ga Nettverksrådet

en mulighet til å komme med forslag til tiltak som tok hensyn til denne informasjonen. En

annen deltaker sier at "Med nettverksrådet har jeg fått et nytt redskap slik at ting skjer". For

ham som hadde engasjert seg og brukt mye tid på hovedpersonen, betydde Nettverksrådet

noen å dele ansvar med , som han opplevde som svært positivt . Han var spesielt fornøyd med

samarbeidet med en kommunalt ansatt.

Kunnskap om og åpenhet knyttet til psykiske lidelser er viktig for den det gjelder. På

spørsmål om hvorfor hovedpersonen ønsket å prøve nettverksråd , svarte hun : "mest for å få

dem rundt meg til å forstå hvordan jeg hadde det. Det er vanskelig å sette seg inn i det, når

du ikke har opplevd det selv ". Hun sier videre at: "nettverksråd bør arrangeres lenge før du

blir så syk som meg. Alt ble så mye enklere etterpå ". Hun hadde god kontakt med familien

sin. Hun formidlet imidlertid at hun til stadighet fikk kommentarer om bare å gjøre det ene

eller det andre , så ville hun bli bedre . Det ble opplevd som ikke å bli forstått, fra

hovedpersonens side . På nettverksrådets første del deltok fagpersonen , en psykiatrisk

sykepleier som informerte om hvordan brukers diagnose arter seg, hvilke konsekvenser det

har for bruker . Hovedpersonen mente det var viktig at informasjonen kom fra en som har

utdannelse og slik jeg tolker utsagnet har større troverdighet enn bruker selv også. Hun

hadde selv forsøkt å formidle dette , men uten å føle at hun hadde lykkes.

Fagpersoner formidler også at de har fatt tilbakemeldinger fra deltakere som vi ikke møtte,

som ble veldige glade over å blir spurt om deltakelse . De ønsker å bidra , men visst ikke

hvordan . Nettverksråd ble for dem en mulighet til å delta, støtte og å bry seg om.

Tabuområder og stigma kan bidra til taushet og at folk ikke makter å forholde seg til

hverandre på en konstruktiv måte . Per blir bare den oppgitte rusmisbrukeren, mens Lotte

blir et "psykiatrisk tilfelle". Nettverksrådet gir en mulighet til å utvide synet på
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hovedpersonen, til å få innblikk i ønsker og behov som kan bidra til en endret holdning og i

neste omgang endret handling i forhold til hovedpersonen.

Nettverksråd er en strukturert måte å arbeide på, hvor medvirkning, mestring og styrke er

sentrale perspektiv. Hos fagpersoner handler det om en tro på at hovedpersonen har

ressurser og styrke til å mestre utfordringer i forhold til en selvstendig botilværelse.

Nettverksråd er også en metode som gir fagpersonene en mulighet til å møte de personene

som har en viktig betydning i hovedpersonens liv. For hovedpersonen innebærer

nettverksråd en mulighet til å gjenoppta noe av kontrollen og styringen over hva som skal

skje i eget liv. Dette kan bidra til en endret holdning både til seg selv og tilværelsen ellers.

For de som blir invitert med, gir nettverksråd en mulighet til å bidra i forhold til noen de

bryr seg om. Sist men ikke minst tror vi nettverksrådet kan være et verktøy som gir

involverte en mulighet til å snakke sammen om det som kanskje har vært hindringen for at

de i det hele tatt ikke har hatt noen særlig kontakt. Vi tror derfor at nettverksråd kan være en

viktig metode i det boligsosiale arbeidet.

Nettverksråd for hvem?
Dette prosjektet har vært rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet. Hovedpersonene som

har deltatt, er personer med utfordringer i sin hverdag, som de har ønsket bistand til å

mestre. Denne måten å arbeide på, stiller krav til deltakelse og medinnflytelse fra brukers

side. Metoden går langt i forhold til brukerstyring og kontroll over det som skal skje.

Bruker er den som bestemmer hva som skal drøftes, selve oppdraget , og er også den som

kan avgjøre om forslagene til tiltak er noe han/hun synes er ok. Med andre ord er det en

viktig forutsetning at hovedpersonen har det som kalles for brukerkompetanse (Vabø 1998)

det vil si at brukeren har kompetanse som deltaker, for at medvirkning skal være mulig.

Paulsen (2001) beskriver fire faktorer som inngår i begrepet brukerkompetanse. For det

første at brukeren harformidlingsevne, som har sammenheng med helsetilstand hos

vedkommende. For det andre at vedkommende er motivert for å delta. Ønsker han/hun å

delta, eller blir belastningen for stor? For det tredje kunnskap. Har personen tilstrekkelig

informasjon og opplysninger om for eksempel sine rettigheter, vet de hva som finnes av

tilbud slik at kan de ta valg på bakgrunn av det de vet? Vet de hvordan systemet fungerer?

Den fjerde faktoren er vedkommendes helsetilstand. Er vedkommende frisk nok til å delta?
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Det som kom tydelig fram i flere av sakene som det ikke ble noe av, var at

brukerkompetansen ikke alltid var tilstede. Det ble påbegynt flere saker, men så viste det

seg at hovedpersonen ikke var motivert for deltakelse på det tidspunkt hvor han/hun ble

forespurt. Nå er ikke dette i seg selv noe nytt, motivasjon for endring er en viktig faktor for

at endring i det hele tatt skal skje. Det som er veldig tydelig i denne måten å arbeide på, er at

samarbeidet og deltakelsen fra hovedpersonen er konkretisert. Brukers deltakelse ligger der

som en forutsetning. Uten den deltakelsen, blir det ikke noe nettverksråd. Helsetilstanden

hos hovedpersonen er også en viktig faktor knyttet til deltakelse og medvirkning. De må

være i stand til å formidle seg. Personer som misbruker rusmidler og personer som har

psykiske lidelser, kan i perioder være ute av stand til å formidle seg.

Ut fra de erfaringer vi har i dette prosjektet, kan vi derfor konkludere med at nettverksråd

kan være anvendbart for de fleste på gitte tidspunkt i livet. For hovedpersonene som vi

intervjuet i dette prosjektet, var tidspunktet bra. Hadde de blitt forespurt et halvår tidligere

er det ikke sikkert alle ville ha deltatt. På det tidspunkt er det ikke sikkert de hadde den

brukerkompetansen som representerer viktige forutsetninger for å anvende denne metoden.

Kanskje Reidun var inne i en periode hvor hun i liten grad klarte å formidle seg, eller Per

var så ruset, at han heller ikke maktet dette. Da går det ikke.

Veien videre
Erfaringer fra dette prosjektet har vist at det har fungert positivt for deltakende parter.

Hovedpersonene har tatt beslutninger som har ført til endringer på egne premisser.

Fagpersonene har prøvd ut en ny metode, en ny fremgangsmåte som de ser konkrete

resultater av. Ikke minst har inviterte deltakere i nettverket også fått en anledning til å bidra

i forhold til personer de ønsker å ha en nærmere kontakt med. Ut fra dette mener vi at

metoden er verd å arbeide videre med.

Samtidig har vi erfart at det å ta i bruk nye metoder for fagarbeidere krever både tid og mot.

De som tok sjansen, har både mot og styrke. Nettverksråd er en utradisjonell måte å arbeide

på. Den bryter med tradisjonell tankegang i forholdet mellom fagperson og hovedperson.

Her er det i stor grad hovedpersonen som har myndighet og kontroll over det som skal skje.

Vi har erfaring fra 11 nettverksråd i dette prosjektet. Dette er få saker når vi tar i betraktning

alle de fagarbeidere som møtte opp på informasjonsmøte i kommunen og de som deltok på
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de to opplæringsdagene i starten av prosjektet. Forklaringene kan være flere. En faktor er at

å endre arbeidsmåter og "tankegods" er ikke noe som skjer over natta. Vår erfaring har vist

at veiledning og støtte underveis i prosessen, er en viktig faktor for å prøve. Faktor to er

forankring hos ledelse. Dette gjør det enklere å prøve ut nye arbeidsmåter. De kan regne

med støtte og tid til rådighet.

En tredje faktor er, at gruppen vanskeligstilte på boligmarkedet, de som vi henvender oss til

i dette prosjektet, ofte er representanter for stigmatiserte grupper. Personer med

rusavhengighet, psykiske lidelser eller er kriminelt belastet, utfordrer oss i forhold til faglige

perspektiv, som ressurser, styrke og brukermedvirkning. Selv om en fagarbeider på en

arbeidsplass kan ha lyst til å prøve, skal det styrke og mot til, om de ikke har støtte fra

kolleger. I tillegg tar det tid å endre holdninger.

Vi vet også at enheter vi hadde kontakt med, hadde forhold som bidro til å vanskeliggjøre

involvering i vårt prosjekt på det tidspunkt hvor vi hadde kontakt med dem.

Det er viktig med den faglige forankringen som denne metoden bygger på. Å utdanne

fagpersoner som har denne kompetansen blir viktig. Samtidig har denne måten å arbeide på

også en økonomisk side. Den største utgiftsposten i denne arbeidsmetoden, er lønn til

koordinator og eventuelt reiseutgifter for deltakere i nettverksråd. Lov om sosiale tjenester

er i så måte en mulighet. En kan se for seg at Per søker økonomisk støtte til utgifter i

forbindelse med nettverksråd.

I prosjektet samarbeidet vi med Barne,- ungdoms ,- og familieetaten , region Midt-Norge og

Konfliktrådet , Trondheim kommune i forhold til å skaffe koordinatorer. De har

tilgjengelige koordinatorer som tar oppdrag i forhold til familieråd, som vi også brukte i vårt

prosjekt. Utover dette hadde vi også opplæring av nye koordinatorer . En kan tenke seg at

man i fremtiden også vil etablere koordinatorfunksjoner under Konfliktrådet på samme måte

som i familieråd , slik at fagpersonell som ønsker å anvende Nettverksråd , vet hvor de kan

henvende seg for å skaffe tilveie koordinatorer . I forbindelse med undervisning om denne

metoden på videreutdanning i boligsosialt arbeid ved Høgskolen i Sør-Trøndelag , var det en

student som kom med det høyst relevante spørsmålet . "Hvis jeg vil prøve dette, hvor

henvender jeg meg da, får å få en koordinator? "
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Vi vet ikke om deltakelsen i dette prosjektet har bidratt til at hovedpersonene har fått en mer

stabil bosituajon. Det vi vet, er at de vi har møtt, har hatt positive erfaringer både i

samarbeidet med fagpersonen underveis i prosessen, og med selve gjennomføringen av

nettverksmøtet. De har hatt myndighet i forhold til hva det skulle fokuseres på, hva de ville

bruke nettverksrådet til og hva de ønsket endringer på. Det er også de som har bestemt

hvem som skulle få delta i dette endringsarbeidet. Vi vil tro at dette er viktige bidrag på vei

mot en mer stabil bosituasjon, men at noen kanskje vil trenge en innsats også på andre

områder.
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Vedlegg 1

Intervjuguide

Intervju av ansatt:

Formalia:
Kjønn, arbeidssted, hvor mange nettverksråd

1. Tidspunkt: kort tid etter første nettverksråd

• Hvorfor ønsket du å prøve nettverksråd?
• Hva er forskjellig her sammenlignet med andre måter å jobbe på?

- Fordeler og ulemper
• Hvilke utfordringer har du erfart i forberedelsen til nettverksråd?
• Hva la du vekt på i motiveringsarbeidet?

2. Tidspunkt: etter oppfølgingsmøte

• Hvordan har det gått med handlingsplanen?
• Har noe endret seg etter nettverksmøtet?
• Hva tror du det skyldes?

Intervju av bruker/klient:

Formalia:
Kjønn, alder, boligforhold, daglige aktiviteter

Tidspunkt: Etter oppfølgingsmøte

• Hva var det som gjorde at du tok i mot tilbudet om nettverksråd?

• Hvordan har det gått med handlingsplanen?
- Gikk det slik du hadde forventet - håpet på?

• Er det noe som har forandret seg?
Andre endringer du vil nevne?

• Hva tror du kan være årsaken til/hva har påvirket slik at det endret seg? Hva var det som førte til at det

skjedde?

Intervju av nettverksdeltaker:

Formalia:
Relasjon til bruker/klient

• Hvorfor ønsket du å delta i nettverksrådet?
• Hvordan har ditt kontaktforhold til klient/bruker vært før Nettverksråd? (hyppighet, grad av

vanskelig/komplisert)
• Har kontaktforholdet endret seg etter din deltakelse i Nettverksråd og kan du eventuelt si noe om hva

som har endret seg og hvorfor denne endringen har skjedd?
• Opplevde du utfordringer i forhold til deltakelse og kan du eventuelt beskrive noe av dette?
• Andre erfaringer du vil nevne som deltaker i nettverksråd
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Vedlegg 2

NØGSNC§.EN
aswv :xmx+euo

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Avdeling for helse og sosialfag

Vår dato: Vår ref.

Saksbehandler Deres dato: Deres mf.

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt

Vedlagt følger en orientering om hva Nettverksråd er. I prosjektet "Nettverksråd som metode i

boligsosialt arbeid " ønsker vi å prøve ut denne måten å arbeide på. Vi er derfor interessert i

en samtale med deg som har gjennomført Nettverksråd for å høre dine erfaringer knyttet til

dette. I tillegg er vi interessert i erfaringer fra den ansatte du samarbeidet med om

nettverksråd og andre personer i ditt nettverk som deltok. Vi ønsker å samtale med noen av

disse også dersom du samtykker til dette.

Alle opplysninger som vi blir kjent med gjennom dette prosjektet vil bli behandlet

konfidensielt. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne noen i det skriftlige materialet som

produseres. Vi gjør også oppmerksom på at alle involverte i prosjektet har taushetsplikt.

Senest ved prosjektslutt 31.12.08 vil alle innsamlede opplysninger være anonymisert.

Det er frivillig å delta i prosjektet og samtykket kan trekkes tilbake når som helst uten at du

må oppgi noen grunn til dette. Om du ikke ønsker deltakelse i forskningsprosjektet, vil ikke

dette ha noen betydning for din gjennomføring av Nettverksråd.

Hvis du har spørsmål/vil vite noe mer, så kontakt oss gjerne, enten via mail eller telefon.

Berit Løfsnæs tlf.73 55 94 28

berit.lofsnes(ålhist.no

Lise Dalby tlf.73 55 93 58

lise.dalby^ "ist.no

Med hilsen

Berit Løfsnæs Lise Dalby

prosjektleder prosjektmedarbeider
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IiØ45K(M.EN
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HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Avdeling for helse og sosialfag

Vårdato: Vår ref.
Saksbehandler Deres dato: Deres ref.

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt

Vedlagt følger en orientering om hva Nettverksråd er. I prosjektet "Nettverksråd som metode i

boligsosialt arbeid' ønsker vi å prøve ut denne måten å arbeide på. Hovedpersonen som har

invitert deg med, er forespurt og sagt seg villig til å la seg intervjue og har også samtykket i at

andre deltakere kan intervjues. Vi er derfor interessert i en samtale med deg som deltaker i

Nettverksråd for å høre dine erfaringer knyttet til dette. I tillegg er vi også interessert i

erfaringer fra ansatte som har samarbeidet med hovedpersonen om nettverksrådet og ønsker å

samtale med noen av disse også.

Alle opplysninger som vi blir kjent med gjennom dette prosjektet vil bli behandlet

konfidensielt. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne noen i det skriftlige materialet som

produseres. Vi gjør også oppmerksom på at alle involverte i prosjektet har taushetsplikt.

Senest ved prosjektslutt 31.12.08 vil alle innsamlede opplysninger være anonymisert.

Det er frivillig å delta i prosjektet og samtykket kan trekkes tilbake når som helst uten at du

må oppgi noen grunn for dette.

Om du ikke ønsker deltakelse i forskningsprosjektet, vil ikke dette ha noen betydning for din

deltakelse i Nettverksråd.

Hvis du har spørsmål/vil vite noe mer, så kontakt oss gjerne , enten via mail eller telefon.

Berit Løfsnæs tlf.73 55 94 28 Lise Dalby tl£73 55 93 58

berit.lofsnesnhist.no lise.dalbv(.hist.no

Med hilsen

Berit Løfsnæs Lise Dalby

prosjektleder prosjektmedarbeider
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HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN
3^

Vår dato: Vår ref.

Saksbehandler Deres dato: Deres ref.

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt

I forbindelse med din deltakelse i utviklingsprosjektet Nettverksråd som metode i boligsosialt

arbeid, ønsker vi å samtale med deg i forbindelse med implementeringen av denne metoden i

ditt arbeide. Hvilke erfaringer har du gjort underveis? I tillegg er vi også interessert i

erfaringer fra hovedpersonen selv og noen av de andre deltakerne som deltok i nettverksrådet,

om hovedpersonen selv samtykker i dette.

Alle opplysninger som vi blir kjent med gjennom dette prosjektet vil bli behandlet

konfidensielt. Det vil ikke bli mulig å gjenkjenne noen i det skriftlige materialet som

produseres. Vi gjør også oppmerksom på at alle involverte i prosjektet har taushetsplikt.

Senest ved prosjektslutt 31.12.08 vil alle innsamlede opplysninger være anonymisert.

Det er frivillig å delta i prosjektet og samtykket kan trekkes tilbake når som helst uten at du

må oppgi noen grunn for dette. Om du ikke ønsker deltakelse i forskningsprosjektet, vil ikke

dette ha noen betydning for selve utviklingsprosjektet og gjennomføring av Nettverksråd.

Hvis du har spørsmål/vil vite noe mer, så kontakt oss gjerne , enten via mail eller telefon.

Berit Løfsnæs tlf.73 55 94 28

berit.lofsnes(d)hist.no

Lise Dalby tlf.73 55 93 58

lise.dalby(a)hist.no

Med hilsen

Berit Løfsnæs Lise Dalby

prosjektleder prosjektmedarbeider
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