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Forord 

 

Prosjektet ”Å bygge et liv – og ta vare på det” har preget hverdagen på familieavdelingen de to siste 

årene. Det er mange sterke opplevelser på familieavdelingen, noe det også har vært i prosjektperioden, 

både for familiene som har vært i behandling og for personalet. Alt som gradvis bygges opp rundt en 

familie under en innleggelse skal tas vare på og utvikles videre når familien flytter ut.  

 

Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet uten innspill fra foreldrene som har erfart 

hvordan det er å skulle bygge et liv uten rus og få et godt familieliv. En stor takk til alle som har 

bidratt med innspill og refleksjoner både i brukermedvirkningsgrupper og gjennom å ha stilt opp i 

intervjuer. En spesiell takk til en mamma som har delt sin historie og sine erfaringer på film.  

 

Personalet har fått bruk for all sin faglighet, seriøsitet, utholdenhet og humor i prosjektperioden. Det 

har gitt resultater. Avdelingsleder har på sin side tilrettelagt for at det skal være mulig å kombinere 

behandlingsarbeid og utviklingsarbeid. Prosjektgruppen har vært engasjert hele veien og jobbet hardt 

og målrettet. Det har vært en glede å ha prosjektuker sammen. Takk også til kollegaer på Lade 

BehandlingsSenter og alle engasjerte samarbeidspartnere som jobber på feltet og som vi har kunnet 

delt erfaringer med underveis. Vi blir klokere når vi snakker sammen.  

 

En stor takk til Husbanken som har støttet prosjektet med boligsosiale kompetansemidler og gjort det 

mulig å gjennomføre et helhetlig prosjekt som vi tenker er nødvendig for at små barn skal bo trygt og 

godt. Takk til EC Dahls stiftelse som har vist prosjektet tillitt og gitt midler til prosjektlederstilling. Vi 

er takknemlige for dere har sett verdien i prosjektet.  

 

En spesiell takk til psykolog Anne Elisabeth Brandt som har mange gode idèer som det både er 

inspirerende og krevende å følge opp. Du har et brennende engasjement for de mest sårbare barna som 

vi setter stor pris på.  

 

Viktigst av alt, takk til familiene som har bodd på avdelingen i prosjektperioden. Dere jobber hardt for 

både barna og dere selv. Gjennom dere lærer vi hvordan livet kan by på utfordringer og hvordan det 

likevel er mulig, steg for steg, å finne en ny vei.  

 

Det er prosjektleders håp at rapporten på en god måte får frem arbeidet som er gjort og at prosjektet vil 

motivere til videre samarbeid og utvikling av kompetanse til det beste for barna og familiene.  

 

Hege Renée Welde 

prosjektleder 
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Sammendrag 

 

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier ved Lade BehandlingsSenter har gjennomført et  

2 - årig utviklingsprosjekt  ”Å bygge et liv – og ta vare på det”. Prosjektets overordnede mål har vært å 

styrke arbeidet med familier med rusproblematikk innlagt i institusjon slik at generasjonsoverføring av 

rus- og psykisk helseproblematikk forebygges, og at familien kan skape et hjem som er trygt og godt. 

Prosjektet har et spesielt fokus på barna og på overgangen fra det å være i behandling på institusjon til 

å skape et hjem i egen bolig.  Prosjektet tar for seg de store utfordringene hjelpeapparatet har i å få en 

felles forståelse av familienes fungering og samtidig ha en forståelse av hva som er god omsorg for 

barna. Prosjektets målgruppe er gravide og småbarnsfamilier innlagt i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. Prosjektet har en metodeutviklingsdel, en kompetansehevingsdel, en formidlingsdel og 

en del med spesifikt fokus på overgang fra institusjon og ut i egen bolig. Alle deler utgjør en helhet 

som prosjektet har vært fundert på.  

 

I metodeutviklingsdelen er det utviklet og prøvd ut et metodeverktøy kalt funksjonssirkelen som er 

utviklet gjennom arbeidsgrupper der hele personalet har bidratt. Dette for å dra nytte av personalets 

kompetanse og erfaringskunnskap, samt styrke implementering. Sirkelen viser 10 livsområder som er 

av betydning for å gi barn god nok omsorg og beskriver den voksnes fungering i fire nivåer. Nivå 1 

beskriver store vansker i fungering, nivå 2 - betydelige til moderate vansker i fungering, nivå 3 – god 

nok fungering og nivå 4 – svært god fungering. Funksjonssirkelen er prøvd ut på ulike måter i 

behandling og i samarbeid. I kompetansehevingsdelen har personalet utviklet ferdigheter i 

mentaliseringsbaserte tilnærminger i behandling med et spesielt fokus på miljøterapi og fått oppdatert 

kunnskap fra internasjonalt anerkjente miljøer som jobber med samme målgruppe. I  tillegg har 

prosjektet bidratt til en styrking av kompetanse på spesifikke livsområder. Både funksjonssirkelen og 

mentaliseringstilnærminger er videre anvendt i arbeidet med å gjøre overgangen fra institusjon og ut i 

egen bolig mindre sårbar.  I tillegg har behandlerteamene jobbet med konkrete tiltak knyttet til 

overgangen både før og etter utflytting.  

 

Brukermedvirkning har vært organisert gjennom brukermedvirkningsgrupper sammensatt av brukere 

som er eller har vært i behandling på familieavdelingen. Det er gjennomført intervjuer av familier som 

har vært innlagt i prosjektperioden.  

 

Mange av familiene innlagt i prosjektperioden har gått fra å være bostedsløse til å etablere seg i en 

godt egnet bolig. Veien frem til bolig har imidlertid vært ulik. Både beboere, personalet og 

samarbeidspartnere erfarer funksjonssirkelen som et nyttig verktøy som spesielt egner seg for familier 

med sammensatt problematikk og som har et ytterligere potensiale for systematisk bruk. Personalet 

har opplevd veiledningen med fokus på mentalisering som svært nyttig for å styrke ferdigheter i 
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miljøterapeutisk arbeid og i individualsamtaler. Veiledningen har styrket personalets forståelse og 

ferdigheter i møte med ulike former for mentaliseringssvikt.  

 

Prosjektet har fått oppmerksomhet både fra institusjoner som driver rusbehandling, statlig barnevern 

og kommunale tjenester, og har bidratt til å spre kunnskap og erfaringer om arbeid med målgruppen.  

 

Oppsummert vurderes prosjektet som godt gjennomført i tråd med målsettinger og det er et stort 

potensiale for videre utviklingsarbeid og forskning.  
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1. INNLEDNING 
 

1.1 Alle skal bo godt og trygt  

Husbankens visjon er at “alle skal bo godt og trygt”. Avdeling for gravide og 

småbarnsfamilier (videre kalt familieavdelingen) ved Lade BehandlingsSenter deler denne 

visjonen og har tatt denne med seg i arbeidet med gravide og sped- og småbarnsfamilier med 

rus- og psykisk helseproblematikk. Familieavdelingen har i 10 år gitt tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling i institusjon med videre oppfølging etter utflytting til denne målgruppen. For to 

og et halvt år siden startet avdelingen opp prosjektet ”Å bygge et liv – og ta vare på det” som 

denne rapporten omhandler.  

 

Boligen er en grunnpilar og forutsetning for enkeltmenneskets livskvalitet og fungering. Flere 

betingelser må imidlertid møtes for å realisere potensialet for at boligen skal oppleves som 

god og trygg for voksne og for barn. Vi snakker ikke da lenger om det å ha en bolig, men om 

å skape et hjem. Flere perspektiver må ivaretas samtidig og over tid for å gi familier med rus- 

og psykisk helseproblematikk mulighet for å oppleve boligen som et trygt og godt sted.  

 

Foreldrene som er innlagt på familieavdelingen har ofte erfart manglende trygghet i barndom, 

ungdomstid og videre inn i voksen livet. Det kan være egne foreldres rus- og psykisk 

helseprobleme og det kan være vold og overgrep. Det kan være en oppvekst preget av tidlig 

ansvar, det å være overlatt mye til seg med fravær av bekreftelse på følelser og mangel på 

støtte. De har gjerne hatt lite og belastet nettverk.  For flere har den trygge basen manglet. 

Rusen har fått en funksjon i håndtering av indre smerte, ubehag og tomhet. Rusen har blitt en 

erstatning for relasjoner.  

 

Mange av barna innlagt på familieavdelingen har vært eksponert for rusmidler i fosterlivet. 

Barna starter livet med en eller to foreldre som har hatt store belastninger i forberedelsen til 

foreldreskap og som fremdeles har problemer. De er barn hjelpeapparatet vil karakterisere 

som barn i risiko og barn som er ”fanget opp” av hjelpeapparatet og har foreldre i rus-

behandling. Disse barna bor den første tiden av livet sitt på en familieavdeling sammen med 

andre familier. Enkelte så lenge som ett år. Barna er avhengig av at foreldrene mestrer livet og 

foreldreskapet på en måte som kan gjør at de får god nok omsorg. Foreldre og hjelpeapparat 

må jobbe målrettet og over tid slik at risiko reduseres og beskyttende relasjoner og betingelser 

styrkes. For disse barna er det å kunne bo godt og trygt knyttet til forelderens fungering. Det å 
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ha et barneperspektiv er således bundet sammen med fokus på den voksnes fungering. Alt 

som truer omsorgskompetansen er en trussel mot barnets utvikling.  Slik knyttes 

barneperspektivet og voksenperspektivet sammen.  

 

Graviditet og foreldreskap styrker gjerne motivasjon for endringsarbeid og kan gi terapeutiske 

muligheter som ellers ikke er så lett tilgjengelig. Det kan skje store endringer på flere områder 

under en innleggelse på familieavdelingen. Utfordringene for familiene kan bli tydeligere. 

Ressurser og styrker, som kanskje verken beboer eller hjelpeapparat oppdaget tidligere, kan 

komme frem. For barna er det avgjørende at progresjon under innleggelsen videreføres også 

etter utskrivelse og blir omsatt til stabilitet og trygghet over tid. I brukerundersøkelser ved 

avdelingen formidlet beboerne bl.a. at overgangen ut i egen bolig var vanskelig og de 

opplevde utfordringer på flere områder (Kristiansen, 2012). Det ble pekt på forhold som 

manglende kompetanse og sviktende samarbeid mellom hjelpeinstanser. Det ble pekt på 

mangler i behandlingstilbudet, behov for betydelig bo-trening og mer helhetstenkning. Dette 

ga gjenklang i erfaringer hos personalet og innspill fra samarbeidspartnere. Ut fra disse 

erfaringene kom idéen og ønsket om å gjøre noe mer systematisk med hvordan vi kan møte 

utfordringer og ta i bruk muligheter i arbeidet med disse familiene.  

 

Avdelingen ønsket et prosjekt med fokus på de store utfordringene hjelpeapparatet har i å få 

en felles forståelse av disse foreldrenes fungering og samtidig en forståelse av hva som er god 

nok omsorg for barna. Et prosjekt med et mål om å jobbe i retning av å forene forebygging og 

tidlig intervensjon rettet mot barna med spesialisthelsetjenestebehandling for foreldrene til det 

beste for hele familien. Ambisiøst og krevende, men samtidig svært viktig. Dette var  

motivasjonen bak utformingen av prosjektet.  

 

1.2 Rapportens oppbygging 

Rapporten beskriver aktivitet og erfaringer fra prosjektarbeidet med det mål at det skal være 

til nytte for andre som jobber med familier i rusbehandling og familier med sammensatt 

problematikk forøvrig. Rapporten er organisert med utgangspunkt i prosjektets fire delmål. 

Det understrekes at i selve prosjektarbeidet så har disse delmålene vært bundet sammen og 

påvirket hverandre gjensidig. Innledningsvis klargjøres begreper og det gis en oppsummert 

beskrivelse av gravide- og småbarnsfamilier med rusproblematikk.  Videre beskrives 

avdelingens behandlingstilbud og brukernes erfaringer som prosjektet i stor grad bygger på. 

Målsetting og prosjektorganisering, inkludert brukermedvirkningsarbeid, gjøres rede for. 
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Videre tar rapporten for seg de ulike delområdene med fokus på aktivitet og erfaringer fra 

brukere, personalgruppe og samarbeidspartnere. Til slutt oppsummeres prosjektet som helhet, 

hva har en oppnådd og hva som kunne vært gjort annerledes.  

 

Det at rapporten i hovedsak beskriver aktivitet og erfaringer må ikke forstås som en 

underkjennelse av betydningen av å forankre klinisk praksis i forskning og teori. Tvert i mot 

så har dette vært svært sentralt i prosjektarbeidet både knyttet til metodedelen og til 

kompetanseutviklingen. Det ligger således et ytterligere potensiale for å gå mer i dybden 

innenfor flere av prosjektets deler. Det er lagt stor vekt på å sikre familienes anonymitet i 

rapporteringen.  

 

1.3 Begreper   

Beboer: I rapporten brukes gjennomgående begrepet ”beboer”. Beboer er i denne 

sammenhengen en person med pasientstatus innlagt i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Begrepet ”tidligere beboer” brukes om personer som har vært i behandling og har flyttet ut i 

egen bolig. ”Tidligere beboer” kan fremdeles motta poliklinisk behandling fra avdelingen. 

Bakgrunnen for bruk av ”beboer” og ikke ”pasient/klient” er at beboerbegrepet er innarbeidet 

i dagligspråket ved avdelingen. Vekselsvis med begrepet ”beboer” vil en bruke begrepet 

”forelder” 

 

Barn som pårørende: Barns rettigheter som pårørende fikk fra 1. januar i 2010 en rettslig 

ramme gjennom endringer i Helsepersonell loven og Lov om spesialisthelsetjenesten 

(Helsedirektoratet IS-5/2010: Barn som pårørende). Dette for å sikre at helsepersonell skal 

identifisere og ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehov mindreårige barn som 

pårørende har. Det at barn er pårørende betyr ikke at de har ansvar for sine foreldre, men 

intensjonen er at de skal få være barn og ikke påta seg voksenoppgaver. Helsepersonell som 

yter helsehjelp til pasienter i tilknytning til psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller 

alvorlig somatisk sykdom eller skade, skal sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir 

satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en 

forelder blir alvorlig syk. Videre er formålet å forebygge problemer hos barn og foreldre.  

Avdelingen har egen barneansvarlig i tråd med retningslinjer.  

 

Rusproblem: I følge Frid Hansen (fagsjef ved Borgestadklinikken) eksisterer det et 

rusproblem når:  
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…bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i 

familien, når de følelsesmessige bånd mellom mennesker belastes og forstyrres av en annens rusbruk 

(Hansen,1990)  

 

Sentralt her er at et rusproblem ikke defineres av antall enheter eller stoffer den voksne inntar, 

men på hvilken måte rus påvirker familien. Dette er en forståelse familieavdelingen også har i 

sitt arbeid.  

 

Kunnskapsbasert praksis: Det er et mål at avdelingen skal utøve kunnskapsbasert praksis i 

behandlingen. Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse 

definerer kunnskapsbasert praksis på følgende måte:  
 

“Kunnskapsbasert praksis må inneholde tre grunnpilarer: Kunnskap fra forsking, erfaringsbasert kunnskap fra 

brukere og pårørende, samt erfaringsbasert kunnskap fra ansatte i praksisfeltet”  

( fra nettsider til Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, www.rop.no)  
 

Prosjektet har hatt som mål å ta med seg kunnskap fra forskning og gjøre bruk av erfaringer 

fra brukere og ansatte.  

 

Hjelpeapparat: Når det i rapporten refereres til hjelpeapparatet menes alle instanser som kan 

være involvert i arbeidet med den enkelte familie. Barneverntjenester, NAV, fastlege, 

kommunale rustjenester, bolig kontor, helsestasjon med flere.  

 

Rus og psykisk helseproblematikk: I ”Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling 

og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP – lidelser”  

(Helsedirektoratet, 2012 , IS-1948) fremkommer det at det i de siste 25 årene har vært en 

økende erkjennelse av at rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser ofte opptrer samtidig. 

Personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende 

måte og de faller lett utenfor behandlingstiltak. Selv om det har vært økt oppmerksomhet på 

denne pasientgruppen de siste årene, er det fortsatt mye som mangler når det gjelder 

utredning, behandling og oppfølging. Det er høy forekomst av psykiske lidelser, særlig 

personlighetsforstyrrelser, angst og depresjon blant pasienter i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling.   
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Hentet fra retningslinjen:  
”Godt profesjonelt arbeid for personer med ROP lidelser krever godt kunnskapsnivå og spesielle ferdigheter. Det 

viktigste er kanskje interesse og holdninger. Det handler om respekt og empati, evne til å se verdighet gjennom 

mye elendighet og brutte avtaler. Men det er i mange sammenhenger også viktig å ha kunnskaper om de 

spesielle problemene personer kan slite med og som kan bidra til å gjøre avvikende atferd forståelig og dermed 

lettere å akseptere. Krav til kunnskap vil avhenge av hvilken rolle den enkelte tjenesteyter har, men alle bør ha 

grunnleggende kunnskaper om det som særpreger de menneskene de skal yte tjenester til.” 

 

Familieavdelingen kjenner igjen de utfordringer som er beskrevet i retningslinjen og deler 

forståelsen av hva profesjonelt arbeid med denne målgruppen innebærer.  

 

1.4 Gravide og småbarnsfamilier med rusproblematikk  

Familieavdelingen erfarer at gravide og familier som blir henvist til rusbehandling har 

utfordringer og vansker på flere livsområder. Det kan være psykiske lidelser, fysiske 

helseplager, manglende utdanning, arbeidsløshet, manglende trening i å bo, 

fattigdomsproblematikk, manglende nettverk og lite sosial støtte. Enkelte har vært 

rusavhengig i mange år. Andre har ikke ruset seg så lenge, men kan likevel ha hatt en 

livsførsel med destruktiv rusing og en oppvekst preget av problemer i familien, konflikter og 

et belastet nettverk. Enkelte har kunnskaper og ferdigheter som de har ”mistet” eller ikke 

evner å ta i bruk fordi rus og psykiske problemer hindrer dem i det. Andre har svært lite 

erfaring med det de fleste forbinder med et normal liv, og trenger å lære nye ferdigheter og 

samtidig få relasjonserfaringer som representerer noe annet enn det de har med seg fra 

tidligere.   

 

Barnas oppvekst er avhengig av at foreldrene får riktig og tilstrekkelig hjelp til å bygge et liv 

uten rus, og med ferdigheter innen sentrale livsområder. Familiene er avhengige av hjelp fra 

ulike deler av hjelpeapparatet samtidig. Kompleksiteten i familiens problematikk 

representerer store utfordringer for hjelpeinstanser både i spesialisthelsetjenesten, på 

kommunalt nivå og i samarbeidet mellom tjenester. Der det er avgjørende med koordinert og 

forutsigbar oppfølging kan det likevel bli fragmentert og for tilfeldig. Det er store utfordringer 

med hensyn til samarbeid og felles forståelse. Det kan være en styrke å ha et bilde på helheten 

når tjenester skal hjelpe disse familiene på ”sitt” område.    

 

Foreldrenes tillit til hjelpeapparatet kan være lav. Samtidig kan hjelpeapparatets tro på 

muligheter for endring også være satt på prøve. En kan forstå begge deler. En kan bli utsatt 
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for nedlatenhet og krenkelser i møte med hjelpeapparatet. Det kan også være god grunn til å 

være usikker på hvorvidt barnet vil få god nok omsorg. Det er imidlertid viktig å ikke bli for 

skråsikker. En kan nemlig oppleve å få god hjelp og bli møtt på en respektfull måte av 

mennesker i hjelpeapparatet. Det kan også være mulig for disse familiene å få til endring. 

Foreldre som familieavdelingen har møtt i behandling ønsker endring og ønsker det beste for 

sine barn. Hjelpeapparatet ønsker å gi god hjelp. Det å etablere dialog om hva som skal til for 

at dette barnet skal få god nok omsorg er viktig. Noen ganger innebærer det å gå inn i et 

arbeid både for familien og hjelpeapparatet, som må være målrettet uten å kunne gi garantier 

på om barnets omsorgssituasjon vil bli god nok. Foreldrene tar i mot et behandlingstilbud som 

fordrer at de viser frem de mest sårbare sider ved seg selv. De skal vise frem både når de 

svikter og når de mestrer. Dette samtidig som de blir vurdert mht foreldrefungering. 

Vurderinger hjelpeapparatet gjør får stor innvirkning på familien og barnets fremtid. 

Dilemmaene står i kø både for foreldrene og for hjelpere. Avdelingen har erfart at det er 

mulig å jobbe godt også under slike betingelser. Det krever imidlertid et todelt fokus hos både 

hjelpere og hjelpeapparat. Fokus på familien og fokus på seg selv som enten hjelper eller 

hjelpeapparat.  

 

Barna i disse familiene er en svært sårbar gruppe som er utsatt for multippel risiko. På tross av 

betydelig satsing, får mange barn og familier fortsatt ikke tilstrekkelig hjelp. Rusmisbruk hos 

foreldre gir betydelige tilleggsbelastninger og varer lenge etter at rusmisbruket har opphørt. 

Barn av rusmiddelavhengige foreldre er derfor en av de mest sårbare gruppene 

hjelpeapparatet møter i Norge i dag. Det er den seneste tiden lagt ned stor innsats i å få opp 

fokus på disse barna blant annet gjennom endringer i lovverk. Barna trenger at dette fokuset 

opprettholdes. Mange familier som har vært i behandling på familieavdelingen har trukket 

frem veiledning knyttet til ”foreldre - barn – samspill” som svært betydningsfullt. Det er svært 

viktig å starte tidlig med intervensjoner og direkte arbeid med det som skjer i samspillet 

mellom foreldrene og barnet. Arbeid på andre livsområder har samtidig stor betydning. Det er 

svært viktig at familier der foreldrene har psykiske problemer og/eller rusmiddelproblematikk 

blir møtt av et hjelpeapparat med tilbud som er utviklet nettopp for å møte den komplekse 

problematikken familien står overfor. Noe familieavdelingen gjennom tidligere 

utviklingsarbeid har utviklet modeller for å bidra til (Brandt & Grenvik, 2010).  
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1.5 Avdeling for gravide og småbarnsfamilier  

1.5.1 Historikk  

Familieavdelingen ble opprettet i 2003 og tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

tilrettelagt for gravide og småbarnsfamilier i institusjon. Fra 1997 til 2003 hadde Lade 

BehandlingsSenter et gravide-team bestående av sykepleier, sosionom og psykolog tilknyttet 

de gravide som ble innlagt. Bakgrunnen for etableringen gravide-teamet var iverksettelsen av 

§ 6-2 a i daværende Lov om sosiale tjenester som gav anledning til å legge inn gravide med 

rusproblem i institusjon mot eget samtykke. Hovedformålet, som var å skjerme fosteret fra 

ruspåvirkning ble oppfylt, men ellers var det ikke optimalt. Den gravide var på institusjonens 

stabiliseringspost. På posten var det urolig og med mye utskifting av medbeboere som i 

tillegg var ustabile mht rus. Det var vanskelig å ha fokus på graviditeten og dårlig tilrettelagt 

for fedrene. Etter fødsel ble den gravide skrevet ut, noen til eget hjem andre til annen 

institusjon. Dette var ikke gode betingelser for starten på et foreldreskap. Det er ikke nok å 

bare ta bort rusen. Familiene trenger omfattende og langvarig støtte og behandling, både for å 

opprettholde rusfrihet, men også for å bli gode, støttende og stabile foreldre.   

Etableringen av Avdeling for gravide og småbarnsfamilier på Lade ble gjort med 

utgangspunkt i en erkjennelse om at det å gi et godt behandlingstilbud til gravide og 

småbarnsfamilier krever både et spesialisert behandlingstilbud og langvarig oppfølging. 

Behandlingstilbudet har siden den gang vært gjenstand for en kontinuerlig utvikling. 

Grunnholdningen i arbeidet med disse familiene har likevel stått fast, nemlig at de trenger 

spesialisert behandling og oppfølging over tid. Da er det mulig å forebygge 

generasjonsoverføring av rus- og psykisk helseproblemer.   

 

1.5.2 Behandlingstilbud  

Innleggelsene på familieavdelingen kan variere i lengde, men er mellom 10 og 12 måneder i 

snitt. Etter utflytting er det tilbud om poliklinisk behandling i minimum to år. De fleste blir 

innlagt i graviditeten. For å skjerme fosteret er det ønskelig at den gravide får hjelp tidlig. 

Under innleggelsen har foreldrene hovedansvar for egne barn. Barna kan være opp til 6 år, 

men er oftest mellom 0 og 3 år. En fullstendig og detaljert beskrivelse av alle aspekter ved 

avdelingens behandlingstilbud anses som for omfattende i en rapport som primært skal ha 

fokus på aktiviteter knyttet til prosjektet. Det er likevel valgt å gi en beskrivelse av noe av det 

behandlingen består av.  

 



 16 	  
	  Avdeling	  for	  gravide	  og	  småbarnsforeldre	  	  

	  
	   	  

Barne-, familie- og generasjonsperspektivet gjennomsyrer familieavdelingen og 

behandlingstilbudet. En har tro på at det er avgjørende for en vellykket behandling at det 

tilbys både strukturer og relasjoner som gir beboerne muligheter for å jobbe med sine 

behandlingstema. Sentralt i behandlingen er å arbeide aktivt med å øke beboernes forståelse 

av seg selv og andre. Avdelingen forsøker å finne en god balanse mellom det som er ”vanlig” 

og det at familiene er i en ”uvanlig” situasjon.  

 

Personalet 

Personalet er den viktigste ressursen i behandlingstilbudet. Personalet er tverrfaglig 

sammensatt med spesialsykepleier, sykepleier, ergoterapeut, barnevernspedagoger, 

sosionomer, førskolelærer og spesialpedagog. Flere har videreutdanninger for eksempel 

innenfor rusarbeid, nettverksarbeid og familieterapi. Avdelingen har fire psykologer. En 

spesialpsykolog med lang erfaring fra rusbehandling som har vært med å bygge opp 

avdelingens behandlingstilbud. En spesialist i klinisk voksenpsykologi, en spesialist i klinisk 

barne- og ungdomspsykologi og en spesialist i klinisk samfunnspsykologi. Avdelingen har 

tilgang på legetjenester ved institusjonen.  Hver beboer har sitt team som består av psykolog 

og miljøkontakt.  

 

Fysiske omgivelser  

De fysiske omgivelsene er en viktig del av behandlingstilbudet. Avdelingen holder til i et eget 

hus som ble bygd for formålet da avdelingen ble etablert. I huset er det seks selvstendige 

leiligheter. Fire leiligheter som har soverom, stue og bad. To større leiligheter som har to 

soverom, stue, bad og kjøkken. Leilighetene er knyttet sammen av et større fellesareal med 

kjøkken, stue, vaskerom og et stort lekerom.  Kjøkken, stue og andre fellesarealer er viktige 

arena for miljøterapeutisk arbeid. Huset ligger i nærheten av tursti og med kort vei til sjøen. 

Utenfor avdelingen er det tilrettelagt uteområde for barn. Det er lagt vekt på å finne en god 

balanse mellom det å ha et hjemlig preg og det å ha gode praktiske løsninger. Avdelingen er 

tilrettelagt for barn og det er lagt vekt på at det skal være en avdeling som det er hyggelig og 

komme til.  

 

Miljøterapi 

Hverdagen ved familieavdelingen er organisert med faste holdepunkt gjennom uka. Dette 

kalles ukeplanen og representer en struktur for beboere, barn og ansatte. Fokus på det som 

skjer i samhandling og kommunikasjon mellom mennesker (beboere, barn, ansatte, 
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besøkende) i miljøet er en svært viktig del av behandlingen. Miljøkontakt har faste samtaler 

med ”sin” beboer. Beboerne har ansvar for all matlaging til fellesmåltider, innkjøp og vasking 

både av fellesarealer og i sin egen leilighet. Dette planlegges og gjennomføres i samarbeid og 

med og med støtte fra miljøpersonalet. Det er morgenmøte for alle beboere på starten av 

dagen der en planlegger og får oversikt over hvordan dagen ser ut for hver enkelt.  Det er 

oppsummering på slutten av dagen hver ukedag. Allmøte for beboere gjennomføres en gang i 

uka. Det er fast aktivitetsdag en gang i uka der en for eksempel kan dra på kunstutstilling, tur i 

bymarka, klatring, eller gå på bytur.  

 

Individualterapi 

Hver beboer har psykolog som ansvarlig behandler. Det gjennomføres faste samtaler med 

psykolog 1-2 ganger pr uke. Det jobbes parallelt med individualterapi og utredning. Enkelte 

har flere utredninger og flere diagnoser fra tidligere. Andre har hatt lite kontakt med 

spesialisthelsetjenesten og er ikke utredet. Både symptomlidelser, personlighetsproblematikk 

og kognitiv funksjon er viktig å kartlegge og utrede. Mange i målgruppen har 

traumeproblematikk og psykologene har fokus på dette området. Avdelingen har også utviklet 

kompetanse på mentaliseringsbaserte tilnærminger i individualterapi.  

 

Grupper 

Avdelingen har prosessgruppe to ganger i uka. Her fokuseres tema som gjør seg gjeldene på 

avdelingen her og nå. Prosessgruppen ledes av avdelingsleder. En gang i uka er det 

mentaliseringsgruppe som er en psykoedukativ gruppe som drives av to psykologer. 

Miljøterapeuter kan også være med og lede gruppa. Gruppa er organisert rundt faste tema.  

 

Samspillsveiledning 

Spesialpedagog Tone Sofie Hestmo og psykolog Anne Brandt har bygd opp et eget 

samspillsveiledningstilbud ved avdelingen. Dette er en terapeutisk modell kalt Behandling og 

Utviklingsstøtte med Barnet i Sentrum (BumBiS) (Brandt & Grenvik, 2010). I dag er det 

spesialpedagog og tre av psykologene som sammen jobber spesifikt med veiledning med 

fokus på ”foreldre - barn – samspill”. Relasjon og samspill mellom foreldre og barn er 

imidlertid tema på flere arena i behandlingen. Avdelingen har styrket tilbudet med et eget 

tilrettelagt samspillsrom der familiene mottar veiledning fast en gang i uka. Det brukes ofte 

video i veiledningen. Det vektlegges arbeid med psykologisk graviditet, tilknytning og 

representasjoner. Barnets utvikling følges og kartlegges. Det anvendes en rekke standardiserte 
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verktøy og intervjuer i dette arbeidet. Tema knyttet til foreldreskap er sensitivt og ofte 

emosjonelt ladet. Dette både knyttet til forelderens egne erfaringer som barn, men også 

knyttet til bekymringer relatert til mestring av egen foreldrerolle og andres vurdering av 

denne.  Forelderens individualterapi kan dra veksler på tematikk som kommer opp i 

samspillsveiledning og vise versa. Det vises til en fyldig beskrivelse av denne delen av 

behandlingstilbudet i boka ”Med barnet i sentrum. Nye muligheter for spedbarn og småbarn 

av rusmiddelavhengige og psykisk syke foreldre” ( Brandt & Grenvik, 2010).  

 

Fase II oppfølging 

Etter utflytting fra familieavdelingen tilbyr avdelingen oppfølging i det som er kalt Fase II. 

Oppfølgingen kan vare i to år etter utflytting, men også lengre ved behov. Oppfølgingen 

utformes i samarbeid med familien og samarbeidspartnere med utgangspunkt i behov og 

praktiske forhold. Oppfølgingen kan for eksempel inneholde videreføring av individualterapi, 

samspillsveiledning, hjemmebesøk, nettverks- og familiearbeid, deltagelse i aktiviteter ved 

avdelingen og deltagelse i ansvarsgruppe. Avdelingens erfaring er at dette arbeidet er svært 

viktig for opprettholde rusfrihet over tid samt styrke familien i de utfordringer de møter etter 

flytting i egen bolig. Enkelte familier har kontakt med avdelingen over flere år etter utflytting.  

 

Økonomisk veiledning 

Det tilbys økonomisk veileding til beboere under innleggelsen.  

 

Pårørendearbeid 

Avdelingen har pårørendearbeid bl.a. gjennom pårørendedager der familie, slekt eller venner 

kan komme til avdelingen for informasjon om behandlingstilbudet. Det er også da mulighet 

for å gjennomføre familiesamtaler.  

 

Samarbeid 

Det samarbeides med en rekke andre instanser før, under og etter innleggelsen. Avdelingen 

ønsker samarbeid med barneverntjenesten så tidlig som mulig, også før barnet er født.  

Samarbeidet organiseres gjennom ansvarsgruppe.  

 

Ekstern virksomhet 

To miljøterapeuter og en spesialpedagog ansatt ved familieavdelingen driver grupper for barn 

og ungdom som har levd med, eller tett på, voksne med rusproblemer. Formålet er at de skal 
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få møte andre med lignende opplevelser, dele og bearbeide erfaringer, tanker og følelser 

gjennom samtale og ulike aktiviteter. Tilbudet skal bidra til at barn og unge blir kjent med 

egne ressurser og behov, skape håp og muligheter for å takle hverdagen de står i. Avdelingen 

driver også konsultasjon, veiledning og undervisning til andre tjenester både innenfor 

spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester.  

 

1.5.3 Brukernes erfaringer 

De familiene som har vært i behandling besitter erfaringer som det er avgjørende å dra veksler 

på. Fra oppstarten av prosjektet har brukernes erfaringer vært sentrale og rettledende. 

Avdelingen v/Marit Kristiansen har i to omganger (2009 og 2012) reist ut og intervjuet 

familier som har vært innlagt på familieavdelingen. Dette er materiale som ikke er publisert 

men som er presentert  i flere ulike sammenhenger knyttet til foredrag og undervisning. I 

tabell 1 side 20 oppsummeres en del av det tidligere beboere har formidlet i disse intervjuene.  
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OPPSUMMERING AV BRUKERNES TILBAKEMELDINGER 
Generell fornøydhet med tilbudet ved familieavdelingen.  
Beboerne formidlet at de stort sett var veldig fornøyd med behandlingsopplegget og så nytten av de ulike 
behandlingsdelene. Brukerne trakk selv fram samspillsveiledning som spesielt viktig og nyttig, da de er svært 
opptatt av å sikre god omsorg for sine barn. Beboerne opplevde avdelingen godt tilrettelagt for å ta i mot 
gravide og familier. Gravide innlagt på tvang, formidlet at de opplevde oppholdet mindre problematisk enn de 
hadde fryktet, og at de så nytten av tvangsinnleggelser. Pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 
formidlet at de hadde hatt bruk for plassen for å klare nedtrapping.  

Overgangen fra institusjon til egen bolig er svært vanskelig og bidrar til økt marginalisering 
Pasientene har særlig trukket frem overgangene (innskrivning/utskrivning) i rehabiliteringsløpet som særlig 
sårbare perioder. Mange har tidligere erfart at overgangene blir så utfordrende at veien til rusing oppleves kort. 
Dette kan skape frykt, da det ikke lenger bare er snakk om dem selv, men også omsorgen for deres barn. 
Pasientene etterlyste i undersøkelsen mer fokus på tiden etterpå, mens de fortsatt er innlagt. Dette inkluderte 
bedre tilrettelegging i hjemkommunen før utskriving og bedre samarbeid innad i kommunen og 
interkommunalt, i tillegg til overføring og integrering av kunnskap og kompetanse fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunen. Mange formidlet at det er svært vanskelig å få egnet bolig, både ifht deres historie som 
rusmisbrukere og fordommer på det private markedet, lange ventelister for kommunale boliger og mangel på 
egnede kommunale boliger for småbarnsfamilier. Selv med en bolig kom det fram at de mangler grunnleggende 
erfaringer og kunnskap i det å bo og ha “normale” liv. 

Kunnskap og samarbeid 
Beboerne ga uttrykk for at det er viktig at innsøkende instans har god, detaljert og oppdatert informasjon om 
den behandlingen pasienten har vært gjennom slik at nye tiltak tilpasses deres behov og progresjon. Pasientene 
er tydelig på viktigheten av reelt samarbeid mellom instansene. De ga tilbakemeldinger på at det oppleves som 
vanskelig og utrygt når dette ikke fungerer.  
Helhet 
Beboerne etterlyste mer helhetstankegang i behandlingen og at det er nødvendig med bred oppfølging fra flere. 
Alle som skal yte hjelp (både innad i et tiltak og mellom tiltak) bør ha oversikt og relevant informasjon. Det 
ønskes en tydelighet på at alle jobber i samme retning, og at det må være en rød tråd i rehabiliteringen. De 
uttrykte også at det er behov for oppfølging over lang tid og at hele bildet ses, ikke fragmenterte deler slik 
mange har erfaring med fra tidligere. 
Manglende deler i behandlingsforløpet 
Beboerne ga tilbakemelding på at de ønsker og har behov for tiltak som i dag ikke tilbys eller i deres mening 
tilbys i for liten grad. Det kreves en gjennomgang av alle livsområder og sikring av kvaliteten på den 
behandlingen som gis. 
Bo-trening 
Beboerne etterlyste også mer aktivt miljøterapeutisk arbeid i forhold til det å bo. De vektla viktigheten av 
hyppige permisjoner som en del av behandlingen for å trene seg på livet utenfor institusjonen. Dette burde skje 
mens de fortsatt er innskrevet i omfattende behandling, slik at deres erfaringer kunne arbeides med terapeutisk i 
en trygg setting. Beboerne formidlet at det er viktig å øve seg på å leve utenfor avdelingen, også før en er nødt 
til å gjøre det. Flere rapporterte at de ikke hadde egnet permisjonssted å dra til (institusjonen har ikke anledning 
til å tilby dette) og at de derfor ikke fikk de nødvendige erfaringene med hva som blir vanskelig når en faktisk 
forlater avdelingens trygge rammer. 

 

Tabell 1: Oppsummering av brukernes tilbakemeldinger fra brukerundersøkelse gjennomført på 

familieavdelingen i 2009 og 2012.  
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2. MÅLGRUPPE OG MÅLSETTING 
2.1 Målgruppe 

Den overordnede målgruppen i prosjektet er barn av foreldre med rus- og psykisk 

helseproblematikk. Avdelingen kommer i direkte kontakt med disse barna gjennom: 

•  gravide innlagt i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, med eller uten eget samtykke, 

med eller uten partner i hele eller deler av oppholdet  

•  familier med barn i førskolealder som er innlagt i tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

 

15 familier har vært innlagt og flyttet ut fra familieavdelingen på Lade BehandlingsSenter i 

prosjektperioden. Tiltak knyttet til prosjektet har primært vært rettet mot disse familiene.  

Avdelingen har imidlertid i prosjektperioden hatt kontakt med en langt større andel familier. 

Dette gjelder gravide innlagt på Skjemingspost, A4 ved Lade BehandlingsSenter, gravide og 

småbarnsfamilier innlagt ved Aglo Familiesenter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt 

familier i poliklinisk oppfølging fra familieavdelingen etter utflytting (fase II).  

 

I tillegg til de familier familieavdelingen har direkte kontakt med vil prosjektet indirekte rette 

seg mot gruppen av barn som lever med foreldre med rus – og psykisk helseproblematikk 

uten å være identifisert eller som har annen type oppfølging/behandling.  

 

2.2 Overordnet mål   

Prosjektets overordnede mål er å sikre barn i risiko god nok omsorg og et trygt hjem. En vil 

bidra til at progresjon i behandling under en innleggelse blir til stabilitet og trygghet over tid 

for disse barna. Det er et mål å få styrket felles forståelse av helheten i foreldrenes fungering 

og samtidig ha en forståelse av hva som er god nok omsorg for barnet. En vil kombinere 

forebyggende intervensjon i forhold til barnet med tverrfaglig spesialisert rusbehandling for 

den voksne. Få mer grep om helheten og samtidig spisset kompetanse på de områder hvor 

dette er nødvendig for å gi god hjelp. Det er et mål at prosjektet skal bidra til et styrket fokus 

og konkrete tiltak knyttet til arbeid med overgangen fra å bo på institusjon til å bo egen bolig, 

slik at dette bidrar til en god start for familiene når de skal skape et trygt hjem for barna sine.  
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2.3 Delmål  

Prosjektet har fire delmål. Figur 1 illustrerer delmålene knyttet sammen i en helhet.  

 

Delmål 1: Metodeutvikling, implementering og evaluering av et konkret verktøy og metodikk 

for å bedre kvaliteten på kartleggingsarbeidet, intervensjoner og samhandling 

 

Delmål 2: Kompetanseheving internt på avdelingen innen identifiserte store livsområder 

 

Delmål 3: Ekstern kompetanseheving gjennom formidlingsarbeid fra avdelingen og ut til 

samarbeidspartnere og andre instanser som møter familiene 

 

Delmål 4: Utprøving av modell for å styrke arbeidet med overgangen fra institusjon og ut i 

egen bolig  

  

 
Figur 1. Viser delene i prosjektet ” Å bygge et liv – og ta vare på det” som til sammen utgjør en helhet.  

 

De tre første delmålene har stått fast gjennom hele prosjektperioden. Delmål 4 ble endret fra 

første til andre søknadsår. En gikk bort fra målet om å etablere en egen treningsleilighet 

utenfor avdelingen. Dette ble ersattet med utprøving av en arbeidsmodell for å jobbe spesifikt 

med overgangen fra institusjon til egen bolig som beskrives mer inngående senere i rapporten.  

 

 

	  
Kompetanse-‐

heving	  
Mentalisering	  
Livsområder	  

Metodeutvikling	  	  
Funksjonssirkel	  

Formidling	  
Samarbeid	  

Modellutprøving	  
Overgang	  	  

institusjon	  -‐	  egen	  bolig	  



 23 	  
	  Avdeling	  for	  gravide	  og	  småbarnsforeldre	  	  

	  
	   	  

3. PROSJEKTORGANISERING  
3.1 Prosjektledelse  

Prosjektledelsen var i første periode delt på psykolog Anne Elisabeth Brandt og 

psykologspesialist Hege Renée Welde. Fra 01.01.12 tok Welde over som prosjektleder. 

Prosjektet var fra starten av forankret i ledelsen ved avdelingen og i ledelsen ved Lade 

BehandlingsSenter ved direktøren.  

 

Avdelingsleder har fulgt prosjektet tett hele veien og hatt ansvar for økonomi. Prosjektleder 

har hatt det overordnede ansvaret for prosjektets faglige innhold og fremdrift, samt 

rapportering underveis og sluttrapport. Prosjektleder har gjennom hele prosjektperioden 

samhandlet tett med både personalgruppen og beboere. Dette har gjort det mulig å fange opp 

utfordringer tidlig og ha nær dialog med behandlerteam utenom samlinger viet prosjektet. 

Sentrale tema for prosjektledelsen har vært koordinering og planlegging, bruk av 

personalressurser, oppgavefordeling, sikring av progresjon i prosjektet og økonomi. På 

avdelingsmøtene har prosjektet vært et fast punkt gjennom hele perioden.  

 

3.2 Prosjektgruppe 

Prosjektgruppen har bestått av avdelingsleder, prosjektleder og tre representanter fra 

avdelingen. Det ble lagt vekt på at prosjektgruppen skulle bestå av ansatte med ulike 

arbeidsoppgaver i behandlingstilbudet og ble derfor sammensatt av psykolog med lang 

erfaring fra arbeid med målgruppen på avdelingen, miljøterapeut med miljøkontaktansvar og 

miljøterapeut med ansvar for organisering av hverdagen på avdelingen og som jobber tett på 

alle familiene. Prosjektgruppen har hatt en viktig funksjon for å sikre progresjon i prosjektet. 

Blant annet har gruppen gjennomført arbeidsuker satt av til prosjektjobbing der en har jobbet 

konkret med planlegging, samt bearbeiding og produksjon av skriftlig materiell til beboere og 

ansatte.  Dette har vært avgjørende for å nå milepæler i prosjektet.  

 

3.3 Finansiering og prosjektperiode 

EC Dahls stiftelse har finansiert prosjektlederstilling i 2 år. Prosjektet har mottatt boligsosiale 

kompetansemidler fra Husbanken for begge årene. Det er i prosjektperioden oversendt to 

statusrapporter. I tillegg har det vært avholdt egne møter med kontaktpersoner i Husbanken.  

Prosjektet startet formelt opp ved tilsagn om prosjektmidler fra Husbanken 05.07.11. Det ble 

søkt og innvilget utvidelse av prosjektperioden til 31.10.13. Prosjektet avsluttes med 

sluttrapport.  
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3.4 Arbeidsgrupper 

Personalet har i deler av prosjektperioden vært organisert i arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene 

har fått konkrete oppgaver knyttet til prosjektets innhold. Gruppene har vært 

selvorganiserende med frister for å komme med produkt. Gruppenes arbeid beskrives mer 

utførlig under punkt om utvikling av funksjonssirkel.  

 

3.5 Referansepersoner og innspill fra fagpersoner  

Prosjektet har fått innspill fra flere fagpersoner underveis i prosjektperioden. Det er avholdt 

flere møter mellom prosjektledelsen og leder for Modellkommuneforsøket – ”Ekstra innsats 

for oppfølging av små barn av psykisk syke eller rusmisbrukende foreldre” i Trondheim 

kommune, ved Kjersti Sandnes. Gjennom dette har prosjektet fått viktige innspill og 

tilbakemeldinger. Kontaktpersoner i Husbanken Region Midt hadde innspill til prosjektet i 

søknadsprosessen og har videre gitt innspill i forbindelse med gjennomgang av status etter 

første år. Andre som er presentert for prosjektet og kommet med innspill er; Tverretatlig 

nettverksgruppe for DC: 0-3 R der bl.a. fagpersoner fra Barneklinikken St. Olavs Hospital, 

Viktoria familiesenter og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk var representert. Fagsjef 

for Borgestadklinikken Frid Hansen og fagsjef for Lade BehandlingsSenter Odd Harald 

Røkenes er presentert for prosjektet.  Det ble i siste del av prosjektperioden gjennomført 

undervising/fagutvekslingsmøter mellom prosjektleder og ansatte på Ressursenheten i 

Trondheim kommune. Gjennom møtene fikk prosjektleder formidlet innhold og intensjoner 

med prosjektet og fikk samtidig innspill fra kommunalt perspektiv. Psykolog Bente 

Sommerfeldt og professor Finn Skårderud har bidratt med viktige innspill og 

tilbakemeldinger knyttet til kompetanseutviklingsdelen som har styrket prosjektet. Formidling 

og veiledningsoppdrag gjennom prosjektperioden har også gitt muligheter for å drøfte 

utfordringer og muligheter i arbeidet med målgruppen.  

 

3.6 Evaluering  

Det er gjennomført en intern evaluering av prosjektet der prosjektleder har hatt det 

overordnede ansvaret. Det ble gjennomført en oppsummering midtveis i prosjektet som ble 

supplert med spørreskjema til behandlere og miljøkontakter. Dette var like mye en del av 

implementeringsarbeidet for å sikre fremdrift. Evalueringen på slutten av prosjektperioden har 

hatt fokus på å innhente erfaringer fra familier som har vært innlagt på avdelingen i 
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prosjektperioden, personalgruppen og samarbeidspartner som har kjennskap til prosjektet og 

erfaring med målgruppen.  

 

Dette ble organisert gjennom:   

• en to-dagers samling for personalet med fokus på innhenting av erfaringer fra arbeidet 

med de ulike delområdene, opplevelsene knyttet til å være en del av et omfattende 

prosjekt, samt innspill knyttet til hvordan prosjektet har vært organisert og 

gjennomført  

• intervju av fem beboere som har vært på avdelingen og flyttet ut i løpet av 

prosjektperioden. Det har vært et samarbeid mellom prosjektleder og ansvarlig for 

brukermedvirkning Tora Fyksen Sommernes om utarbeidelse av intervjuguide og 

gjennomføring av intervjuer av fem familier i sluttfasen av prosjektet.  

• intervju av samarbeidspartner i Trondheim kommune som har lang erfaring med 

arbeid med målgruppen fra kommunale tjenester og som samarbeider direkte med 

avdelingen opp i mot enkelte av familiene 

 

I tillegg har evalueringen hatt fokus på å sammenfatte de tilbakemeldinger og innspill som er 

kommet underveis i prosjektperioden fra behandler team på avdelingen, andre 

rusinstitusjoner, kommunale tjenester og fagmiljøer som en på ulike måter har hatt kontakt 

med.   

 

4. BRUKERMEDVIRKNING 
4.1 Definisjoner og forståelse 

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet og bidrar til bedre behandling, har egenverdi for 

pasienten ved respekt og påvirkningsmulighet, og en terapeutisk verdi i styrking av selvbilde 

og motivasjon. Innspill og refleksjoner fra brukere av behandlingstilbud og tjenester er 

avgjørende for å sikre kvalitet og treffsikkerhet på tiltak.  

En definisjon på brukermedvirkning er:  

 
"…… når brukere eller brukerrepresentanter går i dialog med tjenesteytere og på lik fot med dem tilbyr 

kompetanse og spesialkunnskap, basert på egne/og eller andres erfaringer, for å løse ulike oppgaver " 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO. 

Når en utvikler tjenestetilbud kan en prøve å utforme disse ut fra det behovet eller ønsket de 
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mener brukerne har, dette kan kalles et innholdsorientert brukerperspektiv. Når brukerne 

deltar aktivt i utviklingen av tjenesten kan en kalle det et prosessorientert brukerperspektiv 

(Rønning og Solheim 2000). Prosjektet har både hatt et innholdsorientert og prosessorientert 

brukerperspektiv. Prosjektidéer har vært presentert for brukergrupper som har drøftet og gitt 

tilbakemelding til prosjektgruppen og til personalgruppen.  

Ved å involvere brukerne aktivt, øker en også sannsynligheten for at tilbud og tiltak blir mer 

treffsikre. Brukermedvirkning har også en åpenbar egenverdi ved muligheten til å påvirke og 

styre over viktige deler av eget liv, motta hjelp på egne premisser og bli sett og respektert i 

kraft av sin grunnleggende verdighet. Økt brukermedvirkning vil ha en terapeutisk effekt ved 

styrking av selvbilde og motivasjon. God kommunikasjon er svært viktig i møtet mellom 

bruker og hjelper. Dette fordrer at begge er åpne og lydhøre ovenfor hverandre. Det har vært 

en intensjon at prosjektet skulle skape gode situasjoner og møter mellom brukere og hjelpere. 

Slike møter gjør at erfaringskunnskap møter fagkunnskap og komplementerer hverandre. 

Dette er viktige møter for å sikre god kvalitet på utvikling av tjenester og behandlingstilbud.  

 

4.2 Organisering og gjennomføring  

Miljøterapeut Tora Fyksen Sommernes har hatt hovedansvaret for planlegging og 

gjennomføring av brukermedvirkning i prosjektet. Miljøterapeutene Anne Loraas og Unni 

Rønning har deltatt i gjennomføringen.  Brukermedvirkningen ble primært organisert ved 

gruppesamlinger. Gruppen ble sammensatt med utgangspunkt i et ønske om å få representert 

brukere som hadde bodd i egen bolig i lang tid, brukere som nylig var flyttet ut og brukere 

som fremdeles var innlagt på avdelingen. Dette med bakgrunn avdelingens erfaring med at 

brukeres opplevelser og refleksjoner kan endre seg gjennom behandlingsforløpet og videre i 

lang tid etter utflytting. Det var balanse i kjønn. Både brukere med eneomsorg og brukere i 

parforhold var representert. Til sammen deltok ni brukere på brukermedvirkningssamlinger. 

Tabell 2 side 27 viser oversikt over brukermedvirkningssamlinger. Beboerne på avdelingen 

bidro også i brukermedvirkningsarbeidet gjennom å bli presentert for prosjektet og gi innspill 

før tiltak ble tatt systematisk i bruk. I tillegg til det organiserte brukermedvirkningsarbeidet 

har det også vært muligheter for å ta opp spørsmål eller tematikk av relevans for prosjektet 

med tidligere beboere som avdelingen på ulikt vis har kontakt med. Filmen ” Å bygge et liv” 

kan også ses på som en del av brukermedvirkningen i prosjektet da en her får et innblikk i en 

brukers opplevelser.  
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Oversikt over brukermedvirkningssamlinger 
06.12.11 Brukermedvirkningssamling i Trondheim med fokus på funksjonssirkel - to deltagere 

26.01.12 Brukermedvirkningssamling i Trondheim med fokus på funksjonssirkel - to deltagere 

06.03.12. Presentasjon av funksjonssirkel for beboergruppe innlagt på familieavdelingen – sju deltagere 

08.06.12. Brukermedvirkningssamling i Trondheim. Fokus på overgangen fra institusjon og ut i egen 

bolig – to deltagere 

14.11.12. Brukermedvirkningssamling i Molde for utflyttede beboere utenfor Trondheimsområdet. 

Spesielt fokus på overgangen institusjon og egen bolig - fem deltagere 

 

Tabell 2: Oversikt over brukermedvirkningssamlinger gjennomført i prosjektperioden  

 

Det ble gjennomført to brukermedvirkningssamlinger med et spesielt fokus på 

funksjonssirkelen som blir presentert mer utførlig senere i rapporten. Samlingene ble 

gjennomført på Barnas Stasjon i Trondheim.  Det ble satt av en halv arbeidsdag til samlingene 

som ble avsluttet med felles lunsj. Det var fire deltagere til sammen. Brukerne samtykket i at 

gruppen ble filmet. Dette for å sikre at en fikk med seg viktige innspill. Det ble først og fremst 

stilt åpne spørsmål som brukerne hadde som utgangspunkt for refleksjon. Det ble lagt vekt på 

å skape en trygg ramme. For å nå brukere bosatt et stykke unna avdelingen ble en samling lagt 

til Molde. Her deltok fem brukere og fokus var spesifikt på erfaringer med overgangen fra 

institusjon og ut i egen bolig.  

 

Innspillene fra brukermedvirkningsgruppene ble videreformidlet på fagdager med personalet. 

Således kunne brukernes innspill og personalets erfaringer knyttes sammen underveis i 

prosjektet. Mye av det brukerne formidlet gav gjenklang i det personalet erfarte. For eksempel 

at det kan være tungt å dra prosesser der beboerne skal ta ansvar for fremdrift når det gjelder 

bolig samtidig som det er mange andre livsområder som er i fokus. Utfordringen blir å finne 

en balansegang mellom prosessarbeid, og det å få foreldrene til å ta besutninger og handle i 

retning av å få bolig på plass tidlig nok. Brukernes innspill stimulerte personalet til drøftinger 

om sentrale tema.  

 

4.3 Erfaringer fra brukermedvirkningsarbeidet  

Det var svært positiv respons fra beboere og tidligere beboere på forespørselen om å delta på 

brukermedvirkningssamling. På gruppesamlingene i Trondheim var det likevel ikke fullt 

oppmøte. I ettertid har ansvarlig for brukermedvirkningsarbeidet vurdert at det å ha to brukere 
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var tilstrekkelig da dette gav rom for å gå mer i dybden. Det var viktig å lage en ramme der en 

hadde tid til arbeidet. Brukerne fikk gjennom samlingene også mulighet for å treffe andre og 

utveksle erfaringer. Brukerne tok oppgaven på alvor og bidro med gode refleksjoner og 

konkrete innspill til prosjektet. Det var viktig å få bekreftet at avdelingen var på riktig vei, og 

at antagelsene som en hadde ved oppstart var i tråd med brukernes perspektiv. Samtidig ble 

avdelingen utfordret på bestemte tema  for eksempel knyttet til livsområde rus.  

 

Det ble gitt tilbakemelding fra brukere om at deltagelse i brukermedvirkningsarbeidet også 

har vært bra for dem. Det ble opplevd som nyttig å få høre på andres refleksjoner og 

betraktninger og selv tenke gjennom sin prosess med å være i behandling og flytte ut. For 

miljøterapeutene som deltok på planlegging og gjennomføring av samlinger var det en god 

opplevelse som ble opplevd som meningsfylt og viktig.  

 

5. DELMÅL 1: METODEUTVIKLING - FUNKSJONSSIRKELEN 
5.1 Bakgrunn 

I prosjektbeskrivelsen ble det redegjort for hvordan avdelingen ville utvikle og implementere 

et metodeverktøy kalt funksjonssirkel. Idéen til en funksjonssirkel forelå når det ble søkt om 

midler til prosjektet. I utredning og behandling av rus- og psykisk helseproblematikk samt 

relatert problematikk foreligger det mange kartleggings- og utredningsverktøy, tester, 

intervjuer og metoder. Dette er verktøy som anvendes både på familieavdelingen og av andre 

i hjelpeapparatet. Brukerne formidler imidlertid at hjelpere lett blir opptatt av ”sitt område” og 

mangler helhetsforståelse. Funksjonssirkelen erstatter ikke eksisterende verktøy som benyttes 

i utredning og behandlingsarbeid, men skal bidra til å få et klarere bilde på helheten knyttet til 

foreldrenes fungering på ulike livsområder som videre har betydning for barna. Det et mål å 

kunne være mer presis på hva som må jobbes med for at risiko for barnet reduseres og 

beskyttende faktorer styrkes. 

 

Idéen om å bruke en sirkel er ikke ny. Det foreligger mange eksempler på visuelle verktøy der 

en benytter seg av et bilde eller en form for visualisering. Et godt eksempel på dette er 

observasjonsverktøyet TRAS som er et verktøy for vurdering av barns språkutvikling. Det 

finnes også en funksjonssirkel som er utviklet for vurdering av eldre med mental svikt og 

demens (OBS demens, Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens) og sikkert flere andre 

eksempler.  
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5.2 Målsetting  

Målsettingen var metodeutvikling, implementering og evaluering av et konkret verktøy og 

metodikk for å bedre kvaliteten på kartleggingsarbeid, intervensjoner og samhandling.  

 

Avdelingen hadde som mål å utvikle et metodeverktøy som visuelt skulle fremstille 

livsområdene som er viktige å jobbe med for disse familiene og som kunne styrke både en 

helhetlig tilnærming og en spissing i arbeidet med familier med sammensatt problematikk.  

 

Metodeverktøyet kalt funksjonssirkelen skulle:    

• ha fokus på beboerens fungering på livsområder som representerer viktige betingelser 

for barnet 

• sammenfatte beskrivelser av fungering i en grafisk og gradert skala for hvert av 

livsområdene 

 

En ønsket gjennom prosjektet å se om det ved bruk av funksjonssirkelen var mulig å:   

• i større grad tydeliggjøre vurderinger av fungering, mestring, problematikk og 

ressurser innen definerte sentrale livsområder for beboeren selv, pårørende, personalet 

ved familieavdelingen og samarbeidspartnere  

• styrke koordinering og samkjøring av de ulike behandlingsdelene slik at de i større 

grad blir i samsvar med den enkelte families ressurser og utfordringer 

• bedre samhandling med samarbeidspartnere for planlegging av tiltak for familien 

• styrke brukermedvirkning gjennom økt bevisstgjøring og tydelighet  

• bedre muligheten for måling av progresjon og evaluering av behandling  

• spisse tiltak opp i mot etablering i egen bolig og skape en god ramme for videre arbeid 

etter utflytting 

• skape bedre overganger mellom ulike tiltak og nivå i hjelpekjeden  

 

Kan et slikt verktøy bidra til at en i større grad sikrer at barn får dekket sine omsorgsbehov? 

Sentrale spørsmål blir da: Hva trenger barnet? Hva klarer foreldrene selv? Hva kan andre 

bidra med? Hva kan tilrettelegges? Hva er det nødvendig at foreldrene selv må utvikle av 

ferdigheter?  
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5.3 Utvikling av funksjonssirkelen 

Hovedfokus i prosjektet høsten 2011 var utvikling av funksjonssirkelen. Den faglige 

forankringen til idéen ble av prosjektledelsen vurdert som god. Det ble fra starten av lagt vekt 

på å gjøre bruk av personalets erfaringskunnskap i arbeidet. En ønsket et verktøy som var 

enkelt i bruk samtidig som det måtte være godt gjennomarbeidet for å ta grep om  

kompleksiteten som beskrevet innledningsvis. Det ble lagt vekt på at personalet var de som 

visste hvilke faktorer som måtte tas hensyn til og hadde forutsetninger for å se hva som kunne 

fungere godt. Gjennom å ha hele personalgruppen med ville en også skape muligheter for 

refleksjoner knyttet til personalets normer og vurderinger av fungering som kan være mer 

eller mindre like. Samtidig hadde en tro på at dette ville styrke engasjement og eieforhold til 

prosjektet og videre til bruken av metodeverktøyet. Dette impliserte at det måtte settes av mer 

tid og brukes mer ressurser i utviklingsarbeidet enn for eksempel om prosjektledelsen hadde 

presentert et ferdig produkt. Det ble samtidig vurdert at denne investeringen i tid ville være 

vel anvendt på sikt. Til grunn for en slik tilnærming til utvikling av funksjonssirkelen lå også 

en vurdering knyttet til at personalet hadde gode forutsetninger for å kunne løse en slik 

oppgave.  

 

5.3.1 Livsområdegrupper 

Fra prosjektskissen var det beskrevet ni sentrale livsområder. Dette ble utvidet til ti 

livsområder som ble vurdert som vesentlige med hensyn til betingelser for god nok omsorg. 

Benevnelse av hvert livsområde har endret seg noe gjennom prosjektperioden her 

oppsummeres derfor slik de benevnes ved prosjektets avslutning; kognitiv fungering, psykisk 

helse, økonomi og gjeld, fysisk helse og aktivitet, nettverk- familie og parforhold, foreldre- 

barn samspill, bo- og hverdagsfungering, arbeid - utdanning og interesser, rus og rusatferd, 

stress- traumer og kritiske livshendelser. Livsområdene er oppsummert i tabell 3 side 35. Det 

gikk parallelle prosesser i personalgruppa og i brukermedvirkningsgruppa.  

Personalgruppen ble inndelt i arbeidsgrupper med 3-5 pr. gruppe med ansvar for hvert sitt 

livsområde. Gruppene ble etter hvert omtalt som livsområdegrupper. Inndeling ble gjort med 

utgangpunkt i ansattes spisskompetanse og egne ønsker. Flere arbeidet i flere grupper 

parallelt. Arbeidsgruppene fikk som oppgave å: 

1) Definere sitt livsområde og tydeliggjøre sentrale forhold ved fungering   

2) Utarbeide underkategorier for livsområdet som kunne brukes videre i kartleggingen av 

funksjon (f.eks. for økonomi kan det være: oversikt over gjeld og gjeldsordninger, 

oversikt over inntekt, budsjettering/planlegging, verdier med mer) 
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3) Utarbeide beskrivelser av fungering i nivåer fra 1 - 4 . Der Nivå 1 var store vansker i 

fungering, 2 var betydelige til moderate vansker i fungering, 3 var god nok fungering 

og 4 var svært god fungering.  

 

Gruppene var selvorganiserende med tanke på hvordan de skulle løse oppgaven, men fikk 

frister for innlevering. Gruppene ble bedt om å beskrive faglige og etiske dilemma som kom 

opp i arbeidet slik at dette kunne bli gjenstand for refleksjoner for hele personalgruppen. To 

heldager (2. og 16. desember 2011) ble hele personalgruppen samlet. Her ble skissene fra 

livsområdegruppene systematisk lagt frem og diskutert i plenum for å komme fram til 

konsensus. Faglige og etiske problemstillinger ble diskutert.   

 

5.3.2 Problemstillinger fra personalgruppen 

Det kom frem flere problemstillinger i gjennomgangen av livsområdene, noen refereres her. 

En problemstilling knyttet seg til i hvor stor grad det var overlapping i innhold og beskrivelser 

mellom ulike livsområder. For eksempel var traumeproblematikk trekt ut som et eget 

livsområde sammen med stress og kritiske livshendelser fordi mange med rusproblematikk 

rapporterer om for lite fokus på dette området. Innspill gikk på at dette kunne komme inn 

under psykisk helse. Problemstillinger ble drøftet knyttet til livsområdet som omhandlet rus. 

Det var flere alternative forslag og det ble opplevd som krevende å finne noe som favnet alt 

og likevel var presist nok. Det ble tematisert hvordan vurdere fungering mht rus når det er 

medikamenter som er foreskrevet som påvirker fungering. Det var åpenbart at det er 

nulltoleranse for inntak av rusmidler i graviditeten. Eksempler på tema som ble drøftet var: 

Hvordan forholde seg til bruk av alkohol etter utskrivelse? Hva når en beboer ikke har ruset 

seg på lenge, men har en atferd som relateres til livet med rus? I hvor stor grad skal en påpeke 

enkeltpersoner uttrykk i klesdrakt, språk og være normativ i forhold til dette? Hva er en 

persons stil og identitet som bør anerkjennes og støttes og hva er rusatferd? Det ble pekt på 

dilemma knyttet til hvorvidt det er mulig og riktig beskrive alle livsområdene normativt slik 

oppgaven lød. For eksempel - hva er et godt nok nettverk og et god nok fungerende 

parforhold? Hva er beskrivelse av fungering og hva er ytre forhold som ikke direkte relaterer 

seg til en persons fungering.  Dette refereres som eksempler på mange tilsvarende tema som 

relaterte seg til gruppenes arbeid. Prosessen med å skulle lage beskrivelser av fungering på 

ulike nivå ble opplevd som utfordrende av de fleste av gruppene.  

Gjennomgangen i plenum ble av personalgruppen tatt svært på alvor og med et klart mål om å 

få jobbet seg systematisk gjennom det som var gjort.  Innholdet i beskrivelser ble endret flere 
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ganger og videre justert gjennom hele prosjektperioden. Enkelte livsområder var lettere å 

beskrive og få konsensus om enn andre. Materialet som gruppene hadde utarbeidet var 

omfattende og for flere livsområder svært detaljert. Dette gav et godt grunnlag for videre 

arbeid i prosjektgruppen med å sammenfatte og organisere.  

 

5.3.3 Fra brukermedvirkningsgruppene 

Den umiddelbare tilbakemeldingen fra brukergruppene når de ble presentert for den første 

versjonen av funksjonssirkelen, var at den var god å se på. Flere tenkte at det hadde vært en 

styrke om deres behandlerteam hadde hatt en slik oversikt som utgangspunkt når de selv 

hadde vært i behandling. Enkelte påpekte at det ville være viktig å ta i bruk sirkelen fra starten 

av innleggelsen. Andre formidlet at det ville vært overveldende å forholde seg til en slik sirkel 

umiddelbart etter innleggelse. De mente derfor at det måtte vurderes hva som var et godt 

tidspunkt å presentere funksjonssirkelen for en beboer. Når det gjaldt selve livsområdene, 

kom det innspill på at områdene rus, psykisk helse og traumeproblematikk var viktige 

områder de trengte behandling for. De andre livsområdene tenkte de at de burde mestre selv, 

men få støtte til. Brukerne formidlet også at det var viktig at de som skal hjelpe har 

spesialisert kunnskap. Både når det gjaldt sitt fagområde, men like viktig en spesialisert 

kunnskap om seg og sitt liv. Det å få muligheten for å se egen progresjon ble trukket frem 

som viktig. I tillegg så en at funksjonssirkelen kunne få tydeliggjort hvor det er store 

problemer og hvor en har ressurser. En bruker trakk frem at funksjonssirkelen kunne vært til 

hjelp i arbeidet med medisinfokus. Dette fordi sirkelen kunne tydeliggjort sammenhenger og 

hvordan fokuset på medisiner virket inn på fungering på andre livsområder. Sirkelen kunne 

brukes for å stille spørsmål som ”Hva ønsker du for barnet ditt?” og ”Hvor ønsker du å være 

om et år?”  

Økonomi ble trukket frem som et svært viktig livsområde som det er lett å være unnfallende i 

forhold til, men som er av stor betydning for familielivet. Brukergruppen kom med en konkret 

tilbakemelding på at livsområdet knyttet til rus burde hete ”Rus og rusatferd”. Det ble 

argumentert med at det burde tydeliggjøres at fravær av rus ikke er tilstrekkelig for god nok 

fungering på dette livsområdet. De beskrev selv hvordan for eksempel måter å oppføre seg på 

i møte med andre, språkbruk og sjargong fra ruslivet henger igjen etter at en har sluttet å ruse 

seg. Betraktningene gikk på at det er viktig for barna å ha foreldre som verken ruser seg eller 

som oppfører seg som en rusmisbruker.  

Beboere på avdelingen gav også positiv respons når de ble presentert for skissen til 

funksjonssirkelen. De mente at avdelingen burde gå videre med utviklingen av 
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funksjonssirkelen og at en så potensialet i arbeidet. Samtidig kom det innspill på at slike 

verktøy lett kan havne en skuff og at gode intensjoner kan bli vanskelig å få satt ut i live. Det 

forelå våren 2012 en funksjonssirkel og skisser til beskrivelse av fungering innenfor hvert av 

livsområdene.   

 

5.3.4 Funksjonssirkelen  

Funksjonssirkelen har eksistert i flere utgaver gjennom prosjektperioden. Figur 2 side 34 viser 

sirkelen slik den er når prosjektperioden er over. Funksjonssirkelen har vært lagt inn i 

arbeidsark med ulik utforming slik at beboer, psykolog og miljøkontakt kan tegne og skrive 

rundt. Personalet som jobber spesifikt innenfor de ulike livsområdene har hatt med seg sine 

beskrivelser i møte med beboer, men dette er ikke noe beboeren har fått utlevert skriftlig. For 

eksempel vil det på livsområdet Bo- og hverdagsfungering være en beskrivelse av fungering 

for hver av underkategoriene: struktur i hverdagen, mat/ernæring/hverdagsøkonomi og 

renhold/hygiene for hvert av de ulike nivåene fra 1 til 4. Enkelte har imidlertid lest en del av 

innholdet på livsområder som har vært av spesiell betydning.  
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Nivå	  1:	  Store	  vansker	  i	  fungering	  
Nivå	  2:	  Betydelige	  til	  moderate	  vansker	  i	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  fungering	  
Nivå	  3:	  God	  nok	  fungering	  	  
Nivå	  4:	  Svært	  god	  fungering	  
	  
	  
 

Figur 2: Viser funksjonssirkelen med 10 livsområder inndelt i nivåer fra 1 – 4.  
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LIVSOMRÅDER MED UNDERKATEGORIER 
 
KOGNITIV FUNGERING 

§ KOGNITIV STATUS 
§ RISIKOFAKTORER 
§ UTVIKLINGSFORLØP/ANAMNESE 
§ INNSIKT 
§ HJELPEBEHOV 

 

 
ØKONOMI OG GJELD 

§ BEVISSTHET  
§ ANSVARLIGHET  
§ AKTIVITET 
§ BARNEPERSPEKTIV 

 
PSYKISK HELSE  

§ SYMPTOMBELASTNING  
OG PSYKISKE LIDELSER 

§ GJENNOMGÅENDE MESTRINGS- 
STRATEGIER/PERSONLIGHETSTREKK 

-‐ ATFERD 
-‐ RELASJONELT 
-‐ EMOSJONELT 
-‐ MENTALISERING  
-‐ FLEKSIBILITET 

 
FORELDRE – BARN SAMSPILL 

§ KONTAKT 
§ SENSITIVITET 
§ REGULERING AV EMOSJONER 
§ REPRESENTASJONER 
§ TILKNYTNING 
§ UTVIKLINGSSTØTTE 
§ BASALE BEHOV 

 
RUS OG RUSATFERD 

§ RUSMIDDELINNTAK 
§ RUSENS FUNKSJON 
§ INNSIKT OG MOTIVASJON 
§ ATFERD 

 
NETTVERK, FAMILIE OG 
PARFORHOLD 

§ BEVISSTHET  
(ønsker, muligheter, begresninger) 

§ ANSVARLIGHET  
(barn, partner, eget voksenliv) 

§ AKTIVITET 
(handling, selvstendighet)  

 
FYSISK HELSE OG AKTIVITET 

§ BEVISSTHET 
§ ANSVARLIGHET 
§ AKTIVITET 
§ BARNEPERSPEKTIV 

 
ARBEID, UTDANNING OG INTERESSER 

§ BEVISSTHET  
(ønsker, mulligheter, begrensinger) 

§ ANSVARLIGHET 
 (barn, partner, eget voksenliv)  

§ AKTIVITET  
(handling, selvstendighet)  

§ BARNEPERSPEKTIV 
 
BO – OG HVERDAGSFUNGERING 

§ STRUKTUR I HVERDAGEN 
§ MAT/ERNÆRING/HVERDAGSØKONOMI 
§ RENHOLD/HYGIENE 

-‐ planlegging 
-‐ fleksibilitet/rigiditet 
-‐ ferdigheter og kunnskap 
-‐ utholdenhet 
-‐ innsikt og forståelse 

 
STRESS, TRAUMER OG KRITISKE 
LIVSHENDELSER 

§ BEVISSTHET  
§ ANSVARLIGHET 
§ AKTIVITET 
§ BARNEPERSPEKTIV 

 

Tabell 3: Viser oversikt over de ulike livsområdene med de underkategoriene som livsområdegruppene har 

kommet frem til.  

 

 

 



 36 	  
	  Avdeling	  for	  gravide	  og	  småbarnsforeldre	  	  

	  
	   	  

5.3.5 Implementering  

Etter at første del av utviklingsarbeidet var ferdig startet behandlerteamene på avdelingen å ta 

i bruk funksjonssirkelen med familiene på avdelingen. Flere hadde allerede introdusert 

sirkelen, men startet nå mer systematisk arbeid. Prosjektet var fast punkt på avdelingsmøter 

hver 14 dag. I tillegg ble avdelingens faste fagdager forbeholdt tema relatert til prosjektet. I 

2012 ble det gjennomført fagdager for hele personalet både i juni og i desember. Hovedmålet 

med dagene var å samle personalet om de oppgaver som til en hver tid var aktuelle for 

prosjektet, gi informasjon om status samt styrke eieforhold og delaktighet i prosjektet også for 

nye medarbeidere.  

 

Samlinger med spesifikt fokus på implementering  
05.06.12 Heldagssamling på Barnas Stasjon – erfaringsutveksling i bruk av 

funksjonssirkelen 
06.12.12 Fagdag på Barnas Stasjon. Presentasjon av innhold i ressurspermen. 

Erfaringsinnhenting. Status og fremdrift.  
 

Tabell 4: Viser oversikt over samlinger for hele personalgruppen med fokus på implementering. 

 

På fagdag i juni -12 jobbet personalet i grupper med spørsmålene:  

1) Hvilke utfordringer har en med bruk av funksjonssirkelen?  

2) Hvilke tilbakemeldinger har en fått fra beboere?  

3) Forslag til endringer 

4) Dilemmaer eller utfordringer 

Det kom blant annet frem at:  

- det var viktig å ha en god introduksjon til beboeren om hvorfor en skulle bruke 

sirkelen 

- det måtte gis rom for drøfting og uenighet mht vurdering av fungering 

- en måtte være varsom med å fokusere på selve tallet i sirkelen, men få dialog om 

innholdet 

- beboere formidlet til behandlerteamet at sirkelen på en god måte fikk frem helhet og 

viste hvilke områder det var aktuelt å jobbe med 

- det kunne være utfordringer når det var svært ulike oppfatninger mellom beboer og 

behandlerteam mht vurdering av fungering 

- sirkelen bidro til å åpne opp for samtaler om hva som var viktig og styrket 

bevisstheten til behandlerteamet 
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- det burde jobbes ut en felles intro som kunne være en støtte til behandlerteamet og 

som skulle sikre tydelighet for beboeren om hva prosjektet dreide seg om  

- flere team opplevde at det var for tidlig å evaluere funksjonssirkelen og at en måtte ha 

mer tid til å prøve den ut 

 

Disse innspillene tok prosjektgruppen med seg inn i arbeidsuker der en bl.a. utarbeidet 

skriftlig materiell både til personalgruppen og til beboerne.  

 

Ressursperm for personalet 

Det ble laget en ressursperm til alle ansatte med skriftlig materiell knyttet både til 

metodeutvikling, kompetanseheving og arbeid med overgang fra institusjon og ut i egen bolig. 

I permen lå funksjonssirkelen og de detaljerte beskrivelsene for hvert av livsområdene. Dette 

var et omfattende skriftlig arbeid. Som et eksempel var det for livsområdet ”foreldre – barn 

samspill” beskrevet fungering for hver av underkategoriene (kontakt, sensitivitet, regulering 

av emosjoner, representasjoner, tilknytning, utviklingsstøtte og basale behov), for hvert av de 

ulike nivåene fra 1 - 4. Når en snakker om funksjonssirkelen så viser dette til bildet av 

sirkelen, men også til beskrivelsene av livsområdene. Permen inneholdt også sjekklister for 

teamene.  

 

”PERMEN”  til beboerne 

Permen til beboerne inneholdt informasjon om prosjektet, funksjonssirkelen og livsområdene, 

mentalisering og arbeid med overgangen fra institusjon og ut i egen bolig. Beboerne fikk 

beskjed om at de skulle ha med seg ”Permen” i team møter, ansvarsgruppemøter og ellers på 

arenaer der en jobbet med livsområdene. Den var hendig med glidelås og håndtak som var lett 

å ta med. Det ble lagt vekt på at informasjon skulle være kortfattet og oversiktlig. Det som ble 

presentert for beboerne knyttet til prosjektet og funksjonssirkelen vises i boks 1 og 2 side 38, 

og boks 3 side 39.  
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Boks 1: Fra beboerperm. Presentasjon av prosjektet.             Boks 2: Fra beboerperm. Om funksjonssirkelen.   

Å bygge et liv – og ta vare på det 
 
Familieavdelingen har et 2-årig prosjekt som er 
rettet mot gravide og småbarnsfamilier som er i 
behandling for rusproblemer. Hele avdelingen er 
med i dette prosjektet.  
 
Tidligere beboere formidler at problematikken 
knyttet til rus ikke er ferdig selv om en ikke 
lenger inntar rusmidler. Det er derfor helt 
nødvendig å ha fokus på alle familiens 
livsområder i behandlingen. Dette for å 
tydeliggjøre hvilke livsområder du må jobbe 
med under innleggelsen og etter flytting til egen 
bolig.  
 
Hovedmålet med prosjektet er at barn skal få 
god nok omsorg. Foreldrene skal gjennom 
helhetlig behandling få styrket muligheten til å 
skape et godt og trygt hjem for barna sine her 
og nå, og i fremtiden.  
 
 
I prosjektet er det ulike deler:  
 

• En metodedel der avdelingen har 
utviklet en funksjonssirkel som skal 
brukes for å beskrive funksjonsnivå, 
problematikk og ressurser på alle 
livsområder. Dette skal gi et helhetlig 
bilde som gir grunnlag for riktige tiltak 
og best mulig behandling. 
 

• En kompetanseutviklingsdel der 
personalet får kursing og veiledning for 
å gi bedre behandling. For eksempel får 
personalet veiledning i 
mentaliseringsbasert terapi.  

 
• En del som fokuserer på arbeid med 

overgangen fra institusjon til egen bolig. 
 

• En del med fokus på samarbeid og 
formidling til øvrig hjelpeapparat. 

 
På familieavdelingen tenker vi at alle disse 
delene er viktige å jobbe med, og at de henger 
sammen.  
 
Permen 
Denne permen er din. Ta godt vare på den.  
Her skal du samle det du jobber med i 
behandlingen. Ha den med deg på teammøter, 
ansvarsgruppemøte og ellers når du trenger 
den. Du kan også samle andre viktige 
dokumenter her.  
 
I permen finner du noe informasjon, 
funksjonssirkelen, en årsplanlegger, en 
almanakk, en notatblokk, penn og markør.  
 

Funksjonssirkelen 
 
Denne sirkelen har avdelingen utviklet og 
personalet kjenner sirkelen godt. Flere beboere 
ved avdelingen har også vært med i arbeidet.  
 
Målet med sirkelen er å finne ut hva akkurat 
du trenger å jobbe med under innleggelsen. 
Både for din egen del og for at barnet som du 
er forelder til skal ha det bra. Den skal gi et 
tydeligere grunnlag for å si noe om barnet 
samlet sett har god nok omsorg på det 
aktuelle tidspunktet.  
 
Sirkelen skal gi grunnlag for nødvendige tiltak, 
planlegging av behandling og vil inngå i 
arbeidet med Individuell Plan.  
Den kan være til hjelp for å si noe om:  
Hva klarer du som forelder selv?  
Hva må andre bidra med?  
Hva må tilrettelegges?  
Hva må du selv utvikle av ferdigheter?  
 
Livsområder og nivåer 
I sirkelen er det 10 livsområder. Hvert 
livsområde er viktig på sin måte. En kort 
beskrivelse av hvert livsområde er lagt ved.  
 
Livsområdene er delt inn i fire nivåer:  
Nivå 1: Store vansker i fungering 
Nivå 2: Betydelige til moderate vansker i 
           fungering 
Nivå 3: God nok fungering  
Nivå 4: Svært god fungering 
 
Du, miljøkontakt og behandler (teamet) vil gå 
gjennom livsområdene for sammen å få et 
bilde på hvordan din sirkel ser ut.  
 
Viktige spørsmål er:  

• Hva er det viktigste å få jobbet 
med når jeg er innlagt?  

• Er det behov for utredning og 
kartlegging på noen områder? 

• Hvordan går det i behandlingen?  
• Hvordan henger fungering på ulike 

livsområder sammen?  
• Hva må være på plass når jeg skal 

bo i egen bolig? 
• Hva skal til for at mitt barn skal ha 

det trygt og godt nok.  
 
Det å bruke sirkelen betyr ikke at vi raskt 
finner svar på alle spørsmål. Mye handler om å 
drøfte og utforske. Det kan være vanskelig å 
vurdere seg selv. Vi forventer at du er 
interessert i å finne ut mer.  
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Boks 3: Fra beboerperm. Presentasjon av livsområder i funksjonssirkelen.  

 

5.4 Bruk av funksjonssirkelen  

Funksjonssirkelen ble brukt av behandlerteamene i arbeidet med familier som var innlagt i 

løpet av prosjektperioden.  

Teamene prøvde ut bruk av funksjonssirkelen:  

- i teammøte der behandler og miljøkontakt sammen med beboer gikk gjennom 

funksjonssirkelen for å få et raskt overblikk over status på de ulike livsområdene  

- i samtale med beboer om hvordan han/hun vurderte egen fungering og der 

miljøkontakt/behandler/samspillsveileder/økonomiveileder eller andre miljøterapeuter 

formidlet hvordan han/hun vurderte beboers fungering på ulike livsområder 

Beskrivelse av livsområdene 
 

• Kognitiv fungering – handler om hukommelse, konsentrasjon, læring, det å løse 
problemer m.m. Noen har skader eller vansker som gir utfordringer på disse 
områder i hverdagen. Noen vansker/skader har en hatt fra en var liten, andre kan 
en ha fått senere i livet.  
 

• Psykisk helse – handler om psykiske lidelser som for eksempel depresjon, angst, 
tvang m.m. Det handler også om personlighetstrekk som gir vansker for en selv og i 
relasjon til andre. Sentralt er å forstå egne følelser og evne til å regulere disse.  

  
• Rus og rusatferd – handler om inntak av rusmidler og i hvilken grad din måte å 

være på er preget av ruslivet.  
 

• Fysisk helse og aktivitet – handler om hvordan kroppen din fungerer og i hvilken 
grad du evner å ivareta deg selv og din families behov for fysisk aktivitet.  

 
• Bo – og hverdagsfungering – handler om hvordan du mestrer hverdagen og de 

utfordringer hverdagen byr på. Det handler bl.a. om hvordan du ivaretar struktur, 
kosthold og ernæring, hverdagsøkonomi, renhold og hygiene.  

 
• Økonomi og gjeld – handler om i hvilken grad du mestrer å ha orden, oversikt og 

styring på inntekter og utgifter slik at du har det familien trenger på kort og lang 
sikt. 

  
• Arbeid, utdanning og interesser – handler om i hvilken grad du har utdanning, 

erfaring og kompetanse som du kan bygge videre på. I tillegg hvordan du evner å 
gjennomføre planer i forhold til utdanning, jobb og aktiviteter.  

 
• Nettverk, familie og parforhold – handler om hvem du har rundt deg, partner, 

venner og familie, og hvordan relasjonen til disse er.  
 

• Foreldre – barn samspill – handler om i hvilken grad du klarer å ivareta ditt barns 
behov for trygghet og god utviklingsstøtte. 

  
• Stress, traumer og kritiske livshendelser – handler om i hvilken grad 

traumatiske opplevelser virker inn på hvordan du fungerer i hverdagen. Dette 
livsområdet handler også om i hvilken grad kriminalitet har innvirkning på fungering.  
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- i første ansvarsgruppe for å gi informasjon om avdelingens behandlingstilbud og hva 

som var mulige områder å fokusere på i behandlingen og for å tydeliggjøre behovet 

for å ha et bilde på helheten selv om en jobber med et bestemt område, for eksempel 

økonomi eller bolig 

- for å tydeliggjøre forventninger til beboer og til hjelpeapparat 

- i ansvarsgruppe før utflytting for å gjennomgå systematisk hvordan behandler og 

miljøkontakt og for eksempel samspillsveileder vurderer fungering  

- som struktur for muntlige og skriftlige tilbakemeldinger til barneverntjeneste og andre 

instanser 

- for planlegging av oppfølging etter utflytting 

 

Det har i prosjektperioden ikke vært en detaljert oppskrift til behandlerteamene på hvordan 

funksjonssirkelen skulle brukes. Dette var et bevisst valg. Alle skulle imidlertid bruke 

verktøyet og gjøre seg erfaringer. De erfaringene som er gjort gjennom hele prosjektperioden 

og i sluttfasen gjennom evaluering oppsummeres videre.  

  

5.4.1 Beboernes erfaringer 

Fem av beboerne som har vært innlagt på avdelingen i prosjektperioden og flyttet ut i egen 

bolig har blitt intervjuet om sine erfaringer med funksjonssirkelen. Intervjuene ble gjort som 

en del av evalueringen. Flere hadde betraktninger knyttet til hvordan egen fungering var ved 

innleggelse, hvor en hadde styrket sin fungering og hvor det gjensto en del for å fungere godt 

nok. Det ligger et langt større potensiale i materialet enn det som fremkommer i rapporten 

mht analyse av intervjuer. Det brukerne formidler er oppsummert i noen hovedpunkter.  
ü Det er svært positive tilbakemeldinger på hvordan sirkelen fremstår visuelt. Den oppleves som god å se 

på. Flere sier at nettopp det å se på selve sirkelen er et godt utgangspunkt når en skal starte med å 

kartlegge hva en skal jobbe med. Den bidrar til å ryddighet og kan fungere som et slags tankekart. Den 

gir en oversikt som kan være utgangspunkt for å finne ut hvilke områder en må prioritere først.  

ü Enkelte har opplevd at det har vært ulike vurderinger mht fungering mellom behandlerteamet og en 

selv. En har for eksempel selv tenkt at en fungerte godt nok på et livsområde, mens behandlerteamet 

tenkte at en var på nivå 2 og hadde en god del å jobbe med. Dette kunne være overraskende og 

utfordrende. Samtidig ble det formidlet at det som er greit med funksjonssirkelen er at den viser frem 

hvor en står og sitat; ”hvordan dere skjønner meg”.  

ü En beskrev å ha vært ”på bånn” når en kom inn og markerer dette med å si at en var på null. Noen 

beskrev også problemene sine som så omfattende når en ble innlagt at det var vanskelig å differensiere 

på hva som var viktigst å ta tak i fra starten av.  
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ü Det kommer frem at beboere i ettertid tenker at sirkelen bidro til å tydeliggjøre vurderinger. ”Jeg visste 

mer hvor jeg sto og hvordan jeg skulle jobbe med det”. Det formidles at det er bedre å innse hvilke 

problemer en har enn å være usikker på hva andre tenker om en. Det betyr at en i neste omgang må få 

hjelp til problemene.  

ü Beboerne opplevde utfordringer på ulike livsområder. En formilder at ”bo- og hverdagsfungering” har 

vært viktigst og jobbe med. ”Det var skrekken min. Jeg var så avhengig av andre. Jeg visste ikke hva 

det var å bo alene. Redd for å være alene. Redd for at noe skulle skje. Nå opplever jeg det helt fint. Det 

var en tilvenning. Det var det å venne seg til et nytt liv og tanken på at slik er det nå”. Andre trekker 

frem at det ble jobbet godt med nettverk. Arbeid, utdanning og aktivitet trekker flere frem som viktige 

livsområder som det gjenstår en del for å få på plass. Noen har imidlertid kommet langt også her.  

ü Flere påpeker at sirkelen kunne vært brukt mer aktivt i behandlerteamet sitt arbeid. Den burde vært 

mere fremme og mer synlig. De formidler at det ligger et enda større potensiale i bruken av sirkelen. 

”Det har vært greit å ha sirkelen, men vi kunne gjerne ha printet den inn mer”.  

 

Når det gjelder barneperspektivet kommer det frem at enkelte kan oppleve det å forholde seg 

til at hjelpeapparatet har bekymringer knyttet til barnets omsorgssituasjon gjør at det blir 

viktig å vise frem god fungering. For noen innebærer dette at en sier ja til oppfølging og 

tjenester som en kanskje i utgangspunktet ikke ønsker, men som hjelpeapparatet mener at en 

trenger. Det kan også være vanskelig å snakke om det som er de reelle utfordringene fordi en 

blir usikker på hva dette innebærer mht vurdering av omsorgskompetanse. Det å få  

tydeliggjort hva behandlerne ser av fungering og hvordan de vurderer dette, trekkes frem som 

en styrke ved funksjonssirkelen. En måte å forstå dette på kan være at et tydeligere bilde og 

mer nyansert bilde gjør det lettere å vite hva en skal jobbe med. Det å forholde seg til ”vi er 

bekymret for barnets omsorg” gir lite reting for hvilke forventninger en har til foreldrenes 

fungering. F.eks. vil det under nivå 3 (som er godt nok) mht bo - og hverdagsfungering 

beskrives hva som kan betraktes som vanlig å forvente mht det å kunne ha struktur på 

hverdagen, holde orden rundt seg, ha orden på hverdagsøkonomi m.m. Beskrivelsene er på et 

relativt detaljert nivå, noe som gjør det konkret.  

Flere av beboerne formidlet at sirkelen kunne vært brukt mer systematisk under innleggelsen 

og knyttet til overgangen til egen bolig. For noen hadde sirkelen vært brukt på flere arenaer 

for andre ikke i like stor grad.  

 

Under selve intervjuene lå funksjonssirkelen fremme. Flere hadde refleksjoner knyttet til 

hvordan fungering kan veksle og at hva som kan være sårbarhetsfaktorer knyttet til tilbakefall 

til gamle mønstre. Av de som er intervjuet ble det ikke presentert vesentlige motforestillinger 
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mot sirkelen og bruken av denne. De ser mange styrker og muligheter med bruk av 

funksjonssirkelen, men etterlyser en enda tydeligere og noe mer strukturert bruk.  

 

5.4.2 Personalets erfaringer  

For å si noe om personalets erfaringer med funksjonssirkelen er det valgt å dele inn i positive 

erfaringer og styrker, utfordringer og problemer, samt tanker om veien videre. Personalets 

erfaringer er innhentet på egne evalueringsdager og ellers ved tilbakemeldinger underveis i 

prosjektperioden.  

 

Positive erfaringer og styrker med funksjonssirkelen:  
ü Treffer på mange nivåer og kan brukes på mange måter, noe som gir god fleksibilitet. 

ü Oppleves som enkel å presentere. 

ü Oppleves som et godt visuelt verktøy som gir en god struktur.  

ü Hjelper til å få et raskt overblikk.  

ü Gir en mulighet for å si noe om hva som skal til for at bekymring for barnets omsorgssituasjon 

reduseres. 

ü Det å bruke sirkelen ble opplevd som nyttig når det var bekymringer før utflytting. Brukte den i 

ansvarsgruppen for å konkretisere hva som var bra og hva som ennå ikke var godt nok og videre sy 

sammen hvordan oppfølgingen skulle være. 

ü Enkel å bruke på de beboere som umiddelbart forstår tanken bak og skjønner hva det handler om, får da 

et mer felles ståsted.  

ü Nyttig å ta frem før utflytting for å gjennomgå livsområder og se progresjon.  

ü Har vært til hjelp i arbeid der avdelingen ikke har oppfølgingen fordi en da kan peke på hvilke områder 

og hva det skal jobbes med og ikke bare hvilke instanser som skal inn. Får tydeliggjort hva er 

oppgavene til hjelpeapparatet er i forhold til denne familien.  

ü Nyttig å bruke sirkelmøte internt på avdelingen for å få samlet tråder. 

ü De fleste beboerne har tanker om hvor de plasserer seg og hvordan de fungerer. Det gir et utgangspunkt 

for samtale.  

ü Funksjonssirkelen viser ikke sannheten, men slik beboer og team vurderer at det ser ut akkurat nå. 

ü Det er ikke nødvendig at sirkelen brukes hyppig, men at den kan tas frem når det har gått en periode for 

å se hvor en står, hvordan utviklingen er. 

ü Når vi har samlet alle troppene som jobber med familien så har det fungert bra med funksjonssirkelen 

som hjelpemiddel. 

ü Det er rom for å være uenig og drøfte dette når en sitter med sirkelen på bordet forran seg. 

 

Utfordringer/problemer:  
ü Lettere å sette i gang med sirkelen når det kom nye familier og ta det fra starten av enn å starte opp med 

de som snart skulle flytte ut. 
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ü Det å få til jevn jobbing der sirkelen blir tatt frem jevnlig går ikke av seg selv.  

ü Utfordrende når beboeren opplever og/eller formidler god fungering på nesten alle områder mens 

teamet ser store utfordringer og vurderer fungering som ikke god nok på flere områder. Da må vi ta 

”mentaliseringsrundene” (viser til kompetanseutvikling).  

ü Noen ganger kan sirkelen bli litt fremmedgjort. Sitat: ”Jeg tenkte at nå må vi ta opp sirkelen igjen og 

lurte på hvordan det skulle bli. Fikk litt lyst til å la være siden det var lenge siden vi hadde sett på den. 

Når vi gjorde det så ble det veldig bra”.  

ü Det normative har vært et ”fy-ord” i miljøer jeg kjenner fra før. Det å si at ”slik skal det helst være” er 

noe som jeg må venne meg til. 

ü En kan oppleve at beboer avviser det å bruke sirkelen og viser stor motstand mot i hele tatt å se på den. 

Da har jeg lagt den bort og tenkt at den må brukes på annen måte enn i samtale med beboeren i alle fall 

i starten og så får en bruke litt mer tid.  

ü Det kan ta litt tid før beboer blir trygg nok til å gå inn på de ulike livsområdene. 

ü Om sirkelen blir liggende en stund uten å være i bruk så kan det virke som at det ikke er så viktig. Det 

er ikke bra.  

 

Fremover:  
ü Kjenner at det er sirkelen jeg driver med og det er det som er jobben min og ikke noe jeg skal gjøre i 

tillegg til jobben min.  

ü Sirkelen har hatt større betydning for meg i mitt hodet enn det har som et direkte verktøy opp i mot 

beboer. 

ü Det å trekke inn andre i arbeidet med sirkelen er viktig. Vi må se på hvordan vi skal jobbe videre med 

det. 

ü Jeg vil jobbe videre med å utvikle sirkelen. Har med meg hele sirkelen i hodet selv om jeg jobber med 

foreldre-barn-samspill. De andre livsområdene er med.  

ü Vi bør ha den store sirkelen hengende på veggen fordi da blir vi mer bevisste 

ü Nå ser jeg frem til at andre også kan få sirkelen.  

ü Gleder meg til vi kan si at nå er dette godt nok til å kunne vise frem til andre.  

ü Det er viktig å fortsette utviklingen av sirkelen. Det at det er gjort endringer underveis gir en opplevelse 

av at verktøyet ikke blir ferdig.  

ü Jeg ønsker noen klarere kjøreregler for hvordan vi skal bruke den, men samtidig som vi har rom for 

fleksibilitet. 

ü Det er kanskje enda viktigere å få brukt sirkelen etter utflytting når hjelpen videre skal koordineres. 

 

5.4.3 Samarbeidspartners betrakninger 

Prosjektleder valgte å intervjue leder i kommunal tjeneste som jobber med samme målgruppe 

om betraktninger knyttet til funksjonssirkelen fra kommunalt ståsted. Tilbakemeldingene 

oppsummert:  
ü Dette er det som ligner mest på det som barnevernet bestiller og er opptatt av.   
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ü Det er et godt utgangspunkt og gir et bedre redskap til å jobbe med helheten med de som har bodd på 

familieavdelingen.   

ü Tidligere har vi erfart at det ikke har vært så systematisk det vi får vite om familiene før overgangen. 

Litt for tilfeldig. Enkelte ganger får vi vite mye om ett område, andre ganger om et annet. Helheten er 

viktig også for oss som skal følge opp i kommunen. 

ü Når vi har vært invitert inn og sirkelen har vært anvendt så har det vært et godt utgangspunkt for 

kommunikasjon som gir et annet startpunkt for videreføring av den jobben som skal gjøres i familien 

etter at de har flyttet ut.   

ü Funksjonssirkelen bidrar til at flere av de ansatte fra familieavdelingen er involvert i det å beskrive 

familien.   

ü Det utviklingsarbeidet som skjer med hver enkelt beboer i forhold til rus- og psykisk helseproblematikk 

har ikke vært så åpent før. Det er nyttig å få mer forståelse for den psykologiske biten. Få innsikt i 

utredninger, kognitiv fungering og traumeproblematikk. Det er viktig for å få til et samarbeid med 

brukerne. Når vi kjenner mer til dette så kan vi lettere forstå og vi kan komme i gang med veiledning og 

oppfølging på en bedre måte i kommunen.  

ü Det å få en bedre forståelse slik at vi kommer til med veiledning vil være en styrke for oss. 

 

Utfordringer/problemer 
ü Hvor godt ansvarsgruppemøter er egnet til å jobbe godt med innholdet i funksjonssirkelen er litt 

avhengig av hvor mange som er tilstede. Det er viktig å ha flere arenaer.  

ü I ansvarsgruppemøtene kan det bli uklart om det er barnet eller er det den voksne som er i fokus.   

 

Oppsummert formidles det at en ser på funksjonssirkelen som et godt utgangspunkt og et 

nyttig verktøy. Samtidig opplever de som skal jobbe som tiltakspersoner med disse familiene 

etter utflytting at det er flere utfordringer å ta tak i. Det trekkes frem utfordringer knyttet til 

hvordan en fra kommunen tidlig i behandlingsforløpet kan få til et godt klima og skape 

muligheter for arbeid med overgangen ut i egen bolig. Det kan være utfordrende når 

foreldrene fremstår med ulik fungering på ulike arenaer og i ulike sammenhenger. Dette er 

vesentlige og viktige tema å bringe videre. Det pekes også på et behov for å ha arenaer der det 

er nok rom for å drøfte disse problemstillingene både med foreldrene til stede og uten 

foreldrene alt etter hva en tenker familien vil være best tjent med. Det trekkes frem at 

fagpersoner på tvers av tjenester kan ha behov for å utforske hva som vil være gode måter å 

møte familier på. Det å ha bedre forståelse av hva som kan ligge bak en beboers atferd i ulike 

situasjoner gjør at en kan bli tryggere i møte med familien og videre gi bedre hjelp.  
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5.4.4 Andre tilbakemeldinger  

Visuelt sett er det ikke så lett å fange opp at funksjonssirkelen omhandler fungering relatert til  

barnets omsorgssituasjon. Dette er noe som presenteres muntlig og skriftlig i Permen til 

beboer. Det er et hovedpoeng at familie og hjelpeapparat skal se at nettverk, økonomi, 

kriminalitet også handler om den omsorgen barnet får. Sirkelen slik den fremstår kan likevel 

lett forstås som et verktøy som utelukkende gjelder den voksne. Dette er bemerket av 

fagpersoner som jobber i tjenester primært rettet mot barn. Barnet bringer egenskaper inn i 

samspillet med sine foreldre og det vil være viktig å få en god beskrivelse av hvem barnet er. 

Med tanke på den responsen som har kommet på at selve visualiseringen har stor betydning 

for bevisstgjøring så vil avdelingen videre se på muligheter for en videreutvikling av 

funksjonssirkelen for eksempel i retning av en egen sirkel for barnet.  

 

Andre institusjoner som jobber med rusproblematikk har vært svært positive i sin respons når 

funksjonssirkelen har vært lagt frem. Det samme har fagpersoner som jobber innenfor det 

statlige barnevernet. Interessen har gitt seg utslag på den måten at avdelingen i 

prosjektperioden har hatt mange forespørsler om å formidle fra prosjektet.  

 

5.5 Oppsummering og videre arbeid  

Det å utvikle et metodeverktøy gjennom et samarbeidsprosjekt for en hel personalgruppe, kan 

neppe betraktes som en tradisjonell måte å lage nye metodeverktøy. Det eksisterte før 

oppstarten av prosjektet en klar idé og ramme som skapte interesse og engasjement. 

Materialet som foreligger har et potensiale i seg til å kunne utvikles til for eksempel en 

håndbok med beskrivelser av hvordan funksjonssirkelen kan anvendes i klinisk arbeid og i 

samarbeid. Prosjektleder har så langt valgt å ikke levere ut beskrivelsene av de ulike 

livsområdene selv om det har vært et ønske fra flere om å kunne få dette materialet. Selve 

sirkelen har imidlertid blitt gitt til andre. Tankene bak og avdelingens arbeid er presentert. Det 

er fremdeles problemstillinger knyttet til selve sirkelen som ikke er løst, for eksempel 

diskuteres det ennå hva ulike livsområder bør hete. Ikke alle deler av sirkelen er logisk falt på 

plass med tanke på at det er fungering som beskrives. Parallelt med disse diskusjonene 

anvendes sirkelen i arbeidet med familiene som er på avdelingen.  

 

Det som blir trukket frem som en klar styrke med funksjonssirkelen er det visuelle. Sirkelen 

er med i Permen til beboerne. Den er med i bevisstheten til behandlere. Det sikrer bevissthet 

om at det er flere områder som både beboer og hjelpeapparat må jobbe med samtidig, men at 
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en i perioder må velge ut hovedfokus er viktig. I ansvarsgruppemøter har det vært et ønske fra 

representanter for ulike tjenester å ta med seg sirkelen da det gir en enkel, men meningfylt 

oversikt.   

 

På bakgrunn av de tilbakemeldinger som er kommet i møte med andre samarbeidspartnere i 

kommunen og i spesialisthelsetjenesten, så er det også muligheter for å gå videre på hvordan 

funksjonssirkelen kan brukes bedre i samarbeid. Mange av erfaringene er i tråd med det 

brukemedvirkningsgruppen formidlet tidlig. Funksjonssirkelen kan være et godt verktøy i 

arbeidet med familier med sammensatte vansker. For de fleste kan det være et godt verktøy 

helt fra starten av.   

 

6. DELMÅL 2: KOMPETANSEHEVING  
6.1 Målsetting  

Målsettingen var kompetanseheving internt på avdelingen innen identifiserte store 

livsområder. For å kunne gi et helhetlig behandlingstilbud som ivaretar behovet for 

spesialisert kompetanse, har prosjektet hatt en egen kompetansehevingsdel. Det er nødvendig 

med spisskompetanse på flere områder for å kunne gi god behandling til denne målgruppen. 

Dette gjelder både utredning og behandlingsmetodikk. Kompetansehevingsdelen har gått 

gjennom hele prosjektperioden parallelt og med utvikling av metodeverktøyet.  

 

Denne delen av rapporten beskriver hvordan kompetanseutviklingen har vært organisert, 

hvilke områder som er styrket og de erfaringer en sitter igjen med. Det beskrives også tanker 

om veien videre. På samme måte som man ved utviklingen av funksjonssirkelen la vekt på å 

ha med hele personalgruppen har dette også vært gjeldende i kompetanseutviklingen. I tillegg 

har enkelte av personalet spisset sin kompetanse mer spesifikt inn mot de livsområder som en 

har som hovedfokus i sitt arbeid.   

 

6.2 Mentaliseringsbaserte tilnærminger i behandling 

Funksjonssirkelen gir en ramme og en struktur som kan virke tydeliggjørende, stimulere til 

utforsking av ulike livsområder og til få snakket om hva en tenker er godt nok for barnet. Men 

hva når det ikke går som planlagt? Når samtalen bryter sammen. Når en møter utsagn som 

”alt er dårlig, jeg er på null på alt” eller, ”jeg har vært rusfri lenge så jeg har ingen 

problemer”, eller ”bare jeg får orden på økonomi så ordner alt seg”. Hva når foreldre kan 

fremvise gode ferdigheter i en situasjon, men har store utfordringer i andre? Hva når en som 
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behandler eller miljøkontakt ser muligheter og andre ser hindringer? Hva når foreldrene ofte 

sier barnet er sultent, men du tenker at det er trøtt? Det er familieavdelingens erfaring at vi 

kan og skal ta i bruk en rekke verktøy i behandling, men i møte med hver enkelt familie er det 

vi som hjelpere som må finstemmes på nytt og på nytt. Ikke tilfeldig og etter hver enkelt sitt 

innfall, men på en noe mer strukturert og ordnet måte, forankret i en felles forståelse. Sentralt 

i kompetansehevingen knyttet til prosjektet har vært fokus på mentaliseringsbaserte 

tilnærminger i behandling for å styrke personalets ferdigheter i møte med mennesker som på 

ulike måter preges av mentaliseringssvikt.  

 

Mentalisering handler om evnen til å lese andre og seg selv. Begrepet er nært i slekt med 

begreper som empati, emosjonell intelligens, (selv) refleksjon, affektbevissthet, 

metakognisjon, innsikt og den kognitive terapeutiske tradisjonens begrep ”oppmerksomt 

nærvær” (Skårderud & Sommerfeldt, 2008).  

 

Institutt for Mentalisering beskriver mentalisering slik;  
“Mentalisering er et nytt ord for kjente fenomener, og er et samlebegrep om implisitt og eksplisitt å fortolke egne 

og andres handlinger som meningsfulle ytringer av indre liv (eks. behov, ønsker, følelser og fornuft). Evnen til å 

forstå sine egne og andres følelser, tanker og motiver viser seg gjennom solid vitenskapelig empiri å være 

grunnleggende for så vel hverdagslivets velfungering, samt hverdagens komplikasjoner som misforståelser og 

konflikter, men især for utvikling av psykopatologi” (hentet fra Mentalisering.no)  
 

Skårderud beskriver mentalisering som sinnets immunapparat:  
Det å ha en rimelig god forståelse av andres og eget sinn er knyttet til at vi kan regulere våre egne følelser. 

Manglende følelsesregulering som å holde tristheten, raseriet, skammen og angsten rimelig i sjakk er knyttet til 

psykiatriske symptomer. Opplevelsene av å ikke holde ut vanskelige følelser kan lede til forsøk på å ruse, 

medisinere, sulte, spise, trene, slå, jobbe eller skjære dem vekk (Skårderud, F., Kronikk i Aftenposten 11.januar 

2009)  

 

Foreldre på familieavdelingen svikter i sin mentaliseringsevne, men på ulik måte og i ulik 

grad. Det er imidlertid avgjørende at det jobbes å hjelpe foreldrene til å bli bedre på å 

opprettholde mentalisering i møte med følelser som oppstår i dem selv og i møte med andre 

mennesker. Dette fordi foreldrenes evne til mentalisering er nært knyttet til barnets utvikling 

og psykiske helse. Mentaliseringsbaserte tilnærminger i behandling av rusproblemer har den 

senere tiden fått økt oppmerksomhet. Fokus på mentalisering hos gravide og foreldre med 

rusproblematikk gir en ramme for å forstå og finne gode måter å jobbe med denne 
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målgruppen (Søderstrøm, 2013).  

 

Mentaliseringsbaset terapi i rusbehandling hjelper pasienter til gradvis å utvikle et språk for 

følelser og tanker som han eller hun tidligere har brukt rusmidler til å uttrykke eller 

undertrykke (Arefjord, 2011).  

 

6.3 Veiledningsprogram  

Det har over tid vært interesse for mentaliseringsbaserte tilnærminger i behandling ved 

familieavdelingen. I arbeid med foreldre-barn-samspill på avdelingen har tankegods fra  

denne tilnærmingen vært anvendt over tid. Samtidig har det vært en interesse for dette feltet 

også opp i mot arbeid med voksnes personlighetsproblematikk både individuelt og i grupper.  

Flere behandlere hadde før oppstarten av prosjektet deltatt på innføringskurs om 

mentalisering. Det var fra avdelingen sin side et ønske om å kunne utvikle dette arbeidet og 

også inkludere miljøterapeutene i et kompetanse-hevingsprogram. Kerstin Søderstrøms 

doktorgradsarbeid med fokus på mentalisering og foreldreskap som avdelingen ble kjent med  

stimulerte ytterligere dette ønsket (Søderstrøm, 2013 )   

 

Institutt for Mentalisering ble kontaktet med forespørsel om de hadde mulighet for å bistå 

med dette. Det etablert dialog med psykolog Bente Sommerfeldt og professor Finn Skårderud 

og avtalt kursdager 12. – 13. januar 2012 med introduksjon til begrepet mentalisering for hele 

personalgruppen på familieavdelingen.  I tillegg var leder for Modellkommuneforsøket i 

Trondheim og ansatte ved Barnas Stasjon i Trondheim invitert.  Det ble etter dette avtalt 

videre samarbeid mellom prosjektledelsen, Sommerfeldt og Skårderud. Ved prosjektets slutt 

er det gjennomført fire veiledningssamlinger i 2012 og tre i 2013 der hele personalgruppen 

har deltatt.  Kompetansehevingen skulle være praksisnær og fundert på stor grad av 

egenaktivitet hos personalet mellom samlingene, men også på selve veiledningsdagene. En 

forutsetning for godt utbytte var at behandlerteamene bragte inn materiale fra arbeid med 

familiene som var på avdelingen. Det ble formidlet at teamene måtte tilstrebe å ha med video-

opptak fra psykologsamtaler, miljøkontaktsamtaler, gruppevirksomhet eller andre arenaer der 

det ble utøvd terapeutisk virksomhet. På samlingene ble dette materialet vist for hele 

personalet og veiledere. Veilederne brukte materialet fra personalet for å jobbe med med 

teoretisk forankring, stimulering av mentalisering hos personalet, bruk av modell læring 

gjennom rollespill. Det hele med en klar kobling til 17 ledd som beskriver ferdigheter i 

mentaliseringsbasert terapi (Karterud & Bateman, 2010). Veiledningen hadde et spesielt fokus 
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på mentaliseringsbasert miljøterapi. En slik tilnærming til miljøterapi beskrives utførlig i 

Skårderud og Sommerfeldt nye bok ”Miljøterapiboken: Mentaliseringsbaserte holdninger og 

handlinger” (Skårderud & Sommerfeldt, 2013) 

 

Kasusformulering 

I Miljøterapiboken beskrives også et verktøy kalt dynamisk kasusformulering (MBT – 

formulering).  En MBT-formulering er en kortfattet skriftlig fremstilling der terapeuten/e 

forsøker å organisere sin forståelse av pasientens problematikk, se tabell 5. Med utgangspunkt 

i anamnese, utredninger, samtaler o.a. gir MBT-formuleringen terapeuten rom til å komme 

med sine betraktninger omkring pasientens indre liv og hvordan dette viser seg på ulike 

områder i pasientens liv og særlig i relasjon til andre. Sentralt i mentaliseringstilnærmingen er 

at både pasienten og terapeutens sinn er gjenstand for utforsking. Det gir rom for aktiv bruk 

av seg selv som terapeut. Kasusformuleringen skal være et verktøy for å sikre at 

behandlerteamet og beboeren får tak i  kjernen i det beboeren trenger å jobbe med i 

behandling. Den skal være et verktøy for å få ”grepet” om beboerens problematikk og gjøre 

det mer håndgripelig for beboeren selv og for terapeuter. Det er et mål å finne det riktige 

fokus i behandlingen som gjør at beboeren styrkes i å mestre møtet med kravene i hverdagen 

og relasjonelle utfordringer på en måte som gjør at de ikke ramler inn i gamle mønster med 

bruk av rusmidler.  

 

Målet for MBT – kasusformulering   
• Stimulere til eierskap av problem/endring 
• Fremme alliansen mellom behandlere og pasient 
• Forhindre impulsive dropout 
• Gi en arbeidshypotese 
• Bidra til å organisere terapien  
• Bygge bro mellom pasientens indre verden og den ytre 
• Lage en mer helhetlig livshistorie 
• Peke på veien ut av problemene 
• Være konkret praktisk og spesifikk 
• Bidra til at rasjonalen for behandlingsprogrammet blir forståelig 
• Terapeuten skal bidra til at pasienten skal klare å “bære” sin egen formulering 
• Terapeuten kan minne pasienten på fokus og holde sammenhengen der pasienten ikke 

greier dette selv.  
 

Tabell 5: Viser punktvis oversikt over mål for bruk av MBT - kasusformulering 
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Selve utarbeidelsen av en slik formulering fremmer noe av det mest sentrale i ethvert 

terapeutisk arbeid, nemlig genuin interesse for beboerens indre liv. Et sentralt aspekt ved en 

mentaliseringsbasert kasusformulering er en sterk vektlegging av at den er et 

fellesskapsprodukt utviklet i samarbeid.  I tillegg bidrar formuleringen til å fremme en 

interesse for å utforske terapeutens eget indre i møte med beboeren.  

 

I arbeidet med familier innlagt i prosjektperioden ble det tatt opp video fra nevnte situasjoner 

og utarbeidet kasusformuleringer som ble tatt med til veiledningsdager. Sentralt fokus var 

utvikling av personalets (med ulik fagbakgrunn) ferdigheter både i miljøterapeutiske settinger 

og i individual/gruppeterapi. I permen til beboerne ble fokuset på mentalisering i 

behandlingen presentert for beboeren på en kortfattet måte. Se boks 4 side 51.  
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Boks 4: Fra beboerperm. Presentasjon av mentalisering og kasusformulering.  

 

6.4 Kompetanseheving innenfor definerte livsområder.  

Kognitiv fungering 

Avdelingen har styrket sin kompetanse på alkoholskader og betydning for ulike livsområder 

gjennom deltagelse på Second Europeam Conference om FASD Fetal Alcohol Spectrum 

Disorders: Clinical and biochemical diagnosis, screening and follow-up.  21-24 oktober 2012 

i Barcelona, Spania. FASD er betegnelsen på skader og forstyrrelser som knyttes til 

eksponering for alkohol. En har i den senere tid gått fra å bruke betegnelsen FAS til FASD. 

Bakgrunnen for dette er økt kunnskap om at alkoholeksponering i svangerskapet kan gi et 

spekter av skader/funksjonssvikt. Gjennom konferansen fikk avdelingen et innblikk i hvordan 

Mentalisering 
 
Mentalisering handler om evnen til å forstå seg selv og andre med hensyn til tanker og 
følelser. Alle tolker vi både oss selv og andre. Når en har psykiske vansker og har levd med 
rus så er dette noe som en trenger å bli bedre på. Det viser seg at god mentalisering gjør at 
en har det bedre med seg selv og sammen med andre.  
 
Mentalisering handler om å være åpen og nysgjerrig på egne og andres følelser og tanker.  
 
Spesielt når en er forelder er det viktig å mentalisere godt.  
 
Det å bo på institusjon sammen med andre er utfordrende og gir mange muligheter for å lære 
mer om seg selv og andre. I enkelte situasjoner i hverdagen kan være nyttig å stoppe opp og 
snakke sammen om hva det er som skjer nå.  
 
I mentaliseringsgruppa er målet at du skal få lære mer om mentalisering er og trene på det.   
 
Kasusformulering  
En kasusformulering er en beskrivelse som behandler og miljøkontakt lager sammen og som 
handler om deg.  
 
Kasusformuleringen skal knytte sammen hvordan du har hatt det tidligere, hvordan du har 
det nå og hva som vil være viktig fokus i behandlingen.  
 
Formuleringen skal si noe om hvorfor du går i terapi. Hva skal endres og hvordan skal en få 
til dette. 
 
Kasusformuleringen beskriver:  

Ø kort om bakgrunn og hendelser/opplevelser som kan ha sammenheng med 
nåværende problemer 

Ø nåværende problemer og ressurser 
Ø utfordringer og fokus i behandlingen 
Ø forslag til måter å arbeide med problemer på i ulike deler av behandlingstilbudet for 

eksempel i miljøet, i grupper, i individualterapi, samspill, parterapi med flere.  
 
Kasusformuleringen er ikke en fasit. Den skal lages ganske raskt etter innflytting og den 
endres underveis. Det er viktig at du kjenner deg igjen i innholdet og at du opplever at den 
handler om deg.  
 
Kasusformuleringen skal ligge i permen din. 
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oppdage og utrede slik problematikk, hvordan alkoholrelaterte skader påvirker fungering i 

hverdagen og hva som er gode tiltak for denne målgruppen.  

 

Foreldre-barn-samspill 

Knyttet til prosjektet er mulighetene for å drive systematisk samspillsveiledning med 

familiene på avdelingen styrket. Med tanke på barnas sårbarhet og de store utfordringene 

foreldrene har så er det helt avgjørende at det jobbes godt på dette området med fagpersoner 

med spisskompetanse og med tekniske løsninger som gjør det mulig å jobbe med 

mikrointervensjoner.  

 

Traumeproblematikk  

Avdelingen har i prosjektperioden styrket sitt arbeid innenfor spesifikke 

traumebehandlingsmetoder.  

 

6.5 Innhenting av erfaringer fra internasjonale behandlingsmodeller 

Avdelingen har i prosjektperioden innhentet kunnskap og erfaringer fra internasjonale 

behandlingsmodeller. Norge er unik fordi en har et lovverk som gjør at gravide rusmisbrukere 

kan legges inn på tvang. Familieavdelingen er spesiell i Norge da gravide får tilbud om videre 

behandling etter fødsel og videre etter utflytting. Det å få innblikk i hvordan en tenker 

behandling og tiltak opp i mot samme målgruppe i andre land tydeliggjør både hvor styrkene i 

ens eget behandlingstilbud er, og samtidig hvor en trenger å styrke seg. Kunnskap om 

hvordan ulike betingelser i samfunnet påvirker behandlingstilnærming og tiltak for denne 

målgruppen er også viktige med tanke på hvordan jobbe godt med disse familiene.  

 

 

Fagdag på Anna Freud Centre 

Knyttet til kompetanseutviklingen ble det organisert et opplegg for familieavdelingen på 

Anna Freud Centre. Senteret har eksistert i 60 år og er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid 

med barn med psykisk helseproblemer. Senteret holder til i London og tilbyr behandling og 

støtte til familier og opplæring av profesjonelle. I tillegg driver de banebrytende forskning på 

feltet. Sentret kombinerer utvikling av nye behandlingsmetoder med solid forskning. 

Avdelingen fikk et eksklusivt møte med professor Peter Fonagy som er en internasjonal 

størrelse på dette feltet. Faglig sett var dette et høydepunkt. Avdelingen ble presentert for 

forskningsgrunnlag og teori. Hvordan en anvender denne kunnskapen i den kliniske 
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hverdagen ble også formidlet på en leken og tilgjengelig måte. Personalet fikk presentert 

familieterapeutiske tilnærminger i behandling, betraktninger knyttet til hvordan møte foreldre 

som krenker barn, systemutfordringer i England, hvordan tenke når en skal planlegge 

forskning på feltet m.m. Det er vanskelig å forestille seg noe mer inspirerende for en avdeling 

som jobber med denne målgruppen og det stimulerte til refleksjoner knyttet til vår hverdag på 

familieavdelingen. For eksempel hvorvidt en er tydelig nok når foreldre ikke møter barnets 

behov. Hvilke muligheter avdelingen har for videre utvikling av behandlingstilbudet og 

mulighetene for i større grad dokumentere fra klinisk arbeid med denne målgruppen ble også 

utforsket.  

 

Hospitering 

Knyttet til kompetansedelen ble det lagt til rette for hospitering for personalet. Dette har ikke 

blitt fulgt opp som forventet, da få har benyttet seg av denne muligheten. Det var lagt opp til 

et system der hospitering skulle innebære en konkret plan på forhånd og et etterarbeid. Det er 

mulig at kombinasjonen av behandlingsansvar og oppgaver knyttet til prosjektet gav lite rom 

for enkeltpersoner til å hospitere.  

 

6.6 Erfaringer 

 Personalets erfaringer 

På evalueringsdagene fikk personalet mulighet for å formidle sine erfaringer og tanker om 

kompetansedelen i prosjektet. Her oppsummeres noe av det personalet formidlet:  
ü Det har vært massivt å bli presentert for mentaliseringsbegrepet. Hvordan skal jeg få dette inn? Nå 

tenker jeg at det ikke er så revolusjonerende.  

ü Det er vanskeligere å holde fokus når beboeren har store vansker. Da må vi bruke kløkt og sensitivitet.  

ü Hver dag med veileding har vært som å vinne i lotto. Jeg hadde ikke prestasjonspress og jeg tenkte at 

”vi er jaggu ikke så verst”. De synes at vi er bra. Vi har brukt tida sammen med dem på en god måte.  

ü Veiledningsdagene har vært bra og jeg kjenner at vi har jobbet bra. Fått satt ting mer i system og blitt 

mer bevisst.  

ü Jeg kjenner når jeg snakker med andre at dette er noe jeg kan stå inne for, dette er bra og det er riktig 

for de vi jobber med. Det dreier seg om å jobbe bra med folk rett og slett.  

ü Jeg ser kasusformuleringen som en del som henger godt sammen og passer godt med det vi gjør 

ü Jeg har sansen for kasusformulering. Det blir mer et felles prosjekt enn at det bare er teamet. Det gir 

mening og blir mer målrettet.  

ü De små trivielle hverdagstingene blir satt inn i en menigsfull helhet. Det er viktig for meg å se og forstå 

selv om beboerne ikke merker det så direkte.  
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ü Det har hjulpet meg å se at jo det er krevende. At det ikke er så rart at vi blir litt asosiale, slitne og 

tappet. Det kan være utrolig energitappende å kommunisere med en person og parallelt tenke på 

hvordan en skal kommunisere. Det er avansert. Det er veldig meningsfylt og det er viktig at vi jobber 

slik. Jeg får plassert det som skjer.  

ü Jeg liker tanken på å utvikle arbeidet med kasusformuleringen.  

ü Det tar tid å få mengdetrening.  

ü Responsen fra beboere på bli presentert for kasusformulering har vært alt fra fantastisk til at det ikke 

faller i så god jord.  

ü Jeg har fått en ny bevissthet og blitt mer målrettet. Det er givende.  

ü Mentaliseringsdelen i prosjektet har vært veldig nyttig og viktig. Det henger mer sammen. Jeg har lært 

mye av det og har det mer under huden.  

ü Enkelte sier at ”dette er ikke noe problem”. Rus er jeg ferdig med. Du vet at det ikke er slik. Da er det 

viktig med mentalisering. Det hjelper en å komme videre i de samtalene som blir slik.  

 

Personalgruppen har i evalueringen av prosjektet formidlet at det har vært svært viktig å legge 

stor vekt på denne delen av prosjektet parallelt med de andre oppgavene. Gjennom 

evalueringen av prosjektet ble det formidlet at mentaliseringsbegrepet i starten kunne 

oppleves som noe vanskelig å få tak i, men at dette endret seg når en fikk jobbet det inn. Det 

var svært nyttig å se film fra samtaler i ulike settinger med familier som var innlagt. Det ble 

åpnet opp for å se hva som skjer i samtaler i individuaterapi, samtaler med miljøkontakt og i 

gruppe. For de aller fleste var det å se seg selv og gå inn i tema knyttet til ens egen måte å 

fremstå, forholde seg til utfordringer, håndtere beboerens ulike tilstander i utgangspunktet 

krevende. Samtidig er det å se seg selv utenifra lærerikt. Når en samtidig blir møtt på en god 

og respektfull måte og får styrket det faglig fokuset i forhold til det som skjer i møte med 

beboeren så gir det mening og frykten for å eksponere seg selv blir gjerne mindre. Det å vise 

frem situasjoner der samtalen ramler sammen, en selv blir forvirret, opplever å ikke forstå hva 

som skjer eller der en snakker mye om alt og ingenting, er viktig fordi en får jobbet med 

ferdigheter som gjør at en får brukt disse situasjonene til å jobbe med beboerens 

relasjonsproblematikk. Dette vil kunne utgjøre forskjellen på en hverdagsprat og det som kan 

bli en terapeutisk samtale. En samtale som like gjerne kan være med en miljøkontakt eller 

annen miljøterapeut som med psykologen. Flere av personalet formidler at de i ettertid hadde 

ønsket å få vist mer film av seg selv. Andre formidler at terskelen fortsatt er høy.  

 

En har erfart å få tilbakemelding fra andre fagpersoner som har vært på avdelingen at 

personalet har et felles språk og fremstår samkjørt når en omtaler den praksis som utøves. 

Dette er et ”utenifra” perspektiv som personalet ikke nødvendig vis legger så godt merke til 
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selv, men som nok kan medføre riktighet i den forstand at en del begreper og måter å snakke 

på har festet seg. Kanskje reflekterer det også en del grunnleggende holdninger. I arbeid med 

familier i denne målgruppen er det svært viktig å ha tid nok og en forståelse for at det er 

nødvendig å snakke sammen om hvordan vi skal gjøre jobben, hva beboeren gjør med oss, 

hvordan vi kan forstå og hva som er er lurt å gjøre. Det er viktig å ikke bli stående alene i 

dette, men tvert i mot utnytte potensialet i at en kan ta i bruk flere arena og flere relasjoner for 

å bidra til å styrke beboerens evne til å mentalisere.  

 

6.7 Oppsummering og videre arbeid 

Betydningen av veiledning når en jobber med familier som har relasjonsproblematikk i 

kombinasjon med utfordringer på mange andre områder kan ikke undervurderes. Det er 

vanskelig å si hvordan prosjektet hadde vært uten kompetansedelen, men det er prosjektleders 

oppfatning at denne delen av prosjektet har vært avgjørende for å kunne håndtere de 

utfordringer en til en hver tid stått i med familiene på avdelingen og samtidig med store krav 

til personalet om å levere og produsere ekstra knyttet til prosjektet.   

Det å få muligheten for å jobbe med kompetansefremming ledet av de fremste på feltet er 

svært inspirerende. Det er likevel ikke nødvendigvis gitt at en god veileder oppnår et ”godt 

resultat”. Det at mentaliseringsforståelsen lå nært nok opp til de holdninger og den forståelse 

som praksisen ved avdelingen allerede var fundert på var nok en styrke. Det at personalet 

likeledes var trygge nok til å bruke mulighetene var viktig. Betydningen av å ha hatt ”bærere” 

av tilnærmingen på avdelingen som kunne motivere og senke terskelen for å vise frem 

arbeidet sitt på film har nok også vært viktig. I tillegg er det investert i tekniske løsninger som 

har gjort det mulig å gjennomføre video opptak som egner seg til veiledning.  

 

Avdelingen har som mål å drive et strukturert behandlingstilbud der miljøterapi, 

individualterapi og arbeid i grupper henger sammen. Mentaliseringstilnærmingen stimulerer 

til å åpne opp terapeutiske rom som kanskje tradisjonelt har vært mer lukket slik at 

personalgruppen kan være mer sammen om å se og lytte til hverandres praksis. Det er et klart 

mål å vedlikeholde aktiviteten på denne området og se på hvilke strukturer som er nødvendige 

for fortsatt å utvikle en mentaliserende kultur på avdelingen. Det foreligger et ytterligere 

potensiale for å dokumentere de erfaringer som er gjort på dette området som en del av 

prosjektet.  
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7. DELMÅL 3: OVERGANG INSTITUSJON – EGEN BOLIG 
7.1 Bakgrunn  

Fra filmen ”Å bygge et liv” som er laget som en del av prosjektet, forteller en mor at hennes 

kommunale leilighet var som en hvilken som helst annen. Dette formidlet hun til teamet sitt 

på familieavdelingen. Hun reiste under innleggelsen sammen med sin behandler og 

miljøkontakt til leiligheten. Det som møtte henne gjorde henne skamfull. Hennes indre bilde 

stemte ikke med det som møtte henne. ”Det var jo en bule. Her kan jeg ikke bo med et barn”. 

Denne mammaen flyttet tilbake til samme leilighet etter innleggelsen. Hun har gradvis fått det 

slik hun ønsker. Boligen er den samme, men har gått fra å være ”en bule” til å bli et ryddig og 

trivelig hjem for henne og døtrene. Det er mange ulike årsaker til at personer med psykiske 

problemer har en ustabil bosituasjon, for eksempel vanskeligheter med å overholde 

økonomiske forpliktelser og forhold til naboer, men hovedårsaken er først og fremst knyttet til 

manglende oppfølging (Hansen, 2006). Det å ha en historikk med rus og psykiske problemer 

kan være et stigma som gjør det utfordrende å skaffe seg leilighet på egen hånd. Samtidig er 

familiene som har vært innlagt på familieavdelingen, oftest i en annen situasjon når de flytter 

ut enn når de kom inn. Flere har hentet opp ”gamle” ferdigheter og blitt ”mer seg selv”, andre 

er i en prosess med å finne ut hvem en vil være og hvilke ferdigheter og egenskaper en skal 

utvikle. Enkelte har behov for tett oppfølging og veiledning med ulike innfallsvinkler i tillegg 

til praktisk hjelp, andre trenger ikke like mye. Det er imidlertid viktig at det er oppfølging og 

at den er tilpasset hver enkelt familie.   

 

Det som så langt er beskrevet knyttet til arbeidet med funksjonssirkel og kompetanseutvikling 

relaterer seg direkte til delmålet om å jobbe for å redusere sårbarhet i overgangen fra å være 

innlagt på institusjon til det å skape et eget hjem.   

Når følelser som for eksempel frykt, usikkerhet, sinne og tristhet og for så vidt også 

begeistring og glede tar ovehånd kan det være vanskelig å planlegge og gjennomføre det en 

ønsker. Det samme gjelder om en har vansker med å konsentrere seg og huske. Dette gjør seg 

også gjeldende når en skal ta fatt på det som har med bolig å gjøre.   

Spørsmålene er gjerne mange. Eksempler er:  

• Avvikling av bolig – når og hvordan få avviklet en ikke egnet bolig? 

• Eiendeler – når skal vi rydde og kaste, og hvor skal vi gjøre av eiendeler?  

• Valg av bosted – hvor ønsker vi å bo etter innleggelsen? Hvem er viktige for oss å ha 

kontakt med? Hvor kan vi få best hjelp? Hvor føler vi at vi hører til?  
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• Anskaffelse av bolig – hvilken bolig trenger vi? Er det mulighet for kommunal bolig? 

Hvordan skal vi betale for oss? Kan en finne bolig med beliggenhet i nærheten av 

barnehage og oppfølgingstilbud, og som er i et barnevennlig miljø?  

• Boligen som arena for oppfølging – hvem skal komme hjem til oss og hvorfor?  

• Trivsel - Hvordan vil vi trives i boligen? Hvordan blir det å være alene? Hvordan få 

kontakt med andre i området?  

Det er helt sikkert flere spørsmål som kunne vært trukket frem. For disse familiene dreier det 

seg ikke utelukkende om symptomreduksjon og ruskontroll, med det dreier seg om å bygge 

steg for steg på mange livsområder samtidig. Det tar tid. Det er avdelingens oppfatning at 

mulighetene for faktisk å redusere risiko styrkes når en tenker langsiktig og jobber 

systematisk.  

 

7.2. Målsetting  

Målet var utprøving av en modell for å styrke arbeidet med overgangen fra institusjon og ut i 

egen bolig. Det ble på nyåret 2012 nedsatt en egen gruppe som skulle arbeidet med å 

planlegge en treningsleilighet slik det var beskrevet i prosjektsøknad for 2011. Gruppens 

konklusjon etter innhenting av tidligere erfaringer, samt drøftinger, var at det ville være mer 

hensiktsmessig å finne andre løsninger enn ervervelse av en konkret leilighet for å jobbe med 

styrking av overgang mellom institusjon og egen bolig. En så utfordringer knyttet til selve 

ervervelse av en slik leilighet og ressursbruk knyttet til administrasjon. I tillegg var det 

utfordringer dersom flere familier trengte leiligheten samtidig, samt en fare for at den kunne 

bli stående ubrukt i perioder. Samlet sett vurderte en at idéen om en treningsleilighet var god, 

men at hindringene i arbeidet med å etablere en slik leilighet innenfor prosjektet ble for store. 

Husbanken, som fra starten av også hadde formidlet erfaringer med utfordringer knyttet til 

ervervelse av lignende boliger,  var enig i å endre prosjektet på dette punktet. En kom derfor 

frem til at en bedre og mer gjennomførbar løsning var at prosjektet utviklet en modell for å 

arbeide med overgangen fra institusjon og ut i egen bolig. Målet var fremdeles at progresjon i 

behandling under innleggelse skulle bli til stabil bo-kompetanse for disse familiene. Modellen 

skulle gi en ramme for det miljøterapeutiske arbeidet i det å utvikle bo-kompetanse under 

innleggelsen og videreføre dette også etter utskrivelse. Dette innebar konkret å jobbe med:  

 

a) tidligere avklaring av fremtidig bosted  

b) avklaring av status og planlegging av tiltak knyttet til bolig på et tidligere tidspunkt i 

behandlingen 
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c) dialog under innleggelsen knyttet til hva som skal til for å etablere et trygt hjem med 

barn i hjemkommunen 

d) samarbeidsmøter med kommunalt hjelpeapparat på hjemstedet der bruk av 

funksjonssirkelen styrker kommunens bilde av familiens ressurser og utfordringer, 

som igjen kan bidra til at kommunen får konkretisert sitt arbeid og jobbet bedre med 

forberedelse før hjemflytting 

e) styrking av barneperspektivet i planleggingen, også knyttet til bolig, med 

utgangspunkt i hva det bestemte barnet trenger og hva som skal til for at boligen skal 

bli et trygt sted for barnet.  

 

Brukerne om overgangen fra institusjon og ut i egen bolig  

Fra brukermedvirkningsgruppene ble det etterlyst enda mer tydelighet fra personalet og 

behandlerteam på betydningen av å starte arbeidet med bolig tidlig i behandlingsforløpet. 

Flere formidlet at ”en er i et annet modus” og må bli ”pushet på”. De beskrev at det var 

vanskelig å forstå hvor viktig dette er og at det derfor er lett for å utsette arbeid med bolig.  

Flere hadde kjent på tidspress. ”Vi har det ikke travelt, men så plutselig blir det veldig 

travelt”. Flere påpekte at det var behov for betydelig hjelp fra avdelingen i denne prosessen, 

og ”om vi ikke får hjelp, så kommer vi oss ikke ut”. 

Mange av brukerne formidlet at kontakten med avdelingen var svært viktig i tiden etter 

utflytting. De kom samtidig med tilbakemelding på at det etter den første fasen kunne bli 

utydelig hvilken avtale en hadde, hva oppfølgingen besto i og hvor lang tid fremover den ville 

bestå. Dette kunne skape usikkerhet. Det ble også gitt tilbakemelding på at det kunne være 

noe uklart hva innholdet i for eksempel hjemmebesøk var. Livsområdet ”Familie, nettverk og 

parforhold” ble beskrevet som svært viktig etter at en hadde flyttet ut. Dette er også noe som 

kommer frem i intervjuer med brukere om nettopp dette temaet (Bakken, 2012). Flere beskrev 

at det ikke var mulig å jobbe med å etablere et nytt nettverk på hjemstedet samtidig med at en 

var i behandling langt unna. Det var derfor viktig å ta tak i dette umiddelbart etter utflytting. 

Det å formidle kunnskap om familien til hjelpeapparatet på hjemstedet ble trukket frem som 

svært viktig.  

 

7.3 Modell for overgang institusjon – egen bolig  

For behandlerteamene ble følgende modell presentert i ressurspermen som tidligere er 

beskrevet. I hovedtrekk innebærer modellen at en:  
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Under innleggelsen:  

1) Styrker fokuset og det systematiske arbeidet opp i mot tilværelse  i egen bolig 

gjennom ulike tiltak. Det vil innebære oppfølging knyttet til permisjoner, møte med 

hjelpeapparat og nettverk i hjemkommune under innleggelsen.  

2) Jobber konkret med skaffe bolig. For de som har bolig er det aktuelt at for eksempel 

behandlerteam og beboer besøker boligen sammen. Målet er å bruke funksjonssirkelen 

og jobbe med spørsmål knyttet til hvordan tilværelsen etter institusjonsoppholdet skal 

bli.  

3) Jobber med å styrke beboernes mulighet for å tenke mer langsiktig mht fremtid. For 

flere i denne målgruppen er det å forestille seg et fremtidsperspektiv krevende. Flere 

har negative forventninger om at fremtiden vil innebære skuffelser, avvisning og 

opplevelse av nederlag. Dette er gjerne knyttet til reelle hendelser i fortid, samtidig 

kan erfaringer fra livet tidligere prege tanke og følelsesliv på en slik måte at det 

hindrer progresjon. Mentaliseringssvikt kan på ulike måter bli en hindring i å skape et 

hjem for seg selv og familien.  

 

Etter utflytting:  

1) Gi familien målrettet oppfølging gjennom polikliniske avtaler og/eller polikliniske 

korttidsopphold på avdelingen. Familien kommer tilbake til avdelingen og får jobbe 

med sine erfaringer fra livet i egen bolig. Dette organiseres ved at familien for 

eksempel bor i leilighetshotell som avdelingen har avtale med. Dette gir større 

fleksibilitet enn en fast leilighet.  

2) Drar på oppfølgingsbesøk til familien i deres egen bolig i hjemkommunen  
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Figur 3 : Illustrerer overgang mellom institusjon og egen bolig, med eksempler på tiltak i ulike faser.  

 

Dette innebærer tiltak i flere sekvenser gjennom behandlingsforløpet. I starten av 

innleggelsen, videre inn i en overgangsperiode og etter hvert i egen bolig. Se figur 3. Hvilke 

tiltak som var aktuelle å prøve ut på de ulike tidspunktene, og for den bestemte familien, har 

vært opp til behandlerteam på avdelingen i samarbeid med ansvarsgruppen å vurdere. Det kan 

derfor ha vært ulikt for ulike familier. I prosjektperioden har en gjort seg erfaringer med ulike 

tiltak i ulike faser. 

 

Behandlerteamets oppgave  

Teamets oppgave knyttet til overgang institusjon – egen bolig ble konkretisert i Permen til 

beboeren (boks 5 side 61). Her tydeliggjøres også fokuset på bolig tidlig slik 

brukermedvirkningsgruppen understreket nødvendigheten av.  

 

 

 

Institusjon  Overgang Egen bolig  

Tiltak Tiltak Tiltak 
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Boks 5: Fra beboerperm. Informasjon om arbeid med overgangen fra institusjon og ut i egen bolig.  

 

7.4 Boligstatus før og etter innleggelse 

15 familier har vært innlagt og flyttet ut fra familieavdelingen i prosjektperioden. Inkludert 

familier som ikke har flyttet ut er tallet 21. I prosjektet er det også gjort erfaringer i arbeid 

med familier som flyttet ut kort tid etter at prosjektet formelt startet opp. I de 15 familiene er 

det 23 voksne derav 7 enslige og 8 par. 13 familier ble innskrevet i graviditeten. Det vil si at 

13 barn er født under innleggelse på avdelingen i prosjektperioden. To familier ble innlagt 

med barn. Flere av beboerne har barn fra tidligere som bor annet sted. Dette er viktig å nevne 

da familiens boligsituasjon ikke utelukkende er av betydning for det yngste barnet. Boligen 

vil for flere kunne være et sted for samvær med barn som bor annet sted for eksempel i 

fosterhjem eller hos annen forelder. For disse barna vil stabilitet og et godt bomiljø 

 
Fra institusjon til egen bolig 

 
Vi vet at overgangen fra det å være i institusjon til å flytte i egen bolig er stor. Det å 
planlegge fremtiden når mye er usikkert kan oppleves som vanskelig. Tilbakemeldinger 
fra tidligere beboere er at det er svært viktig å jobbe godt med dette under oppholdet. 
Prosjektet har derfor en egen del som dreier seg om å styrke arbeidet for å gjøre denne 
overgangen bedre.  
 
Arbeidspunkt for deg og teamet ditt:  
 
Under innleggelse 
 

- Avklare ønske om fremtidig bosted. 
- Hvor du ønsker å bo og hvem du skal bo sammen med? 
- Avklare status på bolig og eiendeler. 
- Planlegging og gjennomføring av besøk til bolig. 
- Planlegging av permisjoner der du får erfaring med å bo i egen bolig. Avtalt 

oppfølging fra teamet under permisjon. 
- Planlegging og gjennomføring av møte med kommunale tjenester i 

hjemkommunen. 
- Planlegging og gjennomføring av tiltak for å skaffe bolig. Tydeliggjøre 

betydning av at du har en bolig for permisjoner under innleggelsen slik at 
kommunen jobber aktivt med å skaffe bolig. 

- Bruk av funksjonssirkelen for å tydeliggjøre hva du trenger å jobbe med 
frem mot utflytting.  

- Utarbeide plan for utflytting. Sørge for fortsatt samarbeid og oppfølging på 
hjemsted. 

 
 
Etter utflytting  
 

- Familieavdelingen deltar i ansvarsgruppemøte i hjemkommunen din. 
- Oppfølging i hjemkommune med utgangspunkt i dine og din families behov. 

Bruk funksjonssirkelen og IP.  
- Polikliniske oppfølging ved familieavdelingen nedskrevet i en 

oppfølgingsplan.  
- Bor du langt unna legges det til rette for 2-3 dagers opphold der det jobbes 

spesifikt med de livsområder du opplever som utfordrende. Oppfølgingen 
beskrives i egen plan.  
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representere en god ramme for kontakt med biologiske foreldre.  En har for familiene en 

relativt god oversikt over status mht bolig ved innleggelse. Tabell 6 gir en oversikt over 

hvordan boligstatus har endret seg fra innleggelse og til projektets slutt. Det kan være at 

enkelte endringer ikke er blitt med, men oversikten gir et godt bilde på de endringer som 

gruppen har hatt.  

 

BOLIGSTATUS 
Familie Bolig ved 

innleggelse 
Bolig på plass Status  

prosjektslutt 
1 
 

Uten bolig.  Ca 2-3 måneder før 
utflytting  

Privat leieforhold. Godt 
egnet.  

2 
 

Bostedsløs. 2 måneder før 
utflytting 
 

Kommunal bolig. Egnet 
barnevennlig bolig. Nært 
barnehage.  

3 Avviklet uaktuell bolig. Like før utflytting Privat leieforhold. Egnet 
barnevennlig bolig.  

4 Kommunal bolig. 
Ikke egnet. 

Like før utflytting. 
 

Privat leieforhold. Egnet. 
Barnevennlig.  

5 Leid midl privat hybel.  
Ikke egnet 

Ca. 1 ½ mnd før 
utflytting.  

Kommunal bolig. Noe 
uegnet.  

6 Bostedsløs  
 

Ca 4 måneder før 
utflytting.  

Kommunal bolig. Egnet. 

7 Eier egen bolig. Behov 
for oppgradering. 

Før innleggelse.   Oppgradert egen bolig. 
Egnet.  

8 Privat leieforhold.  
Ikke egnet.  

Kommunal bolig 4 
måneder før 
utflytting 

Kommunal bolig. Egnet. 

9 Leid bolig. Avviklet.  Like før utflytting Privat leieforhold.  

10 Leid bolig. Avviklet. Like før utflytting Eier bolig. Egnet 

11 Kommunal bolig. 
Ikke egnet.  

2 måneder før 
utflytting  

Kommunal bolig. Egnet.  

12 Bostedsløs. 
 

Først tildelt feil 
bolig.  

Kommunal bolig. Egnet.   

13 -‐  Privat leie. Privat leie. Egnet 

14 Uten bolig. -‐  Privat leie. Egnet.  

15 Eid bolig. 
 

Fra innleggelse. Egnet eid bolig. Egnet etter 
egeninnsats  

 
Tabell 6. Viser status bolig ved innleggelse, bolig på plass og status bolig etter utflytting.  

 

Boligstatus kunne være ulik for partnere ved tidspunkt for innleggelse. Det er ikke uvanlig at 

foreldreskapet gjør at et par med ulik boligstatus søker seg inn til behandling sammen med 

tanke på jobbe for et felles familieliv. Av de 23 voksne som har vært innlagt i perioden var 6 

personer bostedsløse ved innleggelse. Av de 16 som hadde et sted å bo så var det ingen som 

rapporterte å ha bolig som var godt nok egnet. Det var likevel store variasjoner med hensyn til 

hva dette innebar. Det kunne være at boligen var for liten for eksempel hybel, boligen bar 
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preg av ruslivet, var i et svært belastet miljø, eller hadde en standard som ikke ble ansett som 

god nok for en småbarnsfamilie. Oversikten bekrefter bildet av at det er mye som skal på 

plass mht bolig fra innleggelse frem mot utskrivelse for denne målgruppen. Dette sammen 

med at familien skal jobbe med rusproblematikk og de andre livsområdene i 

funksjonssirkelen.  

Avdelingen har tidligere erfart at familier kan ha flyttet tilbake til hjemkommunen etter en 

innleggelse uten å ha hatt egnet bolig, noe som har resultert i at de måtte flytte inn i 

midlertidig bosted eller hos familie. Prosessen ut i egen bolig fikk da en mellomstasjon som 

kunne være uheldig både for foreldrene og for barnet. Dette har ikke vært et mønster hos 

familier innlagt i prosjektperioden. Flere har fått bolig før utflytting med mulighet for en 

overgangsperiode på mellom en til fire måneder. For flere har en imidlertid ikke lykkes i 

dette. Familien har likevel fått en egnet bolig like før utflytting, enten ved tildeling av 

kommunal bolig eller ved at det har ordnet seg med privat leie. Oversikten viser at det har 

skjedd store endringer i boligstatus for mange familier som har vært innlagt på 

familieavdelingen i prosjektperioden. Det er et langt steg å gå fra hospits til å få en egen godt 

egnet leilighet. For barna vil det å flytte inn i en godt egnet bolig i et barnevennlig miljø 

kunne generere flere beskyttende faktorer med hensyn til utvikling. Dette gir også muligheter 

for å jobbe med de livsområdene som representerer betingelser for god nok omsorg.  

 

7.5 Tiltak  

Behandlerteamene har gjennom hele prosjektperioden hatt større fokus på at bolig skal på 

plass tidligere og at en skal prøve ut måter å jobbe i retning av dette. Noen av tiltakene har 

avdelingen også hatt før prosjektet, som for eksempel ordinære permisjoner og ulike former 

for oppfølging etter utflytting. Disse er videreført, men med en styrket kompetanse på 

mentaliseringsbaserte tilnærminger har en kunnet benytte seg av erfaringer fra situasjoner 

under permisjon på en mer terapeutisk måte. For de som har fått bolig tidlig har en i større 

grad brukt boligen som arena. Under oppsummeres ulike tiltak som er brukt i arbeidet med 

familiene.  

 

Tiltak tidlig i behandlingsforløpet:  
• Før innleggelse – reist til hjemkommune og gjennomført samarbeidsmøter samt startet opp med 

veiledning med fokus bl.a på foreldre-barn-samspill. 

• Satt tema bolig tidlig på dagsorden i teammøter mellom behandler, miljøkontakt og beboer. Dette på 

tross av at det er mange andre forhold som kan fremstå mer presserende i starten av innleggelsen. 
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Forberedt beboer på at dette er et viktig tema. Brukt aktivt det som står i permen til beboeren inkludert 

funksjonssirkelen. 

• Besøkt bolig som ikke er egnet sammen med beboer for å få oversikt og få dialog om hva som gjenstår 

av arbeid knyttet til for eksempel avvikling av bolig, både økonomisk og praktisk mht eiendeler og 

lignende.  

• Hatt parsamtaler med tema bosted der par som trenger å jobbe med kommunikasjonen seg i mellom får 

bistand til å komme frem til en beslutning om hvor en skal bo slik at en kan starte med det praktiske 

arbeidet.  

• Tatt opp boligtematikk i ansvarsgruppe og invitert boligkontor/kontaktperson i kommunen med ansvar 

og kunnskap knyttet til søknad om kommunal bolig i ansvarsgruppe. 

• Skriftliggjort familiens behov for bolig og formidlet behovet for at bolig er på plass tidligere enn det 

kommunen ellers tenker begrunnet med familiens behov for en overgangsperiode med permisjoner  

• Arbeid med økonomi er en stor jobb for svært mange og familiene har brukt avdelingens 

økonomiveiledning for å jobbe med gjeld og hverdagsøkonomi. 

• Permisjoner til familie og venner, feiring av høytider, møter av ulik karakter, samvær med barn  m.m.  

• Introduksjon til arenaer som kan være aktuelle også etter utflytting for eksempel Barnas Stasjon 

• Aktiv deltagelse fra barneverntjenesten i det å bli kjent med familien og etter hvert barnet slik at beboer 

kan bli trygg og tiltak tilpasses behov. Konkret utprøvd ved at saksbehandler har hjemmebesøk hos 

familien i familiens leilighet på avdelingen og deltar på samspillsveiledningstime for å bli mer kjent 

med barnet og arbeidet som gjøres der.  

 

Tiltak i overgangsfase:  

I det som kan defineres som en overgangsfase har det vært fokus på tiltak som kan forberede 

familien på en ny tilværelse i egen bolig. I denne fasen er også det praktiske arbeidet sentralt. 

Tanker og følelser knyttet til utflytting og livet utenfor institusjonen aktiveres i større grad når 

en går inn i denne fasen av behandlingen. Tiltak som er brukt i denne fasen:  

 
• Permisjoner med et konkret mål om å trene på å være i egen leilighet før utflytting fra institusjon. 

Permisjonsplanen tilpasses hver enkelt familie. Beskrive hva som er målet med permisjonen, hvilken 

støtte en kan få. Konkretisere hva som skal gjøres. 

• Dagspermisjoner for å ordne innkjøp og ordne med praktiske ting.  

• Helgepermisjoner for å kjenne på det å være i hjemmet sammen med familien for så å bruke disse 

erfaringene i samtaler med psykolog, miljøkontakt og samspillsveiledere  i ettertid.  

• Permisjoner med direkte oppfølging i hjemmet i form av;  

o veiledning i foreldre-barn-samspill der en har mulighet for utvidet fokus mht tilrettelegging i 

boligen, sikring o.s.v.  

o hjemmebesøk av miljøkontakt  

o planlagt besøk av miljøterapeut med spesielt fokus på bo – og hverdagsfungering 

o hjemmebesøk/oppfølging fra andre samarbeidspartnere som skal følge familien etter utflytting 
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• Tilpasning av oppgaver og behandlingsprogram på avdelingen. 

• Deltagelse på visninger sammen med beboer.  

• Åpen permisjonsplan. Det vil si at en kan være i boligen og selv vurdere om en vil overnatte eller 

komme tilbake til avdelingen.  

• Permisjon fra avdelingens program på avdelingen for å ha eget hushold på leilighet i avdelingen har 

vært forsøkt dersom bolig ikke er på plass 

• Permisjoner i egen bolig som går over lenger tid der det skrifteliggjøres konkrete mål og hva som skal 

gjøres. For eksempel miljøterapi i egen bolig der miljøterapeut er sammen med familien ut over vanlig 

hjemmebesøk. Det er da en ramme for å jobbe spesifikt med tema som 

o praktisk tilrettelegging 

o samtaler knyttet til hvordan det er å være i boligen  

o lage måltid sammen med familien 

o tematisere for eksempel forhold til naboer, muligheter i nærmiljø 

o andre aktuelle tema  

• Ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter for koordinering av oppfølging og utveksling av forståelse 

 

Knyttet til permisjoner i egen bolig vil en mentaliserende holdning bidra til at miljøterapeuten 

utnytter potensiale i disse situasjonene til å kunne veksle mellom de praktiske spørsmålene og 

beboerens indre liv. Tema knyttet til ensomhet og hvordan holde ut i perioder som kan være 

vanskelige og videre tematisere konkret hva som kan være god hjelp. For eksempel 

telefonkontakt, kriseplaner og lignende. Det at relasjoner er bygd over tid gir muligheter i 

dette arbeidet.  

 

Etter utflytting   

Etter utflytting fra avdelingen har en hatt tiltak som:  
• Fortsatt individualterapi m/psykolog på avdelingen.  

• Samspillsveiledning på avdelingen eller hjemme hos familien.  

• Tiltak rettet mot bo – og hverdagsfungering (videreføring av samme tiltak som i overgangsfasen) 

o veiledning i foreldre-barn-samspill i boligen 

o hjemmebesøk av miljøkontakt  

o planlagt besøk av miljøterapeut med spesielt fokus på bo- og hverdagsfungering 

o hjemmebesøk/oppfølging fra andre samarbeidspartnere  

• Korttidsopphold på avdelingen der familier som har flyttet et godt stykke unna har hatt samtale med 

psykolog, samspillsveiledning og kontakt med andre viktige relasjoner som er etablert under 

innleggelsen. Det har også da vært mulighet for å tematisere familieliv dersom familien har fått tilbake 

omsorg for barn eller startet opp med samvær.  

• Pårørendesamtaler med barn/ungdom. 
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• Deltagelse på ansvarsgruppe eller andre samarbeidsmøter i hjemkommune. Det kan være psykolog, 

miljøkontakt eller for eksempel ansvarlig for økonomiveiledning som deltar fra avdelingen 

• Telefonisk kontakt med behandler, miljøkontakt.  

• Samlinger og turer der det legges vekt på sosialt samvær, fysisk aktivitet, hygge og mestring.  

 

Oversikt over de ulike tiltakene gir ikke et eksakt bilde og svar på hvordan dette har fungert 

for hver enkelt familie. Her ligger det, som på de andre områdene i prosjektet, et større 

potensiale mht å kunne se nærmere på for eksempel hvilke tiltak som egner seg til hvilke 

familier. Blant annet med utgangspunkt i fungering slik beskrevet i funksjonssirkelen.  

 

7.6 Erfaringer 

7.6.1 Personalets erfaringer  

Personalet formidler at det på samme måte som ved andre tema er utfordrende når beboer har 

andre oppfatninger enn miljøkontakt og behandler mht boligspørsmål. Enkelte kan fremstå 

avvisende til at det er nødvendig å tematisere bolig. Beboer kan formidle et ønske om å ordne 

dette selv, men behandlerteamet er usikre på fremdrift og gjennomføring. Det oppstår da 

gjerne et dilemma knyttet til den kunnskapen en har med seg om at tidligere beboere hadde 

ønsket å bli «presset hardere» på at dette er viktig. Når det ikke foreligger en god nok bolig og 

tiden frem mot utflytting nærmer seg innebærer dette et stressmoment både for familien, det 

kommunale hjelpeapparatet og for behandlerteamet. Det å ha strategier for å håndtere en slik 

situasjon på en god måte vil være viktig både for familien selv og for hjelpeapparatet.  

 

Erverve bolig 

Behandlerteamene formidler at de har blitt bevisst på å jobbe med tanke på bolig tidligere i 

behandlingsforløpet gjennom prosjektet. Noen rapporterer om utfordringer i dialogen med 

kommunen. De erfarer at det er stor variasjon mht til både innholdet i det som formidles og 

måten det kommuniseres på. Betydningen av å starte opp arbeidet med bolig kort tid etter 

innleggelse må tydeliggjøres for boligkontor. For beboer som før innleggelse hadde søkt om 

kommunal bolig ble det gitt beskjed om at søknaden ble satt på vent grunnet opphold på 

institusjon. Det ble da viktig å understreke både skriftlig og muntlig at saken ikke måtte 

legges på is, men jobbes aktivt med. Dette fordi utskrivelsesdato ikke er ”fristen” for å skaffe 

bolig, men at det er en del av behandlingen at bolig skal på plass i god tid før utflytting. Det er 

avgjørende at familien får støtte og direkte hjelp i dette arbeidet. Enkelte behandlerteam 

formidlet at de i møte med kommunale boligtjenester fikk informasjon om at  det var liten 
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mulighet for kommunal bolig. Til andre behandler team ble det formidlet at det kunne være 

muligheter for kommunal bolig og at en ville jobbe for å få dette til. Enkelte beboere har hatt 

kontaktpersoner i kommunen som har fulgt dem over lang tid og som kjenner dem godt fra 

før. De har fylt en rolle som ”lim” mellom ulike kommunale tjenester og bidratt med 

systemkunnskap som har vært viktig.  

 

Fra hjelpeapparatet sin side så kan det oppleves som utfordrende når familien endrer planer 

for eksempel knyttet til hvilken kommune en vil bosette seg. Både boligspørsmål og 

oppfølging vil da bli vanskeligere å planlegge og legge til rette for.  

 

Bruk av funksjonssirkelen 

Funksjonssirkelen er brukt aktivt i ansvarsgruppen for flere familier og spesifikt knyttet til 

overgangen. Barneverntjenesten er en viktig tjeneste for alle familier å samarbeide med både 

under innleggelsen og etter utflytting. Sirkelen har vært brukt for å gi en systematisk 

gjennomgang av de ulike livsområdene slik at barneverntjenesten kan ha et grunnlag for å 

vurdere hvilke tiltak familien trenger. Det har da vært viktig å gå gjennom vurderinger med 

familien på forhånd slik at det som presenteres er kjent og eventuelle uenigheter er 

tydeliggjort. Ulike perspektiver og oppfatninger blir da formidlet og tiltak konkretisert.  

 

Arbeid i boligen til familien 

Arbeid i boligen oppleves som meningsfylt og nyttig. Dette arbeidet genererer gjerne andre 

tema enn det som kommer frem på avdelingen.  
ü Det å jobbe i boligen gir muligheter for å tematisere hvordan det for eksempel fungerer å være hjemme 

og forholde seg til rusmidler og medisiner.  

ü Det er meningsfylt å bli med i beboerens bolig. Det er der familien skal bo og det kommer frem andre 

tema som er relevante. 

ü Det er verdifullt å være på besøk hjemme hos familien. Det gjør at en får mulighet til å går mer inn på 

spørsmål som: Hvordan er det å bo her? Hvordan fungerer hverdagen?  

ü For de familier som har fått bolig tidlig så har en fått muligheter for å jobbe godt.  

ü Det å komme hjem til familien er noe som tydeliggjøres som er en del av pakken som presenteres tidlig.  

ü De som har en bolig fra tidligere og som bor langt unna er det vanskeligere å komme inn til. 

 

Oppfølging 

Det kan være utfordrende å få sydd sammen oppfølgingen tjenester i mellom slik at det både 

blir forutsigbart og fleksibelt. Det å dra sammen med familien til hjemkommunen før 
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utflytting erfares som svært nyttig. Samspillsveiledere opplever at det er et godt supplement 

til veileding på avdelingen å ha vært på hjemmebesøk der fokus er samspill. Endring av 

arenaer fra avdelingen til boligen gjør at det blir viktig å bli tydelig på hva oppgaven er.  

 
ü Beboere formidler at de trenger tett oppfølging, men formidler samtidig at de opplever at de har for mye 

oppfølging. En må se nærmere på hva som ligger til grunn for dette.  

ü En har i større grad fått jobbet med de livsområder som trengs for å jobbe med i overgangen 

ü Når det gjelder samspillsveiledning så oppleves det sjelden motstand mot dette. Hjemme hos familien 

får en se familien i et mer naturlige miljø og det kan gi et bredere fokus. En erfarer at det er andre tema 

som kommer opp på hjemmebesøk enn det en opplever på avdelingen. Vi hadde mistet mye dersom vi 

ikke har vært hjemme.  

ü God erfaring med å dra til hjemstedet til beboer tidlig. Vi fikk mye informasjon fra det ene besøket som 

vi kunne bruke konstruktivt videre. Det er verd å prioritere.  

ü Kan være utfordrende å ha tydelighet på hva som skal jobbes med når en er hjemme hos familien. 

Kombinasjonen av å få til et hyggelig besøk  + ta tak i tema som en ser at familien trenger å jobbe med.  

 

Ervervelse av bolig 
ü Opplever at familier som ønsker kommunal leilighet ikke lykkes i å få dette og må ut på privat 

leiemarked.  

ü Familiene kan bli møtt med at de ikke må ha noen forventninger om å få kommunal bolig. Hvordan 

dette kommuniseres har betydning for hvordan det oppleves av beboer.  

ü Ulike erfaringer i møte med boligkontor. Alt fra ”saken legges på is” til ”vi jobber for deg”. Beboere 

snakker også sammen og undrer seg over ulike tilbakemeldinger 

ü Beboere har fått tilbakemelding om at de bør ordne dette selv – det er like greit. Det er urealistisk å få 

kommunal bolig og vil kunne ta flere år. Andre ganger ser det mer lyst ut og det formidles at en jobber 

med saken og ønsker at det skal ordne seg, men at en kan ikke garantere noe.  

ü Enkelte beboere kan se at ”Hvorfor kaste bort penger på husleie før en flytter ut av institusjon” og kan 

få støtte på dette fra hjelpeinstanser. Da blir det viktig å si noe om erfaringer og betydningen av bolig 

tidlig.  

ü En må formidle i klartekst både til beboer og boligkontor betydningen av at bolig kommer på plass 

tidlig. Må fortsette å påvirke hele veien.   

ü Må i arbeidet med bolig få et bilde på funksjonsnivå til beboer. Hva kan en forvente. Behandlerteam må 

"være på beboer” for å få fremdrift. Mye som skal bygges opp når en går fra å være bostedsløs til å 

komme inn i egen bolig som skal være et hjem for familien.   

 

Beslutninger og planlegging 

Arbeid med å få til gode prosesser for å få planlagt tiltak og få familien til å ta beslutninger 

som kreves for å iverksette tiltak både i forhold til bolig og oppfølging etter utflytting er 

viktig. Det å inkludere familie og nettverk gir muligheter.  
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ü Opplever at enkelte par har store utfordringer i å komme til enighet om hvor en skal bo etter 

institusjonsoppholdet. Det kan da oppstå en situasjon der teamet og paret får dilemma knyttet til hvor 

lenge en skal ha prosessarbeid før det blir tatt viktige beslutninger.  

ü Vi har god erfaring med å ha en familiesamtale i starten av innleggelsen og når beboer skal starte opp 

med å være mer hjemme. Hvordan kan familie og nettverk bidra? Se på den praktiske hverdagen. 

Hvordan skal en komme seg frem og tilbake. Hvor skal jeg være, når og med hvem? Viktig å ta tak i 

slike spørsmål. Tematisere sammen med familien hvordan en har opplevd innleggelsen.  

ü Det å jobbe med spørsmål i forhold til nettverk kan endre beboerens betrakninger mht til hvor en ønsker 

å bo. Det gjør at en noen ganger får en overgang som er brå, men der prosessen frem mot beslutning er 

like viktig.  

 

Personalet opplever at fokuset på bolig er styrket gjennom prosjektet. Flere av familiene 

trenger tid på å jobbe med spørsmålet knyttet til hvor de skal etablere seg. Dette er en 

krevende balansegang der det på den ene siden er viktig for familien å ”lande” og kjenne at en 

har fått en trygghet i det å tenke fremtid og ta beslutninger. Fremtidig hjemsted og 

boligspørsmålet griper bl.a. inn i partematikk og tema knyttet til nettverk og familie. På den 

andre siden må boligen være på plass i rimelig tid slik at målet om en god overgang er mulig 

å få til. Brukermedvikrningsgruppen er helt klar på at betydningen av det å skaffe bolig tidlig 

må sies i klartekst. Personalgruppen kan oppleve at dette gjøres, men at det ikke ”går inn”.  

 

7.6.2 Beboernes erfaringer  

Beboerne som ble intervjuet hadde mange tanker og refleksjoner knyttet til hvordan det hadde 

vært å flytte ut i egen bolig.  Dette var tema knyttet til hvordan det var å flytte ut fra 

avdelingen, opplevelsen av ensomhet, opplevelse av manglende tillitt fra barnevern og 

familieavdelingen, stress knyttet til å skulle holde oversikt over oppfølging, hvor kort veien er 

til å oppsøke ”gamle” venner som en egentlig ikke ønsker kontakt med, og mange fler. Her er 

noe av det beboerne formidlet under intervjuer. Utsagn er endret noe for å sikre anonymitet. 

Utsagn som dette gir ikke et utfyllende bilde knyttet til beboernes erfaringer, men gir et 

innblikk som kan si noe om hvordan ulike tiltak knyttet til overgangen fra institusjon til egen 

bolig ble opplevd.  

 

Boligen 

Flere opplever å ha fått en godt egnet bolig og understeker betydningen av dette. Andre 

opplever at ikke alt er slik de ønsker mht boligen, men at de har gjort det beste ut av boligen 

slik den er. Det tydeliggjøres at det å ha bolig i et barnevennlig miljø er svært viktig. Flere har 
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tanker om at de ønsker en annen bolig på sikt. Det er da gjerne knyttet til et ønske om at 

barnet skal få et eget rom. Flere av de som er intervjuet hadde fått informasjon om 

startlånordninger. Enkelte formidlet å ha startet langsiktig sparing med tanke på å kunne kjøpe 

egen bolig. Refleksjoner knyttet både til hvordan boligen oppleves for en selv og for barnet 

kommer frem i intervjuene. Ønsket om at barnet ikke skal oppleve mange flyttinger trekkes 

frem.  

 
ü Er veldig fornøyd med boligen. Det er barnevenlig, barnehage i nærheten og det er ikke rusbelastet. Jeg 

er fornøyd med uteplassen. Det er mange barn der og det oppleves som trygt for barnet mitt. Det er 

nummer en på prioriteringslisten; at det skal være barnevennlig. Jeg er glad for at jeg ventet på den 

leiligheten som jeg har nå.  

ü Var misfornøyd når jeg fikk leiligheten. Ville bytte. Plassen, selve huset. Det var andre i gangene som 

var  påvirket av rus. Det er rusmisbrukere som bor rundt meg. Ville ha bolig i et privat området. Prøvde 

å finne noe annet privat. Fant ikke noe egnet. Praktisk mht til barnehage, butikk og buss.  

ü Jeg hadde ingen bolig når jeg kom inn. Jeg hadde ingen ting. Vi begynte å purre på det å søke 

kommunal bolig.  

ü Vi har kommunal leilighet. Greit nok å bo der, men kommer ikke til å bo der over veldig lang tid. Vil 

gjerne ha noe større, mer lys og to soverom . Har plan om å søke om kommunalt lån/startlån. Fornøyd 

med området, det er barnevennlig. Vi trives i leiligheten. Vi har barnehage i nærheten.  

ü Det er viktig å ha god tid til å trene seg på å være i leiligheten. Samtidig må en bruke tid på å se hva 

som kan egne seg og finne noe bra.  

ü Ønsker meg en annen bolig på sikt. Har ett soverom. Ønsker eget rom til barnet.  

ü Det er viktig at en har en leiligheten en trives med. Det å skulle bodd i et miljø med rusmisbrukere 

hadde ikke vært bra for meg eller barnet. Hadde ønsket meg enda lenger overgang. Fulgt opp mer at en 

har noe å gå til. Finne ut mer hva en har for muligheter.  

ü Hadde søkt om kommunal bolig selv før innflytting på Lade. Fikk opplyst om ventetid på 6-12 

måneder.  

 

Veien til bolig 

Det kom frem fra intervjuene at opplevelsen av å bli møtt og forstått med hensyn til behov for 

ny kommunal leilighet er svært viktig. Det er av stor betydning at en blir orientert underveis 

mht progresjon i forhold til kommunal leiliget. Det å ha med representant for boligtjenesten i 

kommunen i ansvarsgruppen opplevedes som nyttig og har vært et godt tiltak.  

 
ü Det var bra samarbeid for å få bolig. Opplevde forståelse for behovet for å få en ny leilighet. Spesielt 

fra representanten fra boligkontoret. Opplevde at hun brydde seg og at vi fikk kontakt. Hun var med på 

alle møter. Hun sa at hun gjerne skulle hatt noe klart med en gang, men at det ikke var mulig. Hun sa at 
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det nå var viktigere å finne noe som ble bra for oss. Det var jeg enig i. Da var det lettere å vente når jeg 

visste at de jobbet med saken.  

 

Permisjoner 

Det kommer frem at permisjonene i overgangsfasen var viktige. Ikke alle hadde bolig på plass 

slik at de kunne få til dette. For de som hadde bolig var det å få mulighet til å kjenne hvordan 

det var å være hjemme å være en familie viktig. Det å starte med permisjoner tidlig 

understrekes også. De som hadde mulighet for permisjoner før utflytting formidler i ettertid at 

de gjerne skulle hatt enda lengre overgangsfase. Tiltak som å ha samspillsveiledning i 

boligen, avtaler med miljøkontakt og med miljøterapeut med fokus på bo- og 

hverdagsfungering ble opplevd som nyttige.  

 
ü Startet med permisjoner fra avdelingen med en gang vi fikk leilighet. Det oppleves som deilig å ha 

permisjon og kjenne at en er en familie. ”Være oss selv”. Det gjør at en kjenner at en er en mamma.  

ü Jeg startet opp med permisjoner med en gang og jobbet med å trene på å bo der.  

ü Gikk greit å være i leiligheten. Viktig at en starter med det tidlig. For meg var det litt i siste liten, men 

det gikk bra.  

ü Var spent på å ha permisjon, men det var ikke så skummelt. 

ü Jeg hadde oppfølging av samspill. Hadde avtaler hjemme der vi gikk gjennom det som skulle til for å få 

det hjemmekoslig i leiligheten. Det var greit å ha samspill hjemme. Ble litt mer personlig med vårt liv. 

Se hvordan det var.  

 

Oppfølging 

Enkelte formidler en opplevelse å ha for mye oppfølging i form av hyppige avtaler og 

hjemmebesøk fra både avdelingen og fra andre tjenester.  
ü Føler at en hadde for mye oppfølging rett etter utflytting, samtidig som jeg tenker at det er greit at 

hjelpeapparatet får se hvordan vi har det.  

ü Har oppfølging hjemme fra samspill, miljøkontakten og barnevernet, samtidig med individualterapi 

med samme behandler som under innleggeslen 

ü Kan kjenne at jeg er lei av avdelingen, men det viktigste med permisjonene er at en kjenner at en 

mestrer det.  

ü Opplevde at jeg ikke slappet helt av og at avdelingen var ”veldig på” i overgangen. Det gjør at det kan 

være vanskelig å få tid til å kjenne på det å være en familie. Blir litt kvalt av all oppfølgingen.  

ü Opplever at det blir mye oppfølging på en uke og ønsker seg med tillitt knyttet til at en faktisk ringer 

eller sier i fra om det er noe.  

ü Dere får se hvordan vi er i dagliglivet. Ser at vi har det bra. Hvis dere ikke hadde sett det så vet dere det 

ikke og dere kan lure på om de går bra med barnet. Jeg hadde også lurt på hvordan det hadde gått. Det 
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er viktig at dere er der og at det blir fulgt med Jeg tenker på de familiene der ingen ser hvordan det er. 

Det er for ungene dere er her. Det er viktig.  

 

Ambivalens og relasjoner over tid 

Flere formidler at de hadde blandede følelser både til det å bli innlagt og til det å skulle flytte 

ut. Vekslinger mellom å ønske det, men samtidig at det er vanskelig. Det trekkes 

gjennomgående frem at det er viktig å få videre oppfølging av de som kjenner en. De 

relasjoner som er etablert under innleggelsen ønsker de fleste å videreføre, også etter at en har 

flyttet ut. Det formidles at det er viktig at tiltakspersoner fra kommunale tjenester også er 

stabile og at det brukes tid på å bli kjent. Det å bli kjent og trygg på hverandre er viktig. Flere 

formidler at det er viktig å ha mulighet for å ringe og komme innom avdelingen.  

 
ü Glad for at jeg ble lagt inn. Ville det egentlig ikke det. Tenker at jeg burde ha benyttet meg av det 

tidligere.  

ü Det er viktig at det er de samme personene etter at en har flyttet ut slik at man slipper å starte om igjen. 

Når en har fått tillitt og så må bytte. Det ødelegger.   

ü Overgangen var tøff. Det er viktig å ha noe å gjøre. Dagene blir tunge. Da er det godt å ha noen å prate 

med. Det viktigste er at det er en person som kjenner deg. Det er det viktigste.  

ü Det å dra fra avdelingen. Kjente at jeg ikke ville det. Det kjentes ut som om jeg bodde der og at jeg 

skulle flytte hjemmefra. Ville egentlig ikke flytte. Det er en stor overgang å være for seg selv. På 

avdelingen kan man gå fra leiligheten sin og ut til fellesskapet.  

ü Det spiller en stor rolle at det er de samme personene på avtalene. Det er viktig for barnet mitt at det er 

kjente fjes som kommer hjem til oss.  

ü Hadde ikke lyst til å flytte ut når tiden kom.  

ü Det er bra at oppfølgingen er så lenge. Det skulle vært slik over alt. Selv om jeg kan kjenne at jeg er 

møkk lei dere så vil jeg ha oppfølging.  

 

Viktige områder  

Det å ha noe å gå til og fylle dagene med formidles som svært viktig. Det å ha tid til overs 

gjør at flere opplever seg som mer sårbare. Videreføring av individualterapi og 

samspillsveiedning trekkes frem som viktig.  
ü For mye fritid etter et slikt opphold er ikke bra.  

ü Psykisk helse er superviktig. Det var det for meg og det tror jeg det er for alle.  

ü Det har skjedd masse med meg. Jeg trenger psykologsamtalene mine videre.  

ü Det er viktig å ha noe å fylle dagene med. Bør ha noe stabilt å gå til før en flytter ut i stedet for at en 

skal starte på nytt med alt når en flytter ut.  
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Hvordan håndtere de følelser som kommer frem når en er alene i egen bolig kan egne seg 

godt for individualterapi da det gir muligheter for å jobbe med hvordan regulere følelser uten 

å ramle inn i gamle mønster som for eksempel rusing. Her vil mentaliseringsbaserte 

tilnærminger egne seg godt.  

 

Samarbeid 

Enkelte beboere opplever at de tar en stor del av ansvaret for at oppfølgingen de skal ha blir 

koordinert slik at det henger sammen i hverdagen. Hvor skal jeg være når, med hvem og 

hvorfor? Dette samtidig som enkelt opplever å ha oppfølging som de selv egentlig ikke 

ønsker, men som en tenker er viktig fordi at barneverntjeneste og hjelpeapparatet skal vite 

hvordan barnet har det. Det formidles en forståelse for at det er viktig at hjelpeapparatet har et 

bilde på hvordan familien har det og hvordan de mestrer hverdagen etter utflytting.  

Gjennom prosjektet så har boligen i større grad vært arena for behandling fra avdelingens side 

spesielt i overgangsfasen. Miljøkontakten har dratt fra institusjon og vært hjemme hos 

familien. Det har for enkelte vært krevende at boligen blir et sted en har besøk av 

oppfølgingspersoner. En kan opplever seg invadert av hjelpere. Det er også lett for at familien 

ikke ønsker nye personer inn, men å ha de samme. Dette kan representerer utfordringer på 

flere plan. Det å bruke boligen som arena for oppfølging medfører således både faglige og 

etiske dillemma som må tas videre både på avdelingen og i dialog med samarbeidsparntere. 

Ved en anledning viste det seg at familien hadde hatt besøk av 7-8 personer fra 

hjelpeapparatet i hjemmet. For enkelte er dette greit, men en kan også forstå at det blir for 

mye. Det er viktig å stille seg spørsmålet om hvordan overgangen blir for barnet. Det er det 

også med tanke på selve oppfølgingen.  

 

7.7. Oppsummering og videre arbeid.  

Alle familier har fått seg et sted å bo etter innleggelsen. Vi har ikke noe statistisk grunnlag for 

å sammenligne om prosjektet har utgjort en signifikant forskjell med tanke på når bolig er på 

plass. Det er imidlertid et faktum at flere har gått fra å være bostedsløs til å leie kommunal 

bolig som de opplever som barnevennlig og godt egnet. Mange har også tanker om fremtidig 

bolig. Ønsker for hva neste steg kan være, vurderinger med hensyn til økonomi, tanker knyttet 

til når et skifte til for eksempel en større bolig er lurt å gjennomføre mht barnets behov for 

stabilitet. Flere hadde kjennskap til ordninger med startlån og muligheter for på sikt å kjøpe 

boligen som de bodde i.   

 



 74 	  
	  Avdeling	  for	  gravide	  og	  småbarnsforeldre	  	  

	  
	   	  

For flere av familiene som har vært på avdelingen i prosjektperioden har det vært prøvd ut 

arbeidsmodeller og tiltak som kunne vært nyttige å beskrive mer detaljert og med en klarere 

kobling til beboerens problematikk og kjennetegn ved familien for øvrig. En kunne da sett på 

hvordan en har forsøkt å håndtere et samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, 

barneverntjeneste, kommunale helsetjenester og andre tiltak om overgang fra institusjon og ut 

i egen bolig når det er bekymring på flere områder og det er knyttet usikkerhet til foreldres 

fungering. Bruk av funksjonssirkelen i samarbeid om tiltak når familien flytter ut hadde vært 

interessant å beskrive nærmere. Hvordan funksjonssirkelen kan bidre til brukermedvirkning i 

slike situasjoner er også interessant.  

 

Flere av de tiltakene som er prøvd ut i arbeidet med overgangen fra institusjon og ut i egen 

bolig vil videreføres og videreutvikles både ved avdelingen og i samarbeid med andre 

tjenester. For eksempel så kan bruk av permisjoner og kompetanse på mentaliseringsbasert 

miljøterapi være interessant å se nærmere på.  

 

Gjennom prosjektperioden erfarte en at det var relativt få familier, som hadde bosatt seg i 

kommuner langt unna avdelingen som kom tilbake til korttidsopphold, slik det var mulighet 

for. For de som benyttet seg av dette var det imidlertid vært viktig. De fikk da mulighet for å 

benytte seg av både samspillsveiledning, hjelp med økonomi, psykologsamtale, pårørende 

samtaler m.m. Flere familier formidlet at de hadde intensjoner om å komme tilbake for 

opphold enn de som faktisk gjorde det.  

 

En erfarte at det for de fleste familiene var viktigere at behandlerteam eller samspillsveileder 

dro til familiens hjemkommune og bisto med oppfølging der, enn at familien kom tilbake til 

avdelingen på korttidsopphold. Det ble formidlet fra kommunalt hold at de hadde nytte av de 

erfaringer og den kjennskap avdelingen hadde til familien for å få et bilde på hvem familien 

var og hvilke tiltak som kunne egne seg. Fokuset ble da i større grad å forankre et godt 

oppfølging- og behandlingstilbud i hjemkommunen. Det at familiene får hjelp til å presentere 

hva som er deres utfordringer og hva som er deres styrker/ressuser er også trukket frem som 

svært viktig fra brukerne i brukermedvirkningsgruppene.  
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8. DELMÅL 4: FORMIDLING 
8.1 Bakgrunn  

Avdelingen har over lang tid drevet med formidlingsarbeid på ulike måter. Selv om tiltak i 

prosjektet har rettet seg mot familier som er innlagt på familieavdelingen så er temaet 

”hvordan jobbe godt for å forebygge rus- og psykisk helseproblematikk” sentralt for svært 

mange tjenester. Dette fokuset er viktig å styrke og opprettholde. Ikke minst er det viktig at 

fagfolk på tvers av tjenester, og som jobber med ulike innfallsvinkler, snakker sammen. 

Familieavdelingen besitter erfaring og kompetanse som vi tenker er nyttig å dele med andre. 

Både fordi vi tenker at vi kan lære andre noe, men også fordi vi lærer mye selv i møtet med 

andre. På samme måte som prosjektet har hatt fokus på å styrke avdelingens kompetanse så 

har det vært et mål å bidra slik at andre kan styrke sin kompetanse.  

 

8.2 Målsetting 

Målet var ekstern kompetanseheving gjennom formidlingsarbeid fra avdelingen og ut til 

samarbeidspartnere og andre instanser som møter familiene 

Dette innebærer å ta i bruk den kompetanse som personalet besitter. Det har form både av 

undervisningsvirksomhet på ulike arenaer og veiledningsarbeid. I tillegg er det lagt vekt på å 

få med brukerstemmen i formidlingsarbeidet.  

 

8.3 Aktivitet 

Film  

Knyttet til formidlingsdelen av prosjektet er det laget en film kalt ” Å bygge et liv”. Filmen er 

en ”road-movie” på 10 minutter der den ytre handlingen er en mor og datters reise fra deres 

leilighet på hjemstedet til familieavdelingen på Lade. Målet med filmen var å få frem en 

brukers betraktninger og stemme rundt viktige tema: det å være rusmisbrukende mamma, det 

å bli lagt inn på tvang, møte med behandlere, det å dra på permisjon, endring gjennom 

behandlingsforløpet m.m. Hennes refleksjoner knyttet til opplevelsen av å være i 

rusbehandling på tvang til å det å bli mor og komme tilbake til hjemplassen i egen bolig 

kommer godt frem i filmen. Filmen brukes på avdelingen til beboere som er innlagt.  

Det var svært viktig at det ikke ble gitt føringer fra avdelingen med hensyn til beboerens 

refleksjoner. Røe kommunikasjon ble hyret for å lage filmen og fikk rom til å utforme filmen 

på best mulig måte i tråd med de intensjoner som ble beskrevet. Prosjektleder og 

avdelingsleder koordinerte gjennomføringen med beboer og familie. Det ble lagt vekt på at 

beboer skulle ha et eieforhold til filmen og at det var noe hun kunne stå inne for. Beboer og 
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hennes pårørende fikk i ettertid sett filmen og med muligheter for refleksjoner. 

Familieavdelingen fikk videre tillatelse til å bruke filmen til undervisningsformål og til arbeid 

med familier på avdelingen for å sette fokus på blant annet overgangen fra institusjon til egen 

bolig. Avdelingen har erfart at filmen gir et svært godt utgangspunkt for refleksjoner både 

blant hjelpere og brukere. Filmen er vist i tilknytning til flere undervisningsoppdrag, også for 

Husbanken 20. Mars 2013. Det har vært stor aktivitet også på dette området i 

prosjektperioden. Nedenfor listes noe av formidlingsvirksomheten opp. Oversikten er ikke 

uttømmende. 

 
• Presentasjon av prosjektet på Nasjonal nettverkssamling i Sandefjord v/Tora Fyksen Sommernes og 

prosjektleder 
• Presentasjon av prosjektet til rådmannens fagstab, Trondheim kommune v/prosjektleder 
• Presentasjon på konferanse “Barnet og rusen” v/ Anne E. Brandt og Tone Sofie Hestmo 
• Foredrag på Regionalt modellkommuneseminar, Region Midt – Norge.  Tema: «SMÅ BARN HAR 

DET SJELDEN BEDRE ENN SINE FORELDRE» v/ prosjektleder. 
• Undervisning om mentaliseringsbaserte tilnærminger til Nidaros DPS v/Hilde Moan Ingebrigtsen. 
• Internundervisning Lade BehandlingsSenter v/ Siri Haugland Sandboe, Unni Lefsaker og prosjektleder. 
• Klinikkbesøk og presentasjonen Ruskonferansen 2013: ”Ny kunnskap – ny hverdag” Tema for 

konferansen er samhandling, ny kunnskap og prioritering av innsats.”Bruk av mentaliseringsbasert 
tilnærming og funksjonssirkel i arbeidet med gravide og småbarnsfamilier” v/ Hilde Moan Ingebrigtsen 
og prosjektleder.  

• Undervisning og dialogmøter med Ressursenheten, Midtbyen helsestasjon v/prosjektleder. Her er 
prosjektet, funksjonssirkel og avdelingens arbeid med mentaliseringsbaserte tilnærminger presentert.  

• Presentasjon av prosjektet for psykologstudenter fra NTNU ved fagdag arrangert av LBS  
• Fagdag til fosterforeldre om mentalisering v/prosjektleder 
• Presentasjon av prosjektet på samling i regi av Husbanken Region Midt v/prosjektleder 
• Presentasjon av funksjonssirkel og mentaliseringsbaserte tilnærminger i behandling til Molde 

behandlingsSenter og Vestmo behandlingsSenter v/prosjektleder  
• Heldag for Bufetat med tema mentalseringsbaserte tilnærminger i arbeid med fosterforeldre 

v/prosjektleder 

I tillegg til dette har avdelingen også veiledning til helsestasjonene i Trondheim kommune.  

 

8.4 Erfaringer 

Det er avdelingens erfaring at det i prosjektperioden har vært stor etterspørsel etter 

formidlingsoppgaver relatert til ulike deler av prosjektet. Funksjonssirkelen har skapt 

interesse hos tjenester som jobber med familier. En utfordring underveis har vært 

etterspørselen etter erfaringer/kunnskap på et detaljnivå som en ikke har grunnlag for å si noe 

konkret om. For eksempel om en kan se mønster i hvordan beboere vurderer sin fungering og 

hvordan behandlerteamene og eventuelt andre samarbeidspartnere vurderer fungering. Hvilke 

områder en har mest progresjon på og lignende. Her er det i fortsettelsen et stort potensiale for 

videre arbeid innenfor rammen av funksjonssirkelen. 
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8.5 Oppsummering og videre arbeid 

Avdelingen driver utstrakt formidlingsarbeid til både spesialisthelsetjeneste og til kommunale 

tjenester. Formidlingsdelen har skapt muligheter for dialoger som har vært nyttige for 

prosjektgruppen og prosjektet som sådan. Avdelingen vil også i fortsettelsen ha fokus på å 

formidle kunnskap og erfaringer.  

 

9. OPPSUMMERING AV PROSJEKTET OG VEIEN VIDERE 
9.1 Har vi nådd målene?  

Prosjektets overordnede mål var å sikre barn i risiko god nok omsorg og et trygt hjem.  

De aller fleste foreldre som blir lagt inn på familieavdelingen har et godt stykke igjen før de 

har en god nok fungering på flere av livomsrådene. Barneverntjenesten har et ansvar for å 

vurdere hvorvidt omsorgen for barnet er godt nok ivaretatt i den perioden foreldrene er i 

behandling. Samtidig hviler en stor del av grunnlaget for vurderinger barnevernet gjør på 

utredninger og observasjoner som gjøres på avdelingen og som primært er en del av 

behandlingen. Dette er noe det må være åpenhet om også i møte med familiene. Enkelte 

ganger vil problemene være så store at det ikke vil være forsvarlig at foreldrene har 

omsorgen. For mange vil en innleggelse redusere risikofaktorer slik at de kan få jobbet godt i 

behandling og samtidig gitt god nok omsorg innenfor de rammene som avdelingen tilbyr. 

”Det viktige skjer når vi flytter ut”, sier en beboer. Det er vi veldig enig i. Det er nettopp 

derfor at ikke bare overgangen, men det som skjer i lang tid fremover blir så viktig. 

Familieavdelingen har som mål at familiene skal få god hjelp og oppfølging fra kommunalt 

hjelpeapparat og eventuelt også andre deler av spesialisthelsetjenesten etter utflytting. 

Samtidig har vi tro på det beboerne formidler om at varighet av relasjoner er viktig og at det 

skal tas på alvor. Relasjoner som er bygd opp over tid og som har stått ved lag i oppturer og 

nedturer tåler gjerne mer. En god relasjon kan bidra til at flere gode etableres. Dialog og et 

god samarbeid mellom de instanser og tjenester som skal hjelpe disse foreldrene og barna er 

avgjørende.  

 

I prosjektet var det skissert flere delmål som skulle bidra til at disse barna får god nok omsorg 

og et trygt hjem. Hvor langt har en kommet i dette arbeidet?  

 



 78 	  
	  Avdeling	  for	  gravide	  og	  småbarnsforeldre	  	  

	  
	   	  

Avdelingen har nådd målet om å utvikle et verkøy kalt funksjonssirkelen som beskrevet i 

prosjektsøknaden. Det er prøvd ut og en har innhentet erfaringer. Brukerne formidlet at det 

var potensiale i dette verktøyet, og det har vist seg å stemme.  

 

Avdelingen har gjennomført et kompetanseløft både på mentaliseringsbaserte tilnærminger og 

på spesifikke områder i arbeidet med disse familiene. En har etablert kontakt med fagmiljø i 

Norge og internasjonalt som en ønsker å opprettholde kontakten med. Avdelingen har etter 

prosjektet muligheter for både videre utviklingsarbeid og forskning på feltet.  

 

Utviklingen av funksjonssirkelen og kompetansehevingen er gjort samtidig med, og som 

vesentlig del av, spesifikke tiltak rettet mot arbeidet med å redusere sårbarhet knyttet til 

overgangen fra institusjon og ut i egen bolig for disse familiene. Boligen har vært fokus i 

dette prosjektet. Dette gjennom arbeid for at familiene skal endre sin boligstatus, utprøving av 

permisjonsordninger, bruk av boligen som arena for arbeid med bo- og hverdagsfungering. De 

kliniske eksemplene er mange. Også her ligger det et stort potensiale etter prosjektperioden til 

å kunne beskrive praksis og erfaringer knyttet til det konkrete arbeidet som er gjort med 

enkelte familier. Mentalisering og praktisk arbeid har gått hånd i hånd for miljøterapeuter og 

arenaen har vekslet mellom avdelingen og i boligen. Dette har generert ny praksis både når 

det gjelder tiltak og måter å samarbeide på.  

 

Prosjektet som helhet 

Fokus på implementering er avgjørende når en skal utvikle nye måter å jobbe på og ta i bruk 

nye metoder. To og et halvt år er ikke lang tid med tanke på de mål en ønsket å oppnå. 

Prosjektets styrke har vært fokus på helheten i arbeidet med familiene. Dette har nok samtidig 

vært den største utfordringen. Utfordrende på den måten at det har vært flere parallelle 

prosesser over lang tid: arbeid med forståelse og ferdigheter i mentaliseringsbaserte 

tilnærminger, bruk av funksjonssirkelen og konkrete tiltak knyttet til overgangen fra 

institusjon og ut i egen bolig. Faktorer som stabil finansiering, stabilitet og høy kompetanse i 

personalgruppa har lettet implementering og gjort det mulig å ha fokus på de faglige 

utfordringene og målene. Det har ikke vært betydelige hindringer under veis i 

prosjektperioden. Det har imidlertid vært hardt arbeid. Avdelingen har fått en rekke positive 

tilbakemeldinger og konstruktive  innspill som har gjort at både prosjektledelsen og ansatte 

har vært motiverte for å jobbe for å nå mål og milepæler gjennom hele prosjektetperioden.  
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Det er prosjektleders vurdering at det har vært avgjørende at kvaliteten har vært høy på det 

arbeidet som er gjort i kompetanseutviklingsdelen. Dette har stimulert og motivert personalet 

til å yte ekstra, noe som har vært avgjørende for å komme i mål.  

 

I ettertid ser en at en kunne hatt et bedre system for å dokumentere for hver enkelt familie de 

tiltak som ble satt i verk. Dette kunne gitt noe mer kvantitativ informasjon som supplement til 

erfaringene som formidles. Her ligger det muligheter i videre arbeid. En kunne som en del av 

prosjektet tenkt og planlagt mer i retning av forskning. I og med at prosjektet har hatt stor 

grad av aktivitet på flere områder samtidig, så kan enkelte av livsområdene ha fått mindre 

oppmerksomhet enn de burde.  

 

9.2 Konklusjoner og videre arbeid  

Delmål 1: Funksjonssirkelen 

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra beboere, personalet ved familieavdelingen og 

samarbeidspartere konkluderes det med at funksjonssirkelen har vist seg som et viktig verktøy 

i arbeid med målgruppen. Det er i tillegg potensiale for å bruke funksjonssirkelen på en enda 

mer systematisk måte både i direkte arbeid med familien og i samarbeid. Det er også et 

utviklingspotensiale med tanke på å inkludere barnet mer tydelig i sirkelen, noe avdelingen vil 

se nærmere på. Funksjonssirkelen er implementert på familieavdelingen og det er muligheter 

for mer forskning knyttet til ulike aspekter ved bruk av denne.  

 

Delmål 2: Intern kompentanseheving  

Avdelingen har erfart at mentaliseringsbaserte tilnærminger er svært godt egnet i 

institusjonsbehandling for denne målgruppen. Kompetanseutvikling og arbeid med 

personalets ferdigheter i møte med ulike former for mentaliseringssvikt har vært meningsfylt 

og svært viktig. Mentaliseringstilnærmingen gir en felles teoretisk plattform og forståelse som 

gjør det mulig å jobbe samstemt på ulike arenaer i behandlingen. Bruk av MBT – 

kasusformulering erfares som et godt verktøy og det er søkt om midler til et videre 

utviklingsarbeid/forskningsarbeid med fokus på bruk av MBT – kasusformulering som 

verktøy i behandling av familier innlagt på avdelingen. Familieavdelingen vil jobbe målrettet 

videre med å opprettholde en mentaliserende kultur i avdelingen.   
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Delmål 3: Fra institusjon til egen bolig 

Det har skjedd store endringer når det gjelder bolig fra innleggelse til utflytting for familiene 

som har vært i behandling i prosjektperioden. De har gått fra å være bostedsløse eller ha en 

uegnet bolig, til å ha en godt egnet bolig. En godt egnet bolig i et barnevennlig miljø med 

nærhet til barnehage gir familien et utgangspunkt for å bygge livet videre etter utflytting fra 

institusjon. Det er imidlertid mange utfordringer på veien til en egen bolig og et trygt hjem. 

Gjennom prosjektet har en arbeidet for å få på plass bolig tidlig og jobbet målrettet med 

permisjoner. I tillegg har det vært jobbet med å se på hvordan en kan samarbeide bedre og 

kombinere oppfølging på en god måte. Her er det eksempler på at en har lykkes godt og 

eksempler der det har vært vanskeligere å få til et ønsket resultat.  

 

Delmål 4: Formidling 

Prosjektet har lykkes godt med formidlingsarbeid ut til andre instanser og tjenester. Kort tid 

etter prosjektets avslutning, i november-13, vil det gjennomføres en konferanse i regi av 

Trondheim kommune, der erfaringene fra samarbeid i en av ansvarsgruppene presenteres. 

Dette er et eksempel på hvordan prosjektets tankegods og erfaringer bringes videre.  

 

Avslutning 

Familier som kommer til familieavdelingen har ulike historier med seg. Noen kommer uten  

ville det, andre ønsker det sterkt. Uavhengig av utgangspunktet vil en innleggelsen kunne bli 

et vendepunkt som gir nye muligheter som familien kan bygge videre på.  

 

Vi mener at vi i prosjektet har jobbet godt med å forenkle, og gjøre mer håndgripelig, det som 

kan være komplisert og følelsemessig krevende i arbeid med familier med rus- og psykisk 

helseproblematikk. De erfaringene vil har med oss vil vi bruke videre i utviklingsarbeid og 

forskning, men først og fremst i møte med familiene som skal bygge et liv og ta vare på det.   
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