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Formålet med denne undersøkelsen er å belyse pasienter og pårørende 

sin opplevelse og vurdering av nettverksmøtemodellen som 

behandlingsmetode for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse 

(ROP-lidelser). 

Studien ble gjennomført med en kvalitativ metode gjennom 

semistrukturerte intervjuer. Vi har intervjuet åtte pasienter og fire 

pårørende for å høre deres opplevelser og vurdering av 

nettverksmøtemodellen.  Resultatet viser at både pasienter og pårørende 

stort sett har et positivt syn på nettverksmøte modellen.  Alle pasientene 

har selv definert sin psykiske helse ved at de føler seg trygge og 

tilfredse, har et bra sosialt nettverk som består av både privat og 

offentlig nettverk. De har en stabil bosituasjon og økonomien er 

tilfredsstillende, noen har en fast jobb, en tar utdanning, men de fleste 

har trygdeytelser. Alle pasientene har hatt et omfattende rusmisbruk av 

ulik type rusmidler, men de fleste har redusert og noen er blitt total 

avholdene. Flere pårørende sier at nettverksmodellen og nettverksmøter 

er viktig. Tanken bak modellen er nyttig og det er viktig å slippe til 

pårørende. De har alle et sterkt ønske å kunne hjelpe/slippe til og mener 

de er bedre i stand til å hjelpe etter å ha deltatt på nettverksmøter. Alle 

pårørende ga uttrykk for at det har skjedd en endring, og fått en større 

forståelse for hovedperson etter nettverksmøtene.  Det hadde blitt satt 

ord på problemer som ikke hadde blitt snakket om tidligere og på den 

måten hadde det åpnet opp for ny innsikt.  
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The purpose of this study is to examine patients and familys experience and assessment 

of network meeting the model as a treatment for people with concurrent substance abuse 

and mental illness. ROP-illness. The study was conducted with a qualitative appoach 

through semistructured intervews. We have interviewed eight patients and foru family 

members to hear their experiences and evaluation of the model network meeting. The 

results show that both patents and their families generelly have å positive view of the 

network meeting model. All patients have defined their own mental helth because they 

feel safe and content, have a good social network that consists of both private and 

public networks. They have a stable living situation and the economy is satisfactory, 

some have a regular job, one is studying, but must have social security benefits. All 

patients had an extensive drug abuse of various types of drugs, but most have been 

reduced and some has been completely absinent. Several relatives said that the network 

meeting model and network meetings is important. The idea behind the model is useful 

and it is important to include the relatives. They all have a strong desire to help and 

beliveve they are better able to help by attending networking meeting. All family 

members expressed the wiew that there had been a change, and gained å greater 

understanding of the main character for the network meetings. There had been word in 

issues that had not been talked about earlier and thus had opened up new insights. 
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Forord 

 

Vi startet på et nordisk deltids masterstudie i Missbruk- och- beroende vård høsten 2010 

som vi nå er i ferd med å avslutte våren 2012.  Dette deltidsstudiet sendte oss til 

Linneuniversitetet i Växjö, Småland, Syd Sverige som har samarbeidet med Høgskolen 

i Hedmark om det som skulle bli det 1. Masterstudiet i Rus og rusbehandling i nordisk 

sammenheng.  

Denne masteroppgaven utgjør 15 studiepoeng. Desember 2011 gjennomførte vi en 

forskningsplan som inkluderes i denne masteroppgaven slik at den samlet sett utgjør 30 

studiepoeng.   

Vi vil i første omgang takke alle informanter som har deltatt i prosjektet, det gjelder 

både hovedpersoner og deres pårørende. Uten deres hjelp til å få intervjue dem, hadde 

vi ikke hatt muligheten til å gjøre denne undersøkelsen. 

En stor takk til vår veileder Dr. philos Anne Landheim for at hun ville ta på seg jobben 

med å veilede oss og gi oss kloke råd og innspill.  

Deretter vil vi få takke konstituert enhetsleder ved Poliklinikken i Valdres Inger Torun 

Klosbøle som startet det hele med å utarbeide en søknad om et prosjekt som skulle 

utvikle ledere av nettverksmøte for å styrke behandlingen av pasienter med samtidig 

ruslidelse og psykiske lidelser i Valdres.  

En stor takk rettes til forsker Ånund Brottveit som ga oss forslag til en intervju-guide.  

Takk til lederne våre ved Distriktpsykiatrisk senter i Valdres, konstituert enhetsleder 

Laila Olsen ved Poliklinikken og enhetsleder Unni Rasmussen ved Døgnavdelingen. 

Uten permisjon for å delta på samlinger i studiet hadde prosjektet vært umulig.  

 

 

Valdres, mai  2012 

Sigrun W-H Nordby og Elin Thyri 
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INTRODUKSJON 

 

Personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse har ofte sammensatte problemer og 

har behov fra tjenester fra mange aktører når en kommer i posisjon til å ta i mot hjelp. 

Integrert behandling betyr at pasienten blir behandlet både for sin psykiske lidelse og 

ruslidelse på samme tid.  Det betyr at behandlingstilbudet skal skreddersyes for den 

enkelte person. Denne målgruppen har ofte vanskelige reasjoner til sine nærmeste. 

Familie og nettverk spiller en stor rolle for alle mennesker med alvorlig psykisk lidelse, 

men spesielt for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse.  Familien kan 

lindre noe av stresset for disse pasientene, mens manglende støtte fra familie kan ha 

katastrofal innvirkning på livet og og sykdomsutviklingen. Familien kan også uten viten 

og vilje bidra til eller opprettholde pasientens rusmisbruk. Derfor er det av stor 

betydning at pasientens familie deltar for å sikre deres støtte og engasjement, og ikke 

minst oppnå bedring av lidelsene. Av denne grunn ønsket vi å belyse pasientene og de 

pårørendes opplevelse og vurdering av nettverksmøtene.  

Nettverksmøtet er en behandlingsmetode som innebærer at en trekker inn pasientens 

familie og nettverk, samt ansatte fra kommune og spesialisthelsetjenesten. Målsettingen 

er at alle kan sette ord på sine opplevelser om det som er vanskelig, og sammen se etter 

muligheter og synliggjøre ressurser.  

Denne modellen er tidligere prøvd ut i forhold til personer med psykiske lidelser blant 

annet i Valdresregionen. Nettverksmøtemodellen i Valdres innebærer en egen struktur 

for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Valdres. Modellens 

vektlegging er å involvere det sosiale nettverket og det innebærer på samme tid 

langsiktig terapeutisk allianse og å gi et bedre tilbud til de nærmeste pårørende. 

Distriktpsykiatrisk senter i Valdres har over en 10 årsperiode utviklet en behandlings-

modell: Ledelse av nettverksmøter som bygger på teori og erfaringer med 

nettverksintervensjonen (Fyrand 2005) og åpne samtaler (Seikkula 2002). 

Høsten 2009 ble det utarbeidet en søknad av Enhetsleder ved Poliklinikken i Valdres, 

Inger Torun Klosbøle om å igangsette et prosjekt som skulle utvikle ledelse av 

nettverksmøte som metode for å styrke behandlingstilbudet til pasienter med samtidig 

rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser). Dette skulle være et samarbeidsprosjekt 

mellom de 6 Valdres kommunene i Oppland Fylke.  

Målsettingen var: (1) Å kunne utvikle og prøve metoden på pasienter med samtidig 

ruslidelse og psykisk lidelse og deres pårørende. (2) Gi tilbud til pasientens pårørende 

der pasienten ikke var tilgjengelig/klar for behandling, for deretter lettere kunne 

implementere pasienten selv i møtet slik at han kunne få behandling. – kunne støtte og 

trygge nettverket til å klare å stå i oppgaven, samtidig gi hjelp/behandling for sin egen 

del. Med tanke på behandlende og forebyggende effekt. (3) Bidra til å utvikle et godt 

samarbeid, samhandling, ansvarsfordeling mellom 1. - og 2.linje tjenesten i arbeidet 

med mennesker med samtidig ruslidelser og psykisk lidelse.  
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I 2010 og 2011 startet Distriktpsykiatrisk senter i Valdres sammen med de 6 

kommunene i Valdres en utprøving av Nettverksmøtemodellen for personer med 

samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP- lidelser. Fagmiljøet har sett et generelt 

behov for å styrke tilbudet til - ROP pasienter.  Det har også vært behov for økt 

kompetanse i personalet og utvikling av metode/behandlingstilbudet. På denne 

bakgrunn hadde en et ønske om å tilpasse og videreutvikle modellen for denne 

målgruppen. (ROP- lidelser). Nettverksmøtemodellen har ikke tidligere vært prøvd ut 

eller forsket på for personer med samtidig rus- og psykiske lidelser. 

I og med at det er forsket lite på Nettverksmøtemodellen for personer med samtidig rus- 

og psykisk lidelse og deres pårørende, ønsket vi å se nærmere på dette i denne 

masteroppgaven. Formålet med vår undersøkelsen er å belyse: Brukere og pårørende sin 

opplevelse og vurdering av Nettverksmøtemodellen for mennesker med samtidig rus- 

og psykisk lidelse - ROP- lidelser.  

 

Problemformulering 

 

Problemstilling 1. Opplever pasienten en bedre psykisk helse og rusmestring ved å 

innlemme nettverk og familie i nettverksmøtet?  

 

Problemstilling 2. Opplever pårørende en større forståelse av pasientens psykiske helse 

og avhengighet og at de på den måten kan støtte/hjelpe på en bedre måte?  

 

Problemstilling 3. Hva opplever pasientene og pårørende som bra og mindre bra med 

nettverksmøtemodellen?  

 

Begrepsavklaringer 

Distriktpsykiatrisk senter 

I denne oppgaven henviser vi til vår arbeidsplass som er et Distriktpsykiatrisk senter 

som er en faglig selvstendig enhet som har ansvar for en vesentlig del av de 

allmennpsykiatriske tjenestene innenfor et geografisk område. Distriktpsykiatrisk senter 

i Aurdal består av to selvstendige enheter: En poliklinikk hvor målsettningen er å 

samarbeide tett med kommunene, gi råd og veiledning til aktuelle samarbeidspartnere, 

kommunene og yte poliklinisk og ambulante tjenester i området og en døgnenhet som 

tilbyr både korttidsopphold og lengre behandling og rehabilitering. 

Forskjellig betegnelser på informantene 

Vi har brukt forskjellig benevnelser på informantene i undersøkelsen. Pasienter, bruker, 

hovedperson og informant. Dette på grunn av at vi har tatt utgangspunkt i pasienter 
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tilknyttet Distrikpsykiatrisk senter. Samme gruppen er brukere av psykiatrisk tjeneste 

og de er hovedpersoner i nettverksmøtene og til slutt er de informanter i denne 

undersøkelsen. Pårørende var også informanter, men vi har valgt å oppsummere utsagn 

fra pårørene som pårørende adskilt fra pasientene. 

Behandlerteam 

Behandlerteamet består hovedsakelig av en person fra spesialisthelsetjenesten og en 

person fra kommune helsetjenesten. Dette for å sikre et godt samarbeid mellom de  

ulike innstanser til det beste for pasienten/hovedpersonen. Hvis dette samarbeidet 

fungerer, vil en få en bedre kontinuitet og helhet i behandlingen. Det er mulig å trekke 

inn flere fagpersoner bl.a fastlege og NAV men det forutsetter at pasienten selv ønsker 

det. Det er viktig at det ikke deltar overvekt av fagpersoner. Hvem som skal lede møtet 

bør være avklart på forhånd. Den andre nettverksmøtelederen tar seg av dokumentasjon 

og skriver ned temaene som har blitt tatt opp i møtet. Referatet skal 

pasienten/hovedpersonen få i etterkant og kan selv bestemme hvem andre som skal få 

en kopi av det.  

Nettverksmodellen 

Nettverksmøtet bygger på prinsippet om likeverdig kompetanse og verdien av åpne 

samtaler som grunnlag for øket forståelse og bærekraftige løsninger i kompliserte 

situasjoner. I Valdres har vi blitt inspirert av Jaakko Seikkula, en finsk psykolog og 

forsker som utviklet modellen på slutten av 70 tallet (Seikkula 2002). Men 

nettverksarbeid og familieterapi har en lang historie som vi skriver litt om i avsnittet 

historisk  perspektiv.  

 

Nettverksmodellen - åpne samtaler legger vekt på relasjoner og derfor er nettverket et 

sentralt begrep. Det betyr de personene som pasienten selv opplever som viktige i deres 

liv.  Seikkula mener at nettverket er et begrep som kan brukes til å beskrive en helhet av 

menneskelige relasjoner og at nettverket er en ressurs som ansvarliggjøres til å finne 

gode løsninger. Nettverksmodellen – åpne samtaler legger vekt på at alle er like viktige 

bidragsytere. I åpenheten ligger at alle stemmer skal få komme frem. Det viktigste er at 

det ikke er fokus på symptomer og kontroll, men å finne frem til pasientens egne 

ressurser. Nettverksmodellen er tidligere utprøvd på personer med psykiske lidelser, 

men ikke på personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP - lidelser.  

Nettverksmøte   

Nettverksmøtet gjennomføres vanligvis med to møteledere, en fra 1.linjetjenesten og en 

fra 2. linjetjenesten. Nettverksmøtet planlegges sammen med hovedpersonen og 

hovedpersonen bestemmer selv hvem han/hun vil invitere til møtet, hvor møtet skal 

være og hvilke temaer som ønskes å tas opp. 

Prosessen i nettverksmøte kan beskrives som en spiral, ved at gruppedeltakerne går 

gjennom flere ulike faser. Både Seikkula, (2002) og Fyrand, (2005) beskriver disse i 

sine bøker. 
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1) Gjenforeningsfasen: Den starter med det samme de inviterte får invitasjon til 

nettverksmøtet. En prosess starter opp, og de inviterte begynner å innstille seg 

følelsesmessig for å kunne være med å løse hovedpersonens problem. 

2) Polariseringsfasen: Nettverket oppfordres til å komme med sine synspunkter. 

Det oppfordres til gjensidig følelsesmessig åpenhet. I denne fasen er det viktig at 

følelsene kommer frem. 

3)  Mobiliseringsfasen: I denne fasen blir energien mobilisert og nettverket går i 

gang med å løse problemene. Det er viktig å oppmuntre til at så mange forslag 

som mulig kommer frem, men samtidig må møtelederne ta ansvar for at man 

ikke starter med å gjennomføre løsningene i denne fasen, da løsningene ennå 

ikke er ferdige, men mangler emosjonell styrke.  

4) Depresjonsfasen: Nettverket får i denne fasen en følelse av hjelpeløshet, fordi de 

ser hvor vanskelig problemet er, men ved at denne forsterkes av møtelederne, vil 

det føre til større samhørighet. Relasjonene styrkes, og nettverket står sammen 

om det som oppleves som vanskelig. 

5) Gjennombruddsfasen: Denne fasen bærer preg av at nettverket kommer med mer 

realistiske løsningsforslag, aktiviteten øker og optimismen råder på nytt.  

6) Gledesfasen: Etter at nettverket kjenner følelsen av at de har vært til nytte og 

hjelp, kommer følelsene av lettelse og glede. 

 

Brukermedvirkning 

”Overordnet mål med brukermedvirkning er at brukere skal ha reell innflytelse på 

utformingen av tjenestene (både på individuelt nivå og på systemnivå). 

Brukermedvirkning er viktig ut fra et humanistisk og et behandlingsmessig perspektiv 

fordi brukeren kan oppnå kontroll over viktige forhold i livet sitt og gjennom dette få en 

økt myndighet. Behandlingen bør derfor innrettes slik at brukeren blir i stand til å ta 

sine egne valg. ” ( Nasjonal faglig retningslinje for utredning,behandling og oppfølging 

av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP- lidelse, anbefaling 1). 

Med utgangspunkt i plan for brukermedvirkning: Mål, anbefalinger og tiltak i 

Opptrappingsplanen for psykisk helse utgitt av Sosial- og helse direktoratet 04/2006,  

”Brukermedvirkning er lovpålagt og skal være ettersporbart i forhold til hvordan 

brukerens rettigheter og tjenesteutøversplikter er i varetatt. Brukermedvirkning handler 

om at tjenesteapparatet benytter brukerens erfaringskunnskap for å kunne yte best 

mulig hjelp. Kvalitetsforbedringene ligger i dialogen og samspillet mellom bruker og 

tjenesteutøver. Målet er at brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene og at 

brukerne har økt innflytelse på egen livskvalitet.” 

Helsedirektoratets veileder ”Pårørende -en ressurs!” (s.9,2008) sier at ifra undersøkelser 

viser at involvering av pårørende kan:  
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 redusere faren for tilbakefall 

 føre til færre symptomer 

 bedre deres sosiale fungering 

 gi økt opplevelse av mestring og tilfredshet både hos pasient og pårørende  

 

Samtidig rus- og psykisk lidelse   

I Nasjonal faglige retningslinjer brukes begrepet ”ruslidelse og psykisk lidelse”, eller 

ROP – lidelser som er en samlebetegnelse for samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. 

”Bruk av rusmidler kan gi en subjektiv følelse av spenningsreduksjon og avslapping og 

reduksjon av plager og symptomer. Rusmidlene kan svekke viktige nevrokognitive 

funksjoner som konsentrasjon, hukommelse, motorisk koordineringsevne, 

reaksjonshastighet og resoneringsevne og kan redusere kontroll og hemninger. De 

psykiske skadevirkningene er avhengig av individuell sårbarhet. Noen personer er 

spesielt følsomme for rusmidlenes destabiliserende virkninger. Det gjelder ofte for 

personer med diagnosene schizofreni og bipolar lidelse, men også ved alvorlig 

personlighetsforstyrrelse. ” (Nasjonal faglig retningslinjer for utredning, behandling og 

oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP - lidelser s.16, 

2012).  

Bratteteig, (2005) definerer avhengighet i boka Rusa eller gal. 

”Avhengighet er en tvangsmessig handling for gjentatt bruk av et rusmiddel, nedsatt 

kontroll av bruken, og vedvarende bruk, til tross for skadelige konsekvenser. Rusen blir 

prioritert fremfor andre aktiviteter som skole, jobb, fritidsaktiviteter osv. 

Fysisk avhengighet innebærer økt toleranse, trenger større doser for å oppnå samme 

virkning. Abstinenssymptomer oppstår når man slutter med stoffet. Når stoffet er helt 

ute av kroppen, er en ikke fysisk avhengig lenger. 

Psykisk avhengighet er sterk lyst eller trang til å innta stoffet. Tilførselen av et kjemisk 

stoff blir så viktig at det skaper nye mål og fortrenger andre. Avhengighet er en atferd 

som overdrives og har skadelig virkning. ” Hummelvoll, (2004) definerer selvaktelse: 

”Individets oppfatning av sitt egenverd. Menneske som har god selvaktelse aksepterer 

seg selv og andre og fungerer oftes godt og trygt sammen med andre mennesker. 

Begrepet selvtillit og selvrespekt er nært knyttet til selvaktelse”. ( s.111) 

 



 

 11 

 

 

Teori 

Historisk perspektiv 

 

Professor Live Fyrand er en av pionerne i Norge når det gjelder sosialt nettverk og 

nettverksarbeid. Hun var veileder for Valdresprosjekt 1 og har skrevet lærerboka Sosialt 

nettverk, teori og praksis (2005) og som vi har hentet inspirasjon og dokumentasjon fra.  

Eilert Sundt (1817- 1875) skal være den første i Norge som var opptatt av sosialt 

nettverk som fenomen. Han beskrev blant anna at på garsbrukene bad de inn til samling 

dersom noe skulle feires noe eller i sorg, sykdom og begravelse.  

Psykiateren Jacob Levy Moreno (1889-1974) utviklet metoder i gruppeterapi og regnes 

som en foregangsmann når det gjelder nettverksterapi. 

På 1960- tallet ble det i USA startet opp med nettverksterapi som var inspirert av 

familieterapeutiske retninger og psykiater Ross Speck og psykolog Carolyn Attneave 

regnes for pionerere i nettverksterapi og sosial nettverksintervensjon. 

Professor Per Valgum var den første i Europa som skrev vitenskapelige artikler om hvor 

viktig det var å trekke inn familien og pasientens sosiale nettverk i behandlingen. 

Professor Harriet Holter (1922-1997) var også med på å utvikle nettverksmøter. Hun 

skrev en artikkel om viktigheten av å moblisere nettverket i løsningen av problemer og 

skape selvbærende sosiale prosesser.  

På 1970-tallet begynte en å inkludere familie og nettverk i psykisk helsearbeid. I 

Sverige var det Botkyrka kommune som utviklet nettverksterapien i Norden, og arbeidet 

med nettverksarbeid i Sverige inspirerte også miljøet i Finland og Norge.  

I stedet for å kontrollere pasientene og deres symptomer, begynte fagmiljøet å finne 

fram til klientenes egne ressurser. Seikkula hadde ideer om at samtaler og språk var 

viktig, og hans visjon var å sette dette ut i livet.  Fra midten av 1980-tallet videreutviklet 

Seikkula nettverksmodellen sammen med medarbeidere ved Keropudas sykehus i 

Torneå i Finland. De fant ut at de måtte få med familien til pasienten til å delta på 

behandlingsmøtene basert på dialog og åpne samtaler mellom behandlerne og 

pasientens private nettverk.  

Behovet for sykehusopphold ble vesentlig redusert, de psykotiske pasientenes behov for 

medisiner ble mindre, og det ble færre nye tilfeller av schizofreni i området. Seikkula 

studerte behandlingsmodellen i praksis og forskningen ble utført ved mange 

institusjoner blant annet Universitetet i Jyvaskyla i Finland. I forbindelse med dette 

arbeidet produserte Seikkula flere vitenskaplige arbeider, blant annet tre doktorgrader. 
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Undersøkelsene viste blant annet at det ble færre sykehusinnleggelser og mindre bruk 

av nevroleptika ved nettverksbasert behandling. Seikkula & Arnkil (2007) 

Nettverksdialoger, s. 144)  

 

Nettverksmøtemodellen er prøvd ut i forhold til personer med psykiske lidelser i 

Valdres.  Brottveit, har evaluert Valdresprosjektet 1, som var et prøveprosjekt hvor 2. 

linjetjenesten har samarbeidet med 1. linjetjenesten i to kommuner om et psykiatrisk 

tilbud for ca.10 pasienter. Det sentrale i denne modellen var Nettverksmøtet, der et 

tverrfaglig team møter pasienten sammen med sine pårørende og andre 

nettverkskontakter. Behandling og pasientkontakt skjer primært gjennom 

Nettverksmøtene. I evalueringsarbeidet har forfatteren lagt særlig fokus på spørsmål om 

brukermedvirkning, nettverksmobilisering og livskvalitet. Forfatteren sier at det er 

rimelig å si at evalueringen i hovedsak var en brukerundersøkelse. Den samlede 

vurderingen av Valdresprosjektet var meget positivt fra pasientene, pårørende og 

intervjuede fagpersoner. Alle pasientene mente også at de hadde hatt nytte av 

behandlingsmodellen.  Deltakerne var fornøyd med at de selv fikk være aktive og selv 

bestemme hva som skulle tas opp på møtene. Flertallet av pasientene opplevde at de 

hadde forbedret livskvaliteten. Nettverksmøtene så ut til å ha åpnet for en læreprosess 

der pasientsystemene ble myndiggjort og fikk utviklet kompetanse i forhold til å mestre 

den psykiske lidelsen bedre (Brottveit, 2002 s.42).  

 

 

 

Klinisk sosionom Laila Olsen, ansatt som speialkonsulent innen rus ved DPS Gjøvik, og 

spesialsykepleier Anne Marit Hellandshølen ved Ambulant team ved Poliklinikken i 

Valdres, har kartlagt noen av utfordringene nettverksmøtene i Valdres har møtt. 

(www.dobbeltdiagnose.no) 

 

Resultatet av intervjuene viste: 

 Mangel på forankring hos faglig ledelse i Distriktpsykiatrisk ledelse og 

kommunene 

 Manglende frikjøp 

 Tilnærmingsmåter innen rus, psykiatri og relasjonsbygging som ulike og uvante 

for ansatte. 

 Ulike holdninger til pasientgruppen hos de ansatte. 

 Ustabile og ikke alltid motiverte pasienter. 

 Ingen veiledning av møtelederne etter mai 2011. 

 Negative følelser og tanker blir benektet hos pårørende og pasienter, mens det er 

åpenhet som trengs mest av alt på nettverksmøtene. 

 Splitting av fagpersoner ved samlivsbrudd mellom pasient og ektefelle. 

 Sviktende motivasjon – enten hos pårørende, ansatte eller pasienten.  

Salutogenese teorien  

Salutogenese er dannet av ordet salus som betyr helse/sunnhet og genesis som betyr 

opprinnelse. Antonovsky ønsket med salutogenese teorien å innføre et paradigmeskifte. 

http://www.dobbeltdiagnose.no/
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Han bruker livets elv som metafor hvor de som ikke er utsatt for sykdom står på tørt 

land, mens de som er utsatt faller i elven. Ved tradisjonell patogenese tekning arbeider 

vi ”downstream” og setter inn store ressurser på å ”reparere” blant annet psykisk 

sykdom. Salutogenese tenkningen tenker motsatt ”upstream” – den lurer på hva er det 

som skyver folk ut i elven lenger oppe. Det vil si et større fokus på forebyggende 

faktorer og hva som er helsebringende faktorer. Det blir derfor fokusert på folks 

mestringsstrategier, evne til å mestre og å ta i bruk egne og andres ressurser 

(Antonovsky, A. (2000)  

Seanse of Coherence, opplevelse av sammenheng, er sentral i salutogenese modellen 

som legger vekt på tre komponenter: (Antonovsky, 2000).  

 Forståelighet: menes i hvilken grad man opplever å forstå indre og ytre stimuli, 

at den informasjonen man får inneholder en viss struktur og ikke oppleves som 

kaotisk, overveldende og uforklarlig.  

 Håndterbarhet: tenkes det på hvilken grad en opplever å ha indre og/eller ytre 

ressurser til å mestre stimuli. Med ytre ressurser kan tenkes nettverket eller 

andre nære personer.  

 Meningsfullhet: Henspiller på hvor mye motivasjon og håp betyr for 

engasjementet som legges i det å møte utfordringer.  

 

PACE - Individuell veiledning i sosial sameksistens 

Gjennom PACE, Personal Assistance in Community Eksistence, fremkommer viktige 

prinsipper for helbredelse. Disse går blant annet ut på at man helbredes av at noen tror 

på en og har tillit, at de ikke gir opp selv om det ser mørkt ut eller at det tar tid. 

Selvbestemmelse, verdighet og respekt som vises gir den som har problemet håp om å 

kunne løse problemet (Ahern og Fisher 2001). 

 

Reflekterende prosesser 

Psykiater Tom Andersen skiller mellom flere forskjellige viten i boken sin: 

Reflekterende processer (2002) Samtaler og samtaler om samtalerne.  

 

 Rasjonell viten som går på å vite, fatte eller begripe som kan sammenfattes i å 

tenke. 

 

 Praktisk viten som går på uttrykke og forme.  

 

Han forestiller seg at det under her ligger to andre former for viten den ene beskriver 

han som relasjonell viten som handler om å fornemme relasjonene til andre, og en 

kroppslig viten som handler om å sanse eller fornemme situasjonen fra øyeblikk til 

øyeblikk (Andersen, 2002 s.171).  
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Hvordan blir viten brukt blant annet i et nettverksmøte, og hvordan er 

kommunikasjonsformen?  Det en bør se på er om formidlingen blir en enveis – 

kommunikasjon hvor avsenderen formidler sin viten til andre, eller at det foregår en 

toveis - kommunikasjon hvor en kan diskutere sammen.  

 

Reflekterende prosesser i praksis har forfatterne Eliassen, og Seikkula gitt et viktig 

bidrag til teori om reflekterende prosesser. Tom Andersen er opphavsmann til 

reflekterende prosess begrepet og som defineres slik i boka: 

  

”Prinsippet er enkelt. Når det lyttende teamet mottar den fortellingen familien ønsker at 

de skal høre, blir teamet vanligvis berørt av historien. Det som skjer med dem når de 

blir beveget, for eksempel ved at de får en ide, et spørsmål eller en følelse, blir gitt 

tilbake til familien. Fortellingen berørte lytteren, og lytteren returnerer hva som skjedde 

med ham eller henne. ” (Eliassen & Seikkula, 2006, s.15). 

 

Eliassen og Seikkula (2006) sier at på denne måten får møtedeltakerne mulighet til å 

veksle mellom å være aktiv og å lytte, en bevegelse mellom ytre og indre dialoger. Og 

når en reflekterer, snakker en høyt sammen om sine opplevelser av det som har skjedd i 

møtet.  

 

 

Sosialt nettverk  

 

Fyrand er den i Norge som har utviklet og skrevet mest om sosialt nettverk og 

nettverksarbeid. Vi har valgt å ta utgangspunkt i hennes bok: Sosial nettverk-teori og 

praksis 2. utgave (2005). I boken henviser hun til J. A. Barnes som er den forsker som 

knyttes opp mot utviklingen av begrepet sosialt nettverk i løpet av sin antropologiske 

feltarbeid i Bremnes som tok for seg uformell samhandling i et lokalsamfunn. Det var 

han som tok i bruk fiskegarnet i sin billedlige beskrivelse av sosialt nettverk, der 

knutene symboliserer personene og trådene i mellom, visualiserer relasjonene. Fyrand 

(2005). 

Sosial støtte – perspektivet legger til grunn at vi utveksler og bytter ulike former for 

hjelp og støtte i vår samhandling med andre mennesker. Vårt sosiale nettverk består av 

relasjoner som bidrar med ressurser i vårt liv slik at vi kan mestre livets utfordringer på 

en konstruktiv måte (Fyrand 2005:36-37). Det skilles mellom to hovedtyper av sosial 

støtte: 

1) Den sosialemosjonelle, som består av ulike typer følelsesmessig støtte og sosialt 

samvær.  

2) Den instrumentelle, som består blant anna av rådgivning, praktisk og 

økonomisk hjelp.   

Fyrand (2005) sier at det å ha tilgang på uformell hjelp og sosial støtte og det å være en 

del av et gjensidig uformelt hjelpeapparat også kan betegnes som tilgang til sin sosiale 

kapital. Vi har kunnskap om at pasientens situasjon har stor innvirkning på 

livskvaliteten til familien og det nærmeste nettverket.  Det å samle personer i pasientens 

liv, som direkte og indirekte er berørt av situasjonen, er derfor både faglig og 

menneskelig sett viktig. 
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De to viktigste former for behandling rettet mot pasientens reelle relasjonsforhold, er 

nettverksterapi og familieterapi i vid betydning. Forskjellen mellom dem beror på at i 

nettverksterapi er også andre enn familiemedlemmer trukket inn i behandlingen.  

 

Live Fyrand uttrykte sin begrunning for å bruke nettverksmøte slik:  

”Behandlingen kan sies å ta sikte på å moblisere et nettverk til løsning av en persons 

eller familiens psykologiske og sosiale problemer, og etter hvert til bruk av egne 

ressurser og en mer offensiv utnyttelse av de muligheter som det omfattende sosiale 

system byr på. ” (Fyrand, 2005 s.200). 

 

 

Integrert behandling 

 

Mueser, Kim T. M. fl. (2006) skriver om integrert behandling av rusproblemer og 

psykiske lidelser. Boka bygger på internasjonal forskning på feltet, og i tillegg er den 

basert på erfaringer fra USA. Behandlingskonseptet kalles New Hampshire-modellen.  

Gruppen samtidig rus- og psykiske lidelser er svært uensartet, den alvorlige psykiske 

lidelse svekker ofte vurderingsevnen som øker ytterligere med økt rusmisbruk. Nyere 

forskning vedrørende samtidig rus - og psykiske lidelser fokuser på betydningen av 

integrert behandling. Det vil si behandling hvor rusproblematikk og psykiatrisk lidelse 

behandles samtidig i et samlet integrert behandlingsopplegg. I følge Mueser må effektiv 

integrert behandling inneholde flere kjernekomponenter:  

1 Integrasjon: De forskjellige tilbud til pasienten må samordnes i et helhetlig 

behandlingsopplegg. 

2 Bredt hjelpetilbud: Pasientgruppen har vanligvis omfattende og sammensatte 

behov. Hjelp til bolig, arbeidstrening, sosial aktivering o.l. er derfor ofte 

nødvendige komponenter i behandlingen. 

3 Oppsøkende tjenester: Ofte er pasientene ikke i stand til å møte til behandling 

regelmessig og etter avtale. Man må derfor ha mulighet for å drive oppsøkende, 

klinisk virksomhet og skape kontakt med pasientene i deres eget miljø. 

4 Langtidsperspektiv: Dette omhandler dårlig fungerende pasienter hvis hjelpebehov 

vanligvis vil være av langvarig eller permanent karakter. 

5 Skadereduksjon: Det er ofte urealistisk å forvente full rehabilitering for pasientene. 

Reduksjon av negative konsekvenser ved lidelsen vil derfor ofte være den mest 

realistiske og meningsfulle målsetningen. 

6 Eklektisk tilnærmning: Det er hensiktmessig å kunne tilby en rekke forskjellige 

former for terapi ut fra pasientenes individuelle behov. Mueser et al.legger særlig 

vekt på betydning av motivasjonsbasert behandling som tar høyde for pasienters 

ambivalens i forhold til fortsatt rusmisbruk. 
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Åpne samtaler 

I boken Åpne samtaler sier Seikkula (2002) blant annet at suksesser og vansker kommer 

utenfra, og forandring skjer først og fremst gjennom det som omgir oss, nemlig 

nettverket, språket og samtalene. 

”Nettverksmøtet har som mål å skape en dialog som kan gi grunnlag for å endre en 

vanskelig livssituasjon. Dialogen slik den benyttes i Nettverksmøtet er en måte å tenke 

sammen på, der gjensidig forståelse skapes mellom deltakerne. Ved at alle får komme 

til orde og gi uttrykk for sine følelser og opplevelse av situasjonen, skapes en felles 

forståelse som kan bli en plattform for samhandling. En bedrer derved mulighetene for 

å finne virksomme måter å håndtere de opplevde problemene på. Målet er ikke å komme 

til enighet eller at noen definerer hva som er rett, men respekt for hverandres 

opplevelser både av situasjonen og problemet”  (Seikkula, 2002). 

I 2007 kom boka Nettverksdialoger som er oppfølgeren av Åpne samtaler (2002),  der 

Seikkula er medforfatter sammen med Tom Erik Arnkil. Forfatterne har forsket på 

arbeidet med å utvikle nettverksdialoger. Hovedpoenget til forfatterne er at ved å være 

mer ydmyk og dialogisk blir den profesjonelle samtalen en helt annen. Og ressursene i 

klientenes sosiale nettverk aktiviseres når de involverte blir hørt og lyttet til.Seikkula og 

Arnkil sier at ingen ting er så vondt for et menneske som ikke å få respons. Og 

muligheter for endring oppstår gjennom at historier fortelles og gjenfortelles slik at det 

skapes nye historier og ny mening.  

Grupper 

Nettverksmøte kan betegnes som en gruppe.  Svedberg definerer en formell gruppe på 

denne måten: 

”I en gruppe samspiller medlemmene (minst tre) for å nå et mål eller utføre en 

oppgave”. Hvis det hersker uenighet i gruppen om målet eller oppgaven gjennom 

lengre tid, vil den sannsynligvis oppløses eller omdannes (Svedberg, 2002 s. 19). 

 

Svendberg skriver om gruppestørrelsen, der han sier at små grupper gir større følelse av 

samhørighet og innflytelse lettere, i motsetning til store grupper der det personlige 

engasjementet har en tilbøyelighet til å bli mindre. Store grupper er mer anonym, og 

hvert individs ansvar er mindre åpenbart og det kan føre til at produktiviteten synker. 

Det påvirker kommunikasjonsmønsteret slik at det lett kan bli mer upersonlig og mindre 

basert på sanseinntrykk. I små grupper er det gode muligheter for feedback ved at alle 

får plass til å uttrykke sine tanker og meninger og man får et ansikt i gruppen og kan 

lese hverandres ansiktuttrykk og ha øyenkontakt med hverandre. I store grupper blir 

kommunikasjonen mer mekanisk og talefordelingen mer ujevn (Svedberg, 2002, s.107). 

 

Relasjonskompetanse 

Spurkeland definerer relasjonskompetanse som: Ferdigheter, evner, kunnskaper og 

holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom 

mennesker.  Alle relasjoner bygges gjennom samtaler. Tillit er bærebjelken i alle 

relasjoner. Den er en følelse som utvikles gjennom interpersonlige erfaringer og bygges 

ved repeterte tillitvekkende handlinger. Begrepet som alltid må forstås og respekteres i 

en dialog er balanse og likeverdighet. Balanse betyr å gi plass og åpning for den andre 
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parten i samtalen. Hvis den ene parten blir opptatt av ubalanse og hindring av egne 

meninger, er samtalen i ubalanse. (Spurkeland, 2005). 
 

Botnen Eide, m.fl. skriver om veiledningens etikk (2008) De etiske utfordringer boken 

tar opp er primært knyttet til relasjoner mellom veileder og de som blir veiledet. Hans 

Inge Sævareid skriver et kapitel i boken om ”Menneskearbeid og ekspertarbeid”, der 

han skriver om menneskesynet i et salutogenetisk perspektiv. En god veiledning er å ta 

vare på den andre. Med det menes ikke at de profesjonelle skal utløse sine kunnskaper 

ovenfor den som blir veiledet, men få den søkende til å kjenne på egen motivasjon til å 

treffe egne valg/endringer.  

 

Bedringsprosesser 

Borg og  Topor (2003)  skriver om bedringsprosesser i boken: Virksomme realsjoner. 

Bedringsprosesser oppleves forskjellig, men noen fellestrekk går blant annet igjen: 

Pasienten vet hva som skal til for å få det bedre. Ha innflytelse på avgjørelser knyttet til 

sitt liv er en viktig faktor, samt utvikle handlingsmåter og mestringsstrategier for å 

håndtere livet, at en kan bruke mennesker og arenaer rundt seg målrettet og ser 

fagfolkene og benytter dem bevist.  Dette handler om at brukeren er aktiv og gjør noe 

som han selv opplever som betydningsfullt for seg selv.   

Selvbestemmelse har en egenverdi og den enkeltes egne erfaringer bør være en sentral 

kunnskapskilde. Det og finne mening i det som skjer, forstå og skape sammenheng er 

viktige elementer. Den profesjonelle må åpne en støttende og utforskende dialog som 

kan gi spor som brukeren selv kan følge videre for å gjenvinne kontroll over tanker, 

følelser, situasjoner og handlinger.  Håp og tro på en bedre tilværelse er bærebjelker i en 

bedringsprosess.  ”Bedring innebærer en følelse av å få økt makt over sitt eget liv og 

egne levevilkår” (Borg, Topor 2003 s.27). 

 

METODE 

Metode 

Vi har valgt en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming. Ved denne tilnærmingen er 

det et hovedpoeng at forskeren stiller seg åpen slik at en kan la seg berøre av det som 

informantene gir uttrykk for. Det er på den måten den fenomenologiske dimensjonen 

kommer til uttrykk: Ved måten en ordlegger seg slik at informantene ikke føler seg støtt 

men ivaretatt, kan både informant og intervjuer bli engasjert til å få frem ny kunnskap 

(Kvale, 2005).  

Utvalg 

Vår underesøkningsgruppe var pasienter som hadde vært med på utprøving av 

Nettverksmøtemodellen i forhold til personer med samtidig rus- og psykisk lidelse. Et 

prosjekt som Distriktpsykiatrisk senter i Valdres sammen med de 6 kommunene i 

Valdres hadde samarbeidet om i 2010 og 2011.  
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Vi sendte en skriftlig forespørsel til de elleve pasientene som hadde gjennomført tre 

eller flere nettverksmøter på forhånd, for å kartlegge hvem som ønsket å delta i studien. 

I forespørselen skrev vi bakgrunn og hensikten med å delta, hva studien innebar for den 

enkelte, mulige fordeler og ulemper og at personvernet var i varetatt.  Alle takket ja i 

utgangspunktet, men to informanter trakk seg ved at de ikke møtte som avtalt til 

intervjuet. Det ble gjennomført to telefonintervju.  Den ene pasienten trakk seg etter å 

ha gjennomført telefonintervjuet. Vedkommende skrev ikke under på tillatelsen til å 

bruke intervjuet og av den grunn tok vi ikke dette med i undersøkelsen. Det andre 

telefonintervjuet er tatt med da denne personen ga sin skriftlig tillatelse. En pårørende 

møtte ikke opp til avtalt intervju En annen av de pårørende meldte avbud på grunn av 

sykdom.  

 

Utvalget i undersøkningsgruppen ble til slutt åtte pasienter som har gjennomført mer 

enn tre nettverksmøter samt fire pårørende fra det private nettverket som har deltatt i 

nettverksmøtene. To pårørende var ektefelle av hovedpersonen, en var søsken og en var 

samboer av hovedpersonen.  

Kvalitativt forskningsintervju  

For å samle inn data om brukere og pårørendes opplevelse og vurdering av 

Nettverksmøtemodellen benyttet vi kvalitativt intervju som metode. Begrunnelsen for 

dette metodevalget var at vi ønsket å få frem brukernes og deres pårørendes egne 

opplevelser og vurdering av nettverksmøtemodellen. 

 

En kvalitativ tilnærming kan på bakgrunn av fyldige data om personer og situasjoner gi 

innsikt i sosiale fenomener slik de forstås av de personene forskeren studerer, og 

dermed formålstjenelig for å belyse problemstillingen. Det som skiller det kvalitative 

forskningsintervjuet fra andre samtaler er: metodisk bevissthet om spørreform, en 

dynamisk bevissthet over interaksjonen mellom intervjuer og den som intervjues og en 

kritisk bevissthet over det som sies og egne tolkninger av det som sies (Kvale 2005). 

Semistrukturert intervju 

Vi valgte å benytte et semistrukturert intervju fordi det gav oss muligheten til å innhente 

informasjon om hvilke opplevelser og erfaringer informantene hadde til nettverksmøte 

som behandlings tilnærming. 

 

 Intervjuguiden hadde 5 temaer, som var sentrale for å besvare problemstillingen. Vi 

hadde ikke ferdige svaralternativer for å sikre at svarene fra informantene ikke ble 

definert på forhånd. I tillegg gir et semistrukturert intervju mulighet for å følge opp nye 

temaer informantene bringer frem (Kvale 2005). Dette bidrog til fyldige og mangfoldige 

beskrivelser av informantenes opplevelser. Det ble mye materiale å forholde seg til, 

men da kom også viktige momenter frem som kanskje ikke kunne kommet frem i et 

strukturert intervju.  

 

Som forskningsinstrument benyttet vi intervjuguide, og to intervjuer ble tatt opp på 

bånd. Deretter ble materialet transkribert. Forskningsspørsmålene fra intervjuguiden var 

utgangspunktet for analysering og fremstilling av materialet, og denne metoden kan 

betegnes som tematisering.  
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Vi valgte i intervjuguiden å stille spørsmål inndelt i temaer: 

Tema 1: Total situasjonen – her og nå.  Under dette temaet har vi stilt spørsmål om den 

psykiske helsen, om de bruker rusmidler, hva slags sosial deltakelse de evt. bedriver og 

hva slags relasjoner de har til andre. Vi stilte spørsmål om bosituasjonen, om de er i 

arbeid og om de har noen oppfølging fra det offentlige hjelpeapparatet. Vi stilte også 

spørsmål om hvordan de ser på sin egen livskvalitet. 

Tema 2: Problemdefinisjon, hvor pasientene skulle fortelle om utfordringer de hadde, 

om det hadde skjedd endring i egen forståelse og om det var konflikt mellom egen 

forståelse og andres.  

Tema 3: Nettverk. Under dette temaet har vi spurt om betydningen av det sosiale, særlig 

det private nettverket, og om det har skjedd noen endringer.  

Tema 4: Nettverksmøte. Under dette temaet ønsket vi å få vite hvordan de opplevde 

nettverksmøtene. Vi stilte spørsmål om hvordan de opplevde atmosfæren og hva som 

skjedde i møtet. Vi stilte spørsmål om hva de så på som nyttig/unyttig, og om det ble 

gjort noen avtaler i møtet, og om disse ble fulgt opp. 

Tema 5: Vurdering av modellen. Under dette temaet stilte vi spørsmål om de trodde 

nettverksmøte hadde vært til hjelp, og om deres forventninger ble oppfylt. Om de hadde 

parallelle behandlinger eller om det hadde skjedd andre viktige hendelser som hadde 

betydning for deres livskvalitet. Vi ønsket å vite om deres erfaringer med møtene og 

synspunkter på behandlerteamet, og spurte dem om å komme med forslag til endringer 

av opplegget til behandler teamet.  

 

 

Vi delte prosessen inn i fire faser:  

 

Forberede intervjuet  

Vi utarbeidet en intervjuguide etter forslag fra forsker Å. Brottveit med åpne og 

generelle spørsmål uten svaralternativer som var definert på forhånd. Vi ville ha en 

eksplorativ tilnærming der vi gjennom samtale med informantene fikk informasjon om 

deres synspunkter, hva personen selv fokuserte på som viktig.  

 

Vi møtte informantene i en hverdagslig språkbruk, brukte ord og uttrykk som ikke var 

fremmed for informantene. Temaene i intervjuguiden var ikke ferdig formulert som 

spørsmål, men som temaer. Vi hadde valgt å bruke båndopptaker, men det viste seg at 

kvaliteten på båndet ble for dårlig og vi valgte derfor å intervjue dem uten 

båndopptaker.  

 

 

Intervjusituasjonen 

Vi utførte personlig intervju med 8 pasienter og 4 pårørende som hadde gjennomført 

nettverksmøter. Vi ønsket å bruke lydbåndopptaker, men det ble kun gjennomført med 
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to informanter på grunn av diverse tekniske problemer: som dårlig lyd og vanskelig å 

oppfatte det som ble sagt på båndet.  Alle de andre intervjuene ble skrevet ned for hånd 

under samtalen og lest opp for informantene etter avslutning på intervjuet for å forsikre 

at vi hadde oppfattet samme budskap.   

 

Intervjuene ble i hovedsak gjennomført på vår arbeidsplass ved Distriktpsykiatrisk 

senter i Valdres. Informantene selv ønsket å komme dit med noen få unntak, ett intervju 

ble foretatt på en kafe og ett intervju ble foretatt telefonisk. Sistnevnte var i 

utgangspunkt pårørende, men etter et samlivsbrudd ønsket å bruke Nettverksmøte for 

sin egen del uten at ektefelle deltok.  Henviser til målsettingen i introduksjon (s.6, pt.2.) 

”Gi tilbud til pasientens pårørende der pasienten ikke var tilgjengelig eller klar for 

behandling, for deretter lettere kunne implementere pasienten selv i møtet slik at 

han/hun kunne få behandling. – Gi støtte og trygge nettverket til å klare å stå i 

oppgaven samtidig gi hjelp/behandling for sin egen del, med tanke på behandlende og 

forebyggende effekt.”.  

 

Det vil si at vi her brukte datastøttende intervju ved hjelp av telefon og valgte å ta med 

telefonintervjuet til tross for at det ikke er forenelig med kvalitative intervjuer. Vi synes 

det var viktig og få fram opplevelsen og synspunktene som kom fram i 

telefonintervjuet, og denne personen hadde fått brevet om forespørsel til intervju og var 

godt informert om hva det dreide seg om. Pårørende ønsket å ta intervjuet over 

telefonen og har gitt skriftlig tillatelse til å kunne bruke det i denne undersøkelsen..  

 
 

Bearbeide og analysere intervjuene 

 Kvale snakker om tre fortolkningsnivåer: 

 Selvforståelsesnivået som er en sammenfatning av forsker og informantens 

forståelse av det som blir sagt. 

 Common sence – nivå hvor det foregår en allmenn fortolkning som har en 

bredere forståelsesramme enn informantens egen. 

 Teoretisk forståelsesnivå hvor man benytter en teoretisk ramme ved 

fortolkning.  

 

På grunnlag av at vi ikke hadde fått tatt opp intervjuene på bånd valgte vi et 

fortolkningsnivå som blir betraktet som analytisk verktøy: Selvforståelsesnivået som er 

en sammenfatning av forskerens og informantens forståelse av det som er sagt (Kvale 

2005).   

 

Tillatelser  

Prosessen med tillatelser startet med at vi kontaktet de ansvarlige for prosjektet som var 

avsluttet ved konstituert enhetsleder ved DPS poliklinikken og Kompetansesenteret rus-

øst. Der bad vi om tillatelse til å få intervjue pasientene som hadde deltatt i prosjektet, 

noe vi fikk tillatelse til. 
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Vi innhentet tillatelse fra avdelingssjef i Sykehuset Innlandet.  

 

Det ble sendt forespørsel til Regionale komiteer for forskningsetikk (REK) dato 

10.01.12 med svar 06.02.12 om godkjenning.  

 

Vi sendte deretter informasjonsbrev ut til alle informantene om de ønsket å delta i 

studiet og med et skriv om samtykkeerklæring som de skulle returnere til oss. 

 

 
 
 

RESULTAT 

 

Vi vil i dette kapittelet presentere resultatene fra intervjuundersøkelsen ved å ta 

utgangspunkt i de tre problemstillingene. Vi oppsummerer resultatene først og gjengir 

hva den enkelte informant har sagt etterpå. 

 

Problemstilling 1 

I det første tema ønsket vi å få vite om det hadde skjedd en endring av totalsituasjonen 

etter at hovedpersonene hadde gjennomført fra tre til flere nettverksmøter.  
Våre informanter har selv definert sin psykiske helse ved at de føler seg trygge og 

tilfredse, har et bra sosialt nettverk som består av både privat og offentlig nettverk. De 

har en stabil bosituasjon og økonomien er tilfredsstillende, noen har en fast jobb, en tar 

utdanning, men de fleste har trygdeytelser. Alle pasientene vi har intervjuet har hatt et 

omfattende rusmisbruk av ulik type rusmidler, men de fleste har redusert og noen er 

blitt total avholdene. 

Alle informantene gir uttrykk for at både det private og sosiale nettverket betydde mye 

for dem, og noen sier mer enn før. Selv de som ikke hadde sluttet helt med rus ga de 

uttrykk for at betydningen av sitt nære private nettverk var sterkt betydningsfullt.  

Alle informantene ga et inntrykk av at den psykiske helsen hadde blitt bedre etter at de 

hadde hatt nettverksmøter. Alle har brukt flere typer rusmidler som alkohol, cannabis, 

medikamenter, amfetamin og heroin. De fleste har sluttet med misbruket, men det er 

noen som fremdeles bruker alkohol, men mener selv de har kontroll. De fleste vi har 

intervjuet er personer som har uføretrygd, mens noen få personer er i arbeid. Mange av 

informantene benytter seg av offentlige tilbud i kommunene som eksempel dagsenter, 

oppfølging av psykisk helsetjeneste, ruskonsulent og 2.linje tjenesten Distrikt 

psykiatrisk senter. De fleste har et lite nettverk, men mange bruker nettverket på 

forskjellige arenaer som lavterskeltilbud og ellers har de kontakt med det private 

nettverket og naboer. Noe ga uttrykk for at de føler seg trygge og tilfredse i den 

situasjonen de nå er i. Livskvaliteten til alle vi har intervjuet er bedre nå enn den var 
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tidligere. Hvorvidt denne bedringen kan tilskrives nettverksmøtene alene er lite 

sannsynlig, da de hadde mange andre tilbud i tillegg.  Men det kan ha vært en 

medvirkende faktor. 

Alle har en stabil bosituasjon. Noen har egne boliger sammen med ektefeller/samboere. 

Andre leier bolig, men for alle er det stabilitet. Dette er ekstra viktig for gruppen som 

trenger et trygt og forutsigbart liv.  

Mange av de intervjuende slet med troen på seg selv, følte seg mindreverdig og tenkte 

negativt om seg selv. Likevel sier flere personer at de føler seg sterkere psykisk ved at 

de har klart å redusere eller slutte med rusmidler. De fleste har en eller annen form for 

løsningsstrategi. Ved at de har tatt tak i problemet på en eller annen måte og gjort noe 

med det. En person går blant annet på en utdanning.  

Nedenfor gjengir vi hva informantene svarte:  

Informant 1. Fortalte om at den psykiske helsen var blitt mye bedre. Hun hadde sluttet 

helt med rusmidler. Hadde tidligere brukt alkohol, hasj, amfetamin og heroin i tillegg 

tabletter (Sobril og Valium m. m) 

”Etter at jeg sluttet med og ruse meg, har jeg fått bedre kontakt med andre 

og meg selv. Jeg føler meg trygg på omgangskretsen. Når jeg sliter vet jeg 

at jeg får hjelp”.  

 

Informant 2. Sier at hans psykiske helse er veldig bra nå. I en skala fra 1-10, befinner 

han seg på en 8. Brukte tidligere alkohol, hasj og amfetamin, men er blitt total 

avholdene. Han har en schizofreni diagnose som kan svinge litt fra dag til dag. Bruker 

medisiner og har innsett at han må bruke dem resten av livet.  

”Har blitt mer i stand til å være ærlig mot meg selv og se mine negative 

sider og jobbe med dem. Jeg har forstått at jeg må slutte å ruse meg og 

endre karakter. Var tidligere veldig egoistisk og selvmedlidende”. 

 

Informant 3. De gode periodene har mye lengre varighet nå enn før og går ikke 

konstant rundt med angst. Brukte tidligere hasj og alkohol, men nå har hun redusert til 

et vinglass en sjelden gang. Har fått bedre kontakt med familien og de stiller opp.  Det 

har blitt tettere samhold i familien. Har byttet ut tidligere nettverk, og fått nye trygge 

venner. Føler meg akseptert for den jeg er. 

”Går på utdanning og jobber som frivillig på møteplasser for mennesker 

med rusproblemer.” 

”Jeg møter mennesker på en helt annen måte enn tidligere, og har blitt 

tryggere og mer åpen. Jeg både gir og får mye tilbake. Har bedre 

livskvalitet nå og får mange gode opplevelser. Det er slutt på isolasjonen 

og jeg har blitt en bedre mor.”  

 

Informant 4. sier at hun/han fungerer bra i hverdagen nå etter at hun sluttet med Sobril 

er angsten borte og blir heller ikke deprimert. Hadde en sprekk med alkohol i 

nyttårshelgen, men det går bedre nå. Forholdet til søsken har ikke vert så bra, hun har 
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følt seg mindreverdig, men har god støtte i ektefelle. Hennes livskvalitet har aldri vert 

bedre og hun har blitt mye tryggere på seg selv. 

 ”Jeg trenger ikke gjemme meg mer. Har blitt tøffere til å si både ja og 

nei, og føler jeg blir hørt og sett for den jeg er. Min løsningsstrategi er at 

jeg hever meg over bagateller”.  

Informant 5. Har brukt alkohol fra tidlig i tenårene og bruker fortsatt alkohol. (Vil ikke 

utbrodere nærmere om hvor mye han bruker)  

”Føler at pårørende forstår mer nå enn før hvorfor jeg har hatt det så 

vanskelig og ikke kunne snakke om vanskeligheter som jeg ble påført tidlig 

i livet, men drakk for å glemme.” 

”Sosialt nettverk betyr veldig mye. Familien betyr alt. Har det godt i 

forhold til dem, og at de har holdt ut med meg betyr mye. Det har blitt mer 

åpenhet i familien.”  

 

Informant 6. (Telefon intervju) Dette er en person som avholdt nettverksmøter for sin 

egen del sammen med voksne barn for støtte og trygge nettverket etter en krise som 

endte med et samlivsbrudd. Hennes ektefelle misbrukte alkohol og hadde en del andre 

sammensatte problemer som gikk ut over familien. 

”Våres utfordringer og følelser er tunge å bære. Det har skjedd endring 

på den måten at vi har fått hjelp til å sortere og håndtere den vanskelige 

livssituasjonen vi kom opp i. Vi har fått hjelp alle hver for oss og har hatt 

felles møter.” 

”Nettverket betyr mye for meg. Det har vert en vanskelig tid med store 

endringer i privatlivet som endte med skilsmisse. Men det går bedre nå. 

Ektefelle går i egen behandling for sine sammensatte problemer.” 

 

Informant 7. Har misbrukt alkohol over flere år, miste jobben og ekteskapet gikk over 

styr. Har etablert seg på nytt sammen med ny samboer og har det bra, men er deprimert 

og har dårlig livskvalitet. Orker ikke å delta i sosiale sammenhenger, isolerer seg og 

sliter med dårlig konsentrasjon. Sover dårlig og har mareritt om natten. Fikk plass på 

rusinstitusjon men takket nei da han ikke orket å reise fra samboer og klarte da av den 

grunn å slutte med det store alkohol inntaket.  

”Min utfordring har vært å blant annet få tilbake førerkortet som jeg 

mistet for flere år siden. Jeg har fått god hjelp til å lese til teoriprøven og 

den har jeg klart.” 

”Det sosiale nettverket er lite, men det nære nettverket betyr mye. Det har 

skjedd store endringer. Men hadde det ikke vært for samboer så hadde det 

ikke gått.”  

 

Informant 8. Alkoholen tok overhånd de 4 siste årene før han sluttet. Holdt på å miste 

familien på grunn av alkoholmisbruket. Kona reiste fra han og da innså han at måtte 
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gjøre noe med sin situasjon. Tok kontakt med fastlege som henviste til rusmiddelteamet 

og har gått i behandling ca 1 år. Var totalavholdene i ½ år, men mener han har et 

normalt forhold til alkoholen nå. Drikker vin sammen med kona en sjelden gang.  

”Jeg har blitt sterkere psykisk etter at jeg har sluttet med å drikke alkohol. 

Da jeg drakk var det konflikt mellom egen forståelse i forhold til andres 

forståelse. De nærmeste hadde det vanskelig, - jeg ser det nå i etterkant. 

Familien betyr mye og det føles bra. De endringer jeg vil nevne er at vi 

har fått et nærere forhold til hverandre etter at jeg har sluttet med alkohol 

bruken. Før var jeg mest opptatt med meg selv og drakk hele helgen og 

mer til.”  

Problemstilling 2 

Under dette temaet spurte vi de pårørende om de hadde fått en større forståelse av 

pasientens helsetilstand og avhengighet, og på den måten kunne støtte/hjelpe pasienten 

på en bedre måte? 

En av de pårørende er veldig tydelig og klar på at hun har fått en helt annen forståelse 

for hvordan pasienten har hatt det. Det har blitt snakket om ting som har skjedd og om 

følelser som ikke hadde blitt satt ord på tidligere.  Det har endret har hennes syn og 

oppfatninger på hvordan pasienten har hatt de i barndommen og ikke forstått hvor mye 

angst og smerte som har ligget der. Hennes forventninger handlet om et ønske om å 

hjelpe, og sier hun har blitt bedre i stand til det etter nettverksmøtene. I møtene kom det 

tydeligere frem hvilke behov pasienten hadde for hjelp, og der hun som pårørende 

kunne strekke seg lengre uten selv å bli redd for å bli avvist, men at hun selv kunne sette 

sine egne grenser uten å virke avvisende. Pasienten styrte selv møtene og pårørende så 

at det var en nyttig erfaring for pasienten som vokste på oppgaven.  

”Det var en tillitserklæring å få være med i en prosess som kan bidra til 

hjelp for et familiemedlem. Det har skjedd en positiv forandring. Det 

handler om følelser som har ligget der fra barndommen og fremover i 

livet. Vi har satt ord på disse følelsene fra begges sider etter vi hadde 

nettverksmøter.” 

 En annen av de pårørende mente det hadde skjedd en endring i forståelse og kunnskap 

om hovedpersonen, men hadde vanskeligheter med å relatere det til nettverksmøtene.  

”Det har skjedd en endring i forståelse og kunnskap om hovedpersonen, 

men det er vanskelig å relatere det til nettverksmøtene.” 

Den tredje pårørende syntes det var godt å komme sammen og prate om problemene. 

Det ble ikke direkte sagt at forståelsen av samboers helsetilstand var blitt bedre, men 

trekker frem at det har skjedd store endringer ved at han har sluttet å drikke alkohol og 

leser til kjøreprøven etter at han mistet sertifikatet.  

”Det jeg husker best fra møtene var at det var godt å komme sammen og 

prate. Vi fikk hjelp, og samboer har sluttet å drikke alkohol.”  

 Den fjerde pårørende sa heller ikke direkte at det hadde oppstått større forståelse for 
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pasientens helsetilstand, men påpeker at de alle har fått et tryggere og bedre forhold til 

ektefelle og far.  Tidligere var det en utrygghet, og pårørende hadde tanker om å flytte 

fra ektefelle. Nå har dette endret seg. Pårørende er trygg i forholdet, det samme er de 

voksne barna. Pårørende påpeker at de gode relasjonene har kommet tilbake i familien 

og livskvaliteten har bedret seg betraktelig. Pasienten har sluttet å drikke, men at de kan 

ta et glass vin sammen i selskap. 

”Jeg har fått en ny ektefelle. Det har utviklet seg en større forståelse i 

parforholdet. Tidligere var det utrygt. Nå er alt bra, han har sluttet å 

drikke alkohol og er mer avslappet og det er vi andre også.”  

Problemstilling 3 

Under dette temaet spurte vi alle informantene vi intervjuet om de trodde 

nettverksmøtet hadde vært til hjelp, og om deres forventinger ble oppfylt. Om de hadde 

parallelle behandlinger eller at det hadde skjedd andre viktige hendelser som hadde 

betydning for deres livskvalitet. Vi ønsket å vite deres erfaringer med møtene og 

synspunkter på behandlerteamet. Vi ønsket også at de kom med forslag til endringer av 

opplegget til behandlerteamet.  

Vi velger å oppsummere synspunktene fra informantene og pårørende adskilt.  

Oppsummering fra informantene:  

De fleste hadde en god opplevelse av nettverksmøtene. Et sted en kunne dele 

informasjon med mange samtidig. Noen nevnte at de opplevde møtene som en trygg 

arena hvor de kunne ta opp vanskelige ting. ”Ingen pekefinger/moralpreken.”  En 

person sa at han hadde lært seg å snakke om tanker og følelser han ikke tidligere hadde 

delt med andre. Det hadde minsket angsten og gjort det lettere å kunne overføre det til 

hverdagen som for han hadde gitt mer trygghet og innsikt. Hadde i ettertid forstått hvor 

mye familie og venner hadde lidd i forhold til pasientens rusmisbruk. En annen person 

fortalte at kontakten med familien hadde endret seg til det bedre ved at familien hadde 

fått en større forståelse og støttet mer opp.  En person ble møtt i en krise, hvor 

informanten valgte nettverksmøte for seg selv og sine barn uten at ektefelle som hadde 

forårsaket krisen. Møtene ble gode og hovedpersonen ble møtt på en bra måte og fikk 

hjelp. For andre fungerte ikke nettverksmøter like bra. En person opplevde å bli ”hengt 

ut” av sine nærmeste og følte seg krenket. Av den grunn ønsket de ikke flere møter. De 

aller fleste hadde annen oppfølging som fastlege, psykisk helsetjeneste, AA og AN og 

noen hadde tilknytning til lavterskeltilbud og dagsenter.  Noen mente at det beste 

tilbudet hadde vært å kunne dele sine erfaringer med andre rusmisbrukere. Det kom 

ikke frem noen spesielle hendelser som hadde skjedd i perioden de hadde gjennomført 

nettverksmøtene. De fleste opplevde behandlerteamet som flinke og som ikke 

overkjørte noen, men tvert imot kom med innspill som har hjulpet til å tenke selv. 

Andre nevnte at behandlerteamet hadde vært tafatte og ikke kommet med noe. Lurte 

nesten på hvorfor de var der. En person fortalte om familien som hadde kommet med 

mange krenkende ting uten at behandlerteamet hadde gjort noe for å stoppe det.   
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Informant 1. Sier det er bra med nettverksmøter. Et sted hvor en kan snakke åpent om 

problemene og blir møtt og sett og ingen pekefinger/moralpreken. Et sted hvor en kan ta 

med dem en ønsker og har tillit til. Har blant annet fått tilbake kontakten med barn og 

barnebarn.  

”Finner ikke tonen like godt med alle i behandlerteamet, men det er greie 

folk som forstår meg”.  

 

Forslag til endringer av opplegget til Behandlingsteamet:  

Viktig at det en ledelse av møtet slik at det ikke blir ”kakling” av alle i 

munnen på hverandre. Skulle gjerne hatt med fastlege og eventuelt 

saksbehandler fra NAV. 

 

Informant 2 og 4, sier at nettverksmodellen er en fin modell, der de får respekt, blir sett 

og hørt uten fordommer i en trygg atmosfære. Behandlerteamet har vært flinke til å ikke 

kjøre over med sine synspunkter, men savnet mer informasjon på forhånd før 

nettverksmøtene startet.  

”Det er viktig med respekt for hverandres synspunkter fordi det er 

vanskelig å åpne meg/utlevere meg selv.” Informant 2 

”Det som ga mest mening var at jeg ble tatt på alvor og ble gitt respekt.” 

Informant 4  

Forslag til endring av modellen? 

”Vi er alle i en læreprosess når det gjelder nettverksmøter. Har ingen 

forslag til endring”.  

 

Informant 3. Sier at Nettverksmøtemodellen er fin på den måten at en kan få gitt mye 

informasjon til mange på kort tid og åpner for mange muligheter, det er viktig når en 

sliter. En kan lett bli en kasteball i systemet. Det var en åpenhet i møtene som familien 

ble overrasket over. Nettverksmøtene har bidratt til at hun har fått tilbake kontakten 

med familien.  Det ble påpekt at hjelpeapparatet er fleksibelt i forhold til hvor 

nettverksmøtene kan avholdes og at informanten fikk styre møtene selv uten å føle seg 

presset.  Nettverksmøtelederne var ikke så synlige.   

”Det positive er at nettverksmøtene ga meg en gnist til forandring og til å 

gå videre i livet”. 

”Jeg har ingen forslag til endringer av opplegget til behandlingsteamet 

slik jeg ser det nå”.  

Informant 5. Sier at Nettverksmøtene har vært nyttige, og har møter fremdeles, men 

uten 2.linje tjenesten. Det var for dårlig samarbeid mellom 1.- og 2. linje tjenesten. 
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Informant 6. (Telefonintervju) Forteller at Nettverksmodellen er bra, godt å få hjelp 

når man er i krise som er vanskelig å håndtere. Mine forventninger ble møtt ved at alle 

fikk hjelp i familien. Det var godt og få hjelp til å bearbeide følelser i denne krisa.  

Gode møter hvor vi snakket godt sammen.  Mine synspunkter på behandlerteamet er 

bra.  Vi var villig til å ta i mot hjelp og ble møtt og fikk god hjelp. Vi har fått 

oppfølging med fastlegen og psykisk helsetjeneste i kommunen utenom 

nettverksmøtene. Ser ikke noe nå i forhold til endringer på behandlerteamet.  

”Godt å bli møtt i en krise.” 

Informant 7. Nettverksmøte modellen har vært bra. Fikk øyeblikkelig hjelp når han 

selv bad om det. Ingen parallelle behandlinger, og var godt fornøyd med behandler 

teamet.  

”Det var viktig og få hjelp på det tidspunktet hjelpen kom, og fikk rask 

hjelp. Det var viktig og få prate, løse problemene”.  

 Informant 8. Sier at det skjedde mest på første møtet som ble veldig bra. Ble møtt på 

en ordentlig måte. Helheten ble god. Synspunkter og vinklinene fra behandlerne var 

god. De var profesjonelle, seriøse behandlere og derfor ble møtene bra. Søkte om hjelp, 

ble utredet og fikk rask behandling. Gikk i individualterapi og hadde nettverksmøter og 

var godt fornøyd med begge deler. Hadde i tillegg fastlegen.   

”Forventningene mine ble møtt. Godt fornøyd. Jeg var veldig sårbar i en 

slik periode, og derfor viktig og bli møtt med en positiv holdning.” 

 

Oppsummering av pårørende:  

Den første pårørende sa at nettverksmodellen og nettverksmøter er viktig. Det hadde 

vært til hjelp for pårørendes familiemedlem. Tanken bak modellen var klart nyttig. 

Påpekte at det var viktig å slippe til pårørende, da de har et sterkt ønske å kunne 

hjelpe/slippe til.  

”Tanken bak modellen er klart nyttig. Det er viktig å slippe til 

pårørende.”  

Pårørendes forventninger handlet om et ønske om å hjelpe, og det følte pårørende var 

blitt bedre i stand til etter disse møtene. Nettverksmøtene har fungert som en katalysator 

for hennes forhold til hovedpersonen. Det satte i gang en prosess der det kom tydeligere 

fram hvilke behov hovedpersonen hadde for hjelp og der en som pårørende kunne 

strekke seg lengere uten å være redd for å bli avvist, men også sette egne grenser uten å 

være redd for å virke avvisende. Det å bli involvert i prosessen ga mening. Det å finne 

forståelse for at man som søsken har inntatt ulike roller innenfor de samme rammene av 

en barndom, har vært nyttig for begge parter. Som pårørende var det viktig å formidle 

egen historie. Behandlerteamet var vanskelig å bedømme i og med at de var så tause og 

passive og opplevde at det ble en konstruert ramme. Behandlerteamet var på en måte 

bare til stede, pårørende mente de kunne dratt prosessen litt.   
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Pårørende hadde flere forslag til endring av modellen: At det kunne vært en 

gjennomgang med hovedpersonen om hva som skulle tas opp i møtet på forhånd slik at 

alle var forberedt og at det hadde vært ett tema å forholde seg fra gang til gang. At en 

hadde planlagt bedre i forhold til hvem som skulle være med på møtene og stilte 

spørsmål ved om alle trengte å være med på alle møtene fra gang til gang. Det ble 

henvist til taushetsløfte der helsepersonell har taushetsplikt, men de andre deltakerne er 

kun bundet av egen samvittighet, noe som pårørende mente kunne være en mangelvare 

hos enkelte og de som deltar på møtene bør også kunne bidra i stedet for å skape 

usikkerhet. At alle bør kunne føle seg komfortabel for å kunne bidra i prosessen. 

Avslutter med at åpenheten mellom hovedperson og pårørende har blitt mye bedre. 

Den andre pårørende mener at nettverksmodellen kan være til hjelp ved at samspill er 

nødvendig, men ønsket ikke sine voksne barn med familie med i møtene. Han/hun 

mente det burde vurderes nøye hvem som skulle være med på møtene, og når det skal 

trekkes inn nye personer. Han/hun hadde selv ikke så mange forventninger til møtene, 

og de ble heller ikke oppfylt. Det som hadde gitt mest mening var at familien til 

hovedpersonen viste sitt ”sanne jeg”. Ikke det mest positive.  

”Jeg mener det bør vurderes nøye hvem som skal være med på møtene og 

når det skal trekkes inn nye medlemmer.” 

Synspunktene på behandlingsteamet var at de hadde dårlig styring og kunne ha ledet 

bedre. Savnet at det ikke var forpliktelser i møtene og mente det hadde vert lettere hvis 

det hadde blitt konkludert med et eller annet som kunne videreføres til neste møte for å 

få en endring. Mente det ble mange terapeuter ”som jobbet på hver sin tue”.  

”Det er så mange terapeuter og for meg ser det ut som de alle jobber på 

hver sin tue.” 

Det ble ansett som viktig at fastlegen deltar på nettverksmøtene. Det er de som legger 

inn pasientene, medisinerer og skal ha oversikten over den totale helsen til pasienten.  

Forslag til behandlerteamet fra pårørende var at det må være et klarere definert mål som 

kan evalueres underveis.  

”Mine synspunkter på behandler teamet var at de hadde dårlig styring og 

kunne ledet bedre. Det var heller ingen forpliktelser i møtene.” 

Den tredje pårørende ble overrasket, men syntes det var greit med nettverksmøte. 

Nettverksmøtene har vært til god hjelp ved å komme sammen og prate om det som var 

viktig. Ønsket å hjelpe samboeren og støtte opp så godt som mulig.  Opplevde at 

møtene var til god hjelp og forventningene ble innfridd. Samboer sluttet å bruke 

rusmidler og ble motivert til å ta førerprøven.  Det hadde gitt mening at samboer hadde 

fått god behandling. Erfaringene med nettverksmøtene er at når møte avholdes hjemme 

hos en selv blir det lettere å snakke. Pårørende hadde bare positive opplevelser i 

forbindelse med nettverksmøtene. 

Pårørendes ønske var at det hadde vært lurt å trekke inn flere slektninger på møtene, de 

som har hatt relasjoner til hovedpersonen. På den måten ville de få en bedre forståelse 

for hvordan hovedpersonen har det med tanke på en felles historie som kan synliggjøre 

mer hvordan hovedpersonen har vært før omverden oppdaget alkoholmisbruket.  

Pårørende mener det er viktig at det blir stilt krav til den som er i behandling og mener 

det er ikke bra for hovedpersonen å bli sittende passiv og vente til neste møte. 
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Pårørende opplevde at behandlerne og behandlingen har vært bra for begge. 

Hjelpeapparatet hadde vært til hjelp og støtte.  

”Jeg synes at behandlerteamet kan stille krav til hovedpersonen om å 

være mer aktiv mellom møtene.” 

Den fjerde pårørende var både spent og skeptisk til nettverksmøte og tenkte det ville bli 

tøft. Hadde selv gått i behandling, fått god hjelp og så det var muligheter. Pårørendes 

erfaring var at dersom man klarte å sette ord på tanker og følelser så ville 

nettverksmøter være til hjelp, men det forutsette at alle var åpne i møtet.  

Forventningene ble møtt ved at hovedpersonen selv måtte gjøre en innsats med hjelp fra 

behandler teamet.  Pårørende var spent på om hovedpersonen ville klare å åpne seg og 

det skjedde. Hovedpersonen måtte selv bestemme seg for å slutte å drikke og det gjorde 

han. Behandlingsteamet gjorde en god jobb og hjalp oss med en god trygg ramme i 

møtene. Det var fine møter som åpnet opp for å dele tanker og følelser.  

”Behandlerteamet hjalp oss til å ha en trygg ramme i møtene.” 

 

DISKUSJON 

Metodediskusjon  

Ingen av informantene var ruspåvirket i intervjusituasjonen. Vi tok hensyn til om de 

ønsket pauser under intervjuet. Informantene snakket åpnet og fritt ut fra temaene i 

intervjuguiden og det var sterke og innholdsrike  beskrivelser de delte med oss. Vi har 

her forsøkt å belyse informantenes opplevelser så nøyaktig som mulig. Informantene 

styrte samtalen utfra temaene vi ønsket å belyse. Dette gjorde til at vi fikk varierende og 

personlige svar på det vi ville undersøke og emene ble belyst fra flere synsvinkler.  

Vi testet ikke ut intervjuguiden på forhånd, men det viste seg at spørsmålene var godt 

egnet til å få svar på problemstillingen. Vi brukte en intervjuguide med åpne svar der 

informantene kunne snakke fritt.  

I kvalitativ forskning er troverdighet det overordede begrepet for gyldighet, pålitelighet 

og overførbarhet. Gyldighet peker på om man har undersøkt det man skulle undersøke. 

Vi mener at vi fikk gode utfyllende svar fra informantene.  

Vi sjekket regelmessig underveis om det er en felles forståelse mellom forsker og 

informant. Vi sjekket felles forståelse underveis ved at vi spurte informanten om hva det 

du mente? - og leste opp det som var skrevet ned i etterkant. 

Det ene båndopptaker intervjuet ble transkribert ordrett og pauser ble markert, 

kremtelyder og stemmeleie og stemmebruken ble ikke markert, men at informanten ble 

berørt under samtalen over det som kom frem.  

Kvale sier at validitet berører alle stadier i en intervjuundersøkelse. Vi hadde gode 

forutsetninger for å belyse temaet med tanke på teoretiske innfallsvinklinger, da det er 
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mye teorier omkring innflytelse på psykisk helse. Men det finnes lite empirisk forskning 

og teori på brukeres eller tidligere pasienters opplevelse av nettverkets betydning ved 

samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP - lidelser. Om informantenes opplevelser 

stemmer med teorien omkring nettverkets innflytelse på informantens helse eller ikke 

vil være underordnet siden opplevelsene vil være subjektive, og det er dette vi 

studentene er ute etter å belyse og få fram.  Vi er ikke ute etter å trekke slutninger fra 

teorien, men heller forsøke å forstå informantenes opplevelser med utgangspunkt i den 

generelle nettverksteorien på området. Det vil være forskningsmetoder som er mer 

hensiktsmessig enn andre i en kvalitativ undersøkelse som er fenomenologisk forankret 

sier Kvale (2005). 

Ved å intervjue få informanter gikk vi i dybden fremfor å studere bredden. Vi var 

opptatt av at vi forstod informantene rett, for å forsikre oss om at vi ikke misforsto 

opplevelsene som kom frem i intervjuene leste vi opp det vi hadde sammenfattet/skrevet 

ned under samtalen for å forsikre oss om at vi hadde oppfattet det informantene sa så 

riktig som mulig. Vi mener at vi har fått besvart problemstillingen vår.  I en 

fenomenologisk undersøkelse er det viktig å formidle hva informanten sier og hva 

informantene mener er viktig å snakke om. Vårt valg av teori vil kunne prege 

forforståelsen av hvilken av de kildene som vil belyse vår problemstilling på en bra 

måte. Vi har vurdert kvaliteten av de kildene som vi har valgt. De er forankret i 

fagmiljøet. Forfatterne vi har anvendt er aktive i arbeidet med å belyse Nettverksmøte 

som en metode som behandlingstilnærming ved psykisk lidelse. Vi har valgt å se på 

retningslinjer og anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling 

og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelse.  

Den kvalitative metoden med semistrukturerte intervju har fungert bra etter 

målsettingen.  

Vi hadde et utvalg av elleve informanter som hadde gjennomgått Nettverksmøter over 

en periode. Ut fra dette utvalget sendte vi forespørsel til de som hadde hatt mer enn tre 

Nettverksmøter. I informasjonsbrevet som ble sendt ut, spurte vi om pårørende også 

ville la seg intervjue for å få både pasienter og pårørendes synspunkter til å besvare 

problemstillingen. Vi fikk tilbake svar om at alle elleve ville være med i undersøkelsen, 

men i ettertid var det flere som trakk seg slik at vi endte opp med åtte informanter og 

fire pårørende.  

Forhold som kan ha påvirket reliabiliteten var at vi brukte båndopptaker på kun to 

informanter. Det viste seg at det var teknisk dårlig kvalitet på båndet og vi var i tidsnød 

med å få gjennomført alle intervjuene og valgt derfor å skrive intervjuet ned for hånd.  

For å kvalitetsikre det som kom frem leste vi opp intervjuet etter avsluttet samtale for å 

sjekke at vi hadde samme oppfattelse av det som kom opp. Vi kan likevel ha mistet 

mange nyanser på grunn av dette, men vi tror likevel at dette har bidratt til å opprette 

reliabiliteten.  Vi har intervjuet de fleste av våres informanter på vår arbeidsplass som er 

et Distriktpsykiatrisk senter ut fra informanter og pårørendes eget ønske. Dette kan også 

ha påvirket informantenes svar i motsetning til å interjue dem i deres hjem. En 

pårørende ble intervjuet på en kafe i området. Det kan også ha påvirket 

intervjusituasjonen med de forstyrrelser det innebærer, ved at det hele tiden kommer og 

går mennesker. En informant ble intervjuet over telefonen. Dette var også ut fra eget 

ønske. Svakheten med dette var at vi mistet nyanser i språket og heller ikke fikk med 

kroppspråket som også kan ha betydning for informasjonen vi var ute etter.  
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Etiske vurderinger 

I all forskningsetikk er respekten for medmennesker et fundamentalt utgangspunkt. Det 

betyr at en ikke kan akseptere en forskningspraksis der mennesker blir gjort til et middel 

for å oppnå et bestemt mål, dette gjelder uansett hva målet er. Taushetsplikten skal 

følges sterkt, en må sikre at andre ikke kan finne ut hvem den enkelte informant er. 

Informantene skal heller ikke delta på falske premisser men være informert, og ut fra 

dette selv vurdere om han vil delta.  

 

Vi intervjuet pasienter som var med i et prosjekt for personer med samtidig rus – og 

psykiske lidelser. Prosjektet var et samarbeid mellom 1. og 2. linje tjenesten i Valdres.. 

Vi begge studentene deltok i prosjektgruppen. Den ene av oss deltok ikke på 

nettverksmøtene, mens den andre av oss hadde nettverksmøter med to av informantene 

sammen med 1.linje tjenesten. På grunn av et lite utvalg av informanter, valgte vi 

likevel å spørre disse to som takket ja til å delta. For å ivareta reliabiliteten så valgte vi 

at studenten som ikke hadde deltatt på nettverksmøtene skulle intervjue disse to 

informantene og deres pårørende.  

Resultatdiskusjon 

Prosjektet omfatter åtte pasienter og fire pårørende som vi har intervjuet for å få svar på 

de problemstillingene vi har valgt i denne undersøkelsen. Formålet vårt med 

undersøkelsen var å belyse pasientene og pårørende sin opplevelse og vurdering av 

nettverksmøte-modellen for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-

lidelser). Det har ikke tidligere vært forsket på nettverksmøtet som metode for personer 

med samtidig rus- og psykiske lidelser. 

 

Pasientene og pårørende gav uttrykk for at de var stort sett fornøyd med 

behandlingsmodellen. Den psykiske helsen hadde bedret seg, og de hadde klart å holde 

seg rusfrie. Det sosiale nettverket hadde hatt stor betydning og i parforholdene ga det en 

ekstra støtte for å holde ut og greie utfordringene i hverdagen. Spurkeland (2005) sier at 

alle relasjoner bygges gjennom samtaler. Borg og Topor (2003)  sier i boken 

”Virksomme relasjoner”noe om viktigheten av å ha innflytelse på avgjørelser knyttet til 

sitt eget liv er en viktig faktor og samtidig kunne utvikle handlingsmåter og 

mestringsstrategier for å håndtere livet sitt, det er gode bedringsprosesser.  

 

Fra regjering og storting er det lagt føringer for at alle hjelpeinstanser skal legge opp sitt 

arbeid slik at brukermedvirkning ivaretas. Det betyr at det er pasienten selv som skal 

definere hva som er problemet. Dette kan da føre til at klienten tar større del i sin 

behandling eller problemløsning. (Brukermedvirkning – psykisk helsefeltet. Mål , 

anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse, 2006) 

 

 

 

En klok person har sagt: ”å bli fratatt ansvar har alltid fornedret mennesket.” 

Modellen er bygget på brukermedvirkning. Det er et behandlingstilbud på pasientens 

premisser, der pasientene sammen med det utvalgte nettverket utvikler seg og finner 

løsninger og støtte i hverandre, da mener vi at nettverksmodellen er brukerstyrt. Det å 
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jobbe på denne måten kan til tider være krevende for behandlerteamet. Hjelperollen er 

den mest tradisjonelle i omsorgsyrkene og har lett for å ta styringen, makten og bedre 

vitende holdning som er fallgruver.  

 

Ideoligen på nettverksmøtemodellen er at pasientene selv tar det endelige valget, om 

han/hun vil ha møte. Modellen er tuftet på at pasientsystemet skal bestemme så mye 

som mulig av rammene rundt møtet. Når de ønsker å ha nettverksmøte, hvilken tid og 

hvor møtet skal være. Modellen legger opp til at pasientsystemet selv har eierskap til de 

løsningene som de velger på møtet. Og da vil valgene de tar på møtene bli mer robuste 

og holdbare.  

 

Resultatet viser at alle pasientene ga uttrykk for at både det private og sosiale nettverket 

betydde mye for dem, og noen sier mer enn før. Selv de som ikke hadde sluttet helt med 

rus ga de uttrykk for betydningen av sitt nære private nettverk var sterkt betydningsfullt.  

 

Fyrand (2005) sier at det sosiale nettverket består av relasjoner som bidrar med 

ressurser slik at man lettere kan mestre livets utfordringer. Vi ser betydningen av at 

familien deltar i behandlingen. Familien kan være det nærmeste nettverket til pasientene 

og det er viktig at pasientene føler støtte og tilhørighet for å forebygge eventuelle 

tilbakefall.  I grunnlaget for PACE – tenkning fremkommer viktige prinsipper for 

helbredelse. Disse går blant annet ut på at man helbredes av at noen tror på en og har 

tillit, at de ikke gir opp selv om det ser mørkt ut eller at det tar tid. Selvbestemmelse, 

verdighet og respekt som vises gir den som har problemet håp om å kunne løse 

problemet. (Ahern og Fisher 2001)  

 

Pasientene har selv definert sin psykiske helse ved at de føler seg trygge og tilfredse, 

har et bra sosialt nettverk som består av både privat og offentlig nettverk. Alle har hatt 

et omfattende rusmisbruk av ulik type rusmidler, men de fleste har redusert og noen er 

blitt total avholdene. Veien frem mot rusfrihet og tilfriskning er personlig, man går 

gjennom håp og tro på egne evner og mobilisering av handlekraft. Troen på seg selv 

henger ofte sammen med evnen til å ta i mot hjelp og støtte for å ta tilbake eierforholdet 

til seg selv og livet sitt.  

 

Salutogeneseteorien fokuserer på forebyggende faktorer og hva som er helsebringende 

faktorer. Fokuset ligger på folks mestringsstrategier, evne til å mestre og ta i bruk egne 

og andres ressurser. (Antonovsky (2000)  

 

Det kom frem kritikk fra en av pasientene som følte seg ”overkjørt,”og ikke respektert 

av behandlerteamet over tema behandlerteamet ønsket å ta opp på møtet. Det er ikke 

godt å si hva behandlerteamet og pasienten hadde planlagt før møtet, men denne 

pasienten var ikke fornøyd med behandleren fra 2. linje tjenesten angående møtets 

agenda. Møtet ble holdt i pasientens hjem og pasienten selv hadde lagt en plan over hva 

som skulle tas opp. Han følte seg ikke respektert og lyttet til da behandleren i 2. 

linjetjenesten tok styringen og ville bare snakke om rusen og ikke om andre ting som 

livet bestod av. Pasienten tok opp at det er samarbeidsproblemer mellom 1. - og 2. 

linjetjenesten og ønsket derfor ikke 2. linje tjensten med på møtene. 
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 Andersen (2002) snakker om forskjellig former for viten: rasjonell – og praktisk viten 

og legger til at under disse to former for viten ligger det to andre former, som handler 

om å fornemme relasjoner til andre og kunne sanse eller fornemme situasjonen fra 

øyeblikk til øyeblikk. Andersen er opphavsmann til reflekterende team og vi tenker at 

hvis behandlerteamet hadde reflektert sammen om situasjonen i møtet kunne det 

kanskje ha forårsaket en bevegelse mellom ytre og indre dialoger.  

Man kan stille seg spørsmål angående samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten. 

Behandlerteamet representeres vanligvis en person fra spesialisthelsetjenesten og en fra 

kommunehelsetjenesten som har forberedt seg til møte. I dette tilfellet ser det ut til 

behandlerne ikke har fått forberedt møtet godt nok. Har de kommunisert med 

hovedpersonen om temaer som skulle tas opp? Og hva med å se, oppdage signalene som 

pasienten sendte ut på møtet?  Dette er pasientens opplevelser og det er ekte for han.  

 

Vi mener at modellen egner seg godt til konflikthåndtering ved at de involverte kommer 

sammen og snakker om det som er vanskelig. At det oppstår konflikter kan fort føre til 

avbrytelse av behandlingen noe som er svært uheldig. Behandlerteamet må være bevisst 

på at konflikter i møtet kan oppstå. Hvordan vil man håndtere det? Skal man være 

avventende og se om pasienten og hans nettverk gjør konflikthåndteringen selv?  

Behandlerteamet skal ha en kompetanse på å løse konflikter om de oppstår i et 

nettverksmøte, det på en måte at gode prosesser kan utvikles. Vi tror at essensen i 

konfliktløsing er at alle som er innblandet får en felles forståelse av hva konflikten 

består av. Deretter må alle få muligheten til si sin mening uten å bli avbrutt. Møteleder 

må akseptere de individuelle meningene om saken. Behandlerteamets rolle er å gi støtte 

og trygghet til hovedpersonen under møtene, og ha et ansvar å føre samtalen videre hvis 

det stopper opp.  

 

Andersen (2002)  sier at vår forforståelse vil vere personlig og være med oss hele livet. 

Behandlerteamet har med seg sin egen forståelse ut i fra sin egen kunnskap, erfaringer, 

følelser og tanker. Dette tar terapeuten med seg i møte med den andre som søker hjelp. 

Utfordringen er å forsøke ikke la forforståelsen styre dialogen og forståelsen, men være 

åpen for den andre, med så lite fordommer og forforståelser som mulig.  

 

En annen informant som gjennomførte nettverksmøter med mange deltakere, hadde en 

oppfatning om at behandlerteamet var tafatte, at de ikke bidro med noe i møtet. 

Svendberg (2002) mener at gruppestørrelsen har stor betydning for samspillet i gruppen. 

Når det er få gruppedeltakere vil samhørigheten bli større og innflytelsen lettere i 

motsetning til store grupper som lettere blir mer upersonlig og påvirker 

kommunikasjonsmønsteret. 

 

 Informanten savnet en bedre struktur på møtene. Det kan også være at informanten 

savnet en støttende holdning fra behandlerteamet der de tar ansvar for at dialogene får 

utvikle seg i møtene mellom deltakerne. Sævareid sier i boka til Botnen Eide (2008) at 

en god veiledning er å ta vare på den andre, De profesjonelle skal ikke utløse sine 

kunnskaper ovenfor den som blir veiledet, men få den veisøkende til å kjenne på egen 

motivasjon til å treffe egne valg. Det at behandlerteamet har en god 

relasjonskompetanse kan bedre evnen til å samhandle med nettverksmøtedeltakerne.  
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Pårørendes opplevelser og forståelse av pasientenes psykiske helse og avhengighet 

samsvarte bra med pasientenes opplevelser om at det hadde skjedd en positiv endring 

hos alle.  En av de pårørende sa at forståelsen for hovedpersonen hadde blitt tydeligere 

og klarere etter deltakelse på nettverksmøter.  Det hadde endret hennes syn på hvordan 

pasienten hadde hatt det i barndommen, hvor mye angst og smerte som hadde ligget der.  

I møtene kom det tydeligere frem hvilke behov pasienten hadde for hjelp, og der hun 

som pårørende kunne strekke seg lengre uten å selv bli redd for å bli avvist, men at hun 

selv kunne sette sine egne grenser uten å virke avvisende.  

 

Nettverksmøte modellen skal fungere slik at brukerne og nettverkets kompetanse blir 

tatt på alvor. Alle er likeverdige deltakere, behandlerteamet som er til stede er ikke 

”bedre vitere”. For at nettverket skal kunne forstå brukeren er det å ha kunnskap og 

informasjon om ”problemet” som svært viktig. Seikkula, (2002) sier at det er den som 

har problemet som er eksperten og sammen med familien/nettverket som best kan si noe 

om hvordan problemet oppleves. Noe vi kan si oss enige i. 

 

En annen av de pårørende mente det hadde skjedd en endring i forståelse og kunnskap 

om hovedpersonen, men hadde vanskeligheter med å relatere det til nettverksmøtene.  

En av de pårørende nevnte spesielt at det var godt å komme sammen og prate om 

problemene. Seikkula sier at nettverksmøte har som mål å skape en god dialog som kan 

gi grunnlag for å endre en vanskelig livssituasjon.  Nettverksmøtene skal være et sted en 

kan komme sammen, sette ord på tanker, og følelser og det skaper en felles forståelse 

som kan bli til en felles plattform for samhandling.  En bedrer derved mulighetene for å 

finne virksomme måter å håndtere de opplevde problemene på. Seikkula (2002) sier at 

målet er ikke å komme til enighet eller definerer det som er rett, men ha respekt for 

hverandres opplevelser både av situasjonen og problemet.  

 

Det ble ikke direkte sagt at forståelsen av pasientens helsetilstand var blitt bedre, men 

trekker frem at det har skjedd store endringer ved at han hadde sluttet å drikke alkohol 

og mobilisert en kraft til å endre på ting blant annet ved å ta opp igjen sertifikatet. 

Pårørende ser at pasienten har endret fokus og fått mer selvinnsikt som har bedret hans 

psykiske helse og startet opp med noe meningsfullt som vil kunne hjelpe han til å 

oppfylle egen målsetting med å komme tilbake i arbeid ved ta opp igjen sertifikatet han 

mistet. I boken Mueser med fl. (2006 s.110) sier i sitt fjerde tiltak innenfor 

behandlingen om tilbakefallforebyggingsstadiet. Det legges vekt på pasientens 

identitetsendring med å styrke kunnskaper og ferdigheter som fremmer egen sak.    

 

En annen av de pårørende sa heller ikke direkte at det hadde oppstått større forståelse 

for pasientens helsetilstand, men påpeker at de alle i familien har fått et tryggere og 

bedre forhold. Tidligere var det en utrygghet, men dette hadde endret seg. De gode 

relasjonene hadde kommet tilbake i familien og livskvaliteten hadde bedret seg 

betraktelig ved at pasienten hadde sluttet å drikke. Spurkeland (2005) sier at tillit er er 

bærebjelken i alle relasjoner. Den er en følelse som utvikles gjennom interpersonlige 

erfaringer og bygges ved repeterte tillitvekkende handlinger. I følge Hummelvoll (2004) 

er det å bli møtt med en aksepterende holdning avgjørende for selvaktelsen. Ved at 

pasienten får en vilje til åpenhet er en forutsetning for å få hjelp, og at åpenhet ikke kan 

fremtvinges, men må komme som følge av et trygt kontaktforhold.    
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Hva er bra og hva er mindre bra med nettverksmøte-modellen 

Når vi ser samlet på pasientenes og pårørendes opplevelser av nettverksmøtemodellen, 

var det stort sett mest positivt fra pasientgruppen, men også pårørende hadde mange 

gode innspill. De fleste pasientene opplevde behandlerteamet som flinke og som ikke 

overkjørte noen, men tvert imot kom med innspill som har hjulpet dem til å tenke selv. 

En person ble møtt på en trygg og god måte i en krise. Seikkula (2002) sier at man ofte 

mister ordene når man er i krise og at symptomer og atferd blir kroppens språk. I stedet 

for å tolke andres symptomer og atferd kan vi bruke dialogen til å lytte til den andre. 

Gjennom sitt arbeid med Sense of Coherence (SOC) opplevelse av sammenheng, så 

Antonovsky at mennesker som har opplevd traumer opplevde høye skår på de tre 

komponentene i SOC som vi deler inn i: forståelighet, håndterbarhet og meningsfullhet. 

Sistnevnte henspiller på motivasjon og håp som betyr mye for engasjement og energi 

som legges i å møte utfordringer. Nettverksmøte var for denne personen til stor hjelp 

ved at de nære personene kom sammen og fikk satt ord på tanker og følelser og det gav 

en forståelse og klarte å håndtere krisen på en god måte.  

En annen person mente at det beste tilbudet hadde vært å kunne dele sine erfaringer med 

andre rusmisbrukere. Denne person mente at likemenn kan formidle informasjon og 

dele kunnskap om felles problem på en måte som er tilpasset den som er i en vanskelig 

situasjon slik at en klarer å motta budskapet. Likemenn har egenerfaring og snakker 

samme språk. Noe som denne personen får på møteplasser for personer med et 

rusproblem.  

En pårørende syntes nettverksmøtene har vært til god hjelp ved å komme sammen og 

prate om det som var viktig. Opplevde at møtene hadde vært til god hjelp for både 

pasient og pårørende og forventningene ble innfridd da samboer hadde fått en god 

behandling. Pårørende mente at når møtene avholdes hjemme, blir det lettere å snakke 

om problemene.  

En annen pårørendes erfaring var at nettverksmodellen hadde vært nyttig for dem. 

Pasienten hadde klart å snakke åpent for første gang om sitt problem i familien. 

Familien hadde også fått snakket om hvordan de hadde opplevd det. Det hadde vært 

sterke møter, men det hadde gjort noe med hele familien som hadde styrket dem. 

Pårørende uttrykte at behandlingsteamet hadde gjort en god jobb ved at det de hadde 

hatt en god og trygg ramme på møter som åpnet opp for å dele tanker og følelser. 

 

Forslag fra pårørende til endring av behandlerteamet   

Forslag til behandlerteamet fra pårørende var at det må være et klarere definert mål som 

kan evalueres underveis.  

Synspunktene på behandlingsteamet var at de hadde dårlig styring og kunne ha ledet 

bedre. En nevnte at blant annet at det ble ”kaklet” i munnen på hverandre. Savnet at det 

ikke var forpliktelser i møtene og mente det hadde vert lettere hvis det hadde blitt 

konkludert med et eller annet som kunne videreføres til neste møte for å få en endring.  
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Mente det ble mange terapeuter ”som jobbet på hver sin tue”. Så som viktig at fastlegen 

deltar på nettverksmøtene. Begrunnet det med at det var de (legene) som legger inn 

pasientene, medisinerer og skal ha oversikten over den totale helsen til pasienten.  

At det kunne vært en gjennomgang med hovedpersonen om hva som skulle tas opp i 

møtet på forhånd slik at alle var forberedt og at det hadde vært ett tema å forholde seg 

fra gang til gang.  

At planleggingen hadde vært bedre i forhold til hvem som skulle være med på møtene 

og stilte spørsmål ved om alle trengte å være med på alle møtene fra gang til gang.  

Det ble stilt spørsmål ved hvem skal delta på møtene og hvor mange bør det være for at 

møtet skal ha en effekt. Store møter gjør det vanskelig å snakke for noen. Forslag fra 

pårørende var et ønske om å starte med få personer og øke etter hvert med flere dersom 

nødvendig og ønskelig.  

Det ble henvist til taushetsløfte der helsepersonell har taushetsplikt, men de andre 

deltakerne er kun bundet av egen samvittighet, noe som pårørende mente kunne være en 

mangelvare hos enkelte og de som deltar på møtene bør også kunne bidra i stedet for å 

skape usikkerhet. At alle bør kunne føle seg komfortabel for å kunne bidra i prosessen.  

En pårørende opplevde at det ble slengt frem mange ”fraser” fra behandlerteamet som  

pårørende så på som unyttig.  
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Oppsummering 

 

Vi hadde tre problemstillinger som vi ønsket å belyse i dette prosjektet: 

 Problemstilling 1. Opplever pasienten en bedre psykisk helse og rusmestring ved å 

innlemme nettverk og familie i nettverksmøtet?  

 

Problemstilling 2. Opplever pårørende en større forståelse av pasientens psykiske helse 

og avhengighet og at de på den måten kan støtte/hjelpe på en bedre måte?  

 

Problemstilling 3. Hva opplever pasientene og pårørende som bra og mindre bra med 

nettverksmøtemodellen?  

 

Vi mener at problemstillingene i prosjektet er bra belyst fra informantene sine 

besvarelser som bekrefter at: 1) pasientene opplevde en bedre psykisk helse og 

rusmestring ved å innlemme nettverk og familie med på Nettverksmøtene. 2) Pårørende 

bekreftet at de hadde fått en større forståelse for pasientens psykiske helse og 

avhengighet og derfor kunne gi støtte på en bedre måte. 3) Under dette punktet kom det 

frem flere konstruktive forslag som Nettverksmøtelederne bør merke seg.  

Denne undersøkelsen viser at Nettverksmøte er en god arena for personer med samtidig 

ruslidelse og psykisk lidelse – ROP–lidelser. Resultatene i undersøkelsen viser at de 

fleste har fått god hjelp for sine  problemer. Ikke alle informatene var like fornøyde med 

opplevelsene de hadde hatt i møtene Det ble satt kritisk lys på flere ting som 

behandligsteamet må se nærmere på. Alle pasientene har hatt omfattende rusmisbruk av 

ulike typer rusmidler, men de fleste har redusert eller blitt avholdende. Den psykiske 

helsen har blitt bedre etter eget utsagn, og de fleste har god støtte i nettverket.  

Undersøkelsen var for liten til å kunne bedømme at Nettverksmøtemodellen har den 

effekten som hjelper for denne store pasientgruppen da det var et lite utvalg vi 

undersøkte, men informantene var stort sett positive til modellen.  

Vi har valgt å unnlate en diskusjon om funnene som fremkom i kartleggingen som 

klinisk sosionom Laila Olsen, ansatt som speialkonsulent innen rus ved DPS Gjøvik, og 

spesialsykepleier Anne Marit Hellandshølen ved Ambulant team ved Poliklinikken i 

Valdres har kartlagt av utfordringene nettverksmøtene i Valdres har møtt. 

Resultatet av intervjuene viste: 1) Mangel på forankring hos faglig ledelse i 

Distriktpsykiatrisk ledelse og kommunene. 2) Manglende frikjøp. 3) Tilnærmingsmåter 

innen rus, psykiatri og relasjonsbygging som ulike og uvante for ansatte. 4) Ulike 

holdninger til pasientgruppen hos de ansatte. 5) Ustabile og ikke alltid motiverte 

pasienter. 6) Ingen veiledning av møtelederne etter mai 2011. 7) Negative følelser og 

tanker blir benektet hos pårørende og pasienter, mens det er åpenhet som trengs mest av 

alt på nettverksmøtene. 8) Splitting av fagpersoner ved samlivsbrudd mellom pasient og 

ektefelle. 9) Sviktende motivasjon – enten hos pårørende, ansatte eller pasienten.  

 

Når en ser alle funnene fra vår underøkelse og karleggingen fagpersonene ovenfor viser 

samlet, trekker vi den konklusjonen at det finnes nok av forbedringspotensiale som bør 

gripes fatt i. 
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                          VEDLEGG 

Intervjuguide for hovedbruker av nettverksmøte 

Intervju med hovedbruker tilpasses vedkommendes situasjon, hva han eller hun selv 

ønsker å fokusere på, ser som viktig, er i stand til å svare på, og hva som skjedde i 

nettverksmøtet. 

Tema 1: 

Totalsituasjon – her og nå.  

Fortell om hvordan du har det her og nå.  

a) psykisk helse 

b) er det noe bruk av rusmidler nå  

c) aktivitet – sosial deltakelse 

d) relasjoner til andre 

e) trygghet 

f) livskvalitet 

g) bosituasjon 

h) i arbeid 

i)  i behandling eller oppfølging fra kommunen nå 

Tema 2: 

Problemdefinisjon.  

a) Kan du fortelle om utfordringer du har, (problemer du har) 

b) Har det skjedd endring i egen forståelse, kunnskap 

c) Er det konflikt mellom egen forståelse og andres 

d) Har det utviklet seg løsningsstrategi 

 

Tema 3: 

Nettverk. 

 a) hva betyr det sosiale (særlig private) nettverket 

 b) har det skjedd endringer 
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Tema 4: 

Nettverksmøte. Kan du fortelle meg om hvordan du opplevde nettverksmøtene. 

Hvordan opplevdes atmosfæren på møtene? 

Hva husker du best? 

 a) hva skjedde der 

 b) hvordan opplevdes dette 

c) hva var nyttig/unyttig – hvorfor 

d) ble det gjort noen avtaler på nettverkmøtet og evt. ble disse avtalene fulgt opp 

 

Tema 5: 

 

Vurdering av modellen.  

På hvilken måte tror du at nettverksmøtet kan være til hjelp?  

Ble forventningene dine møtt? 

Og på hvilken måte ble de møtt?  

Hva har gitt mest mening for deg? 

Kan du fortelle om de erfaringene / opplevelsene du har fra nettverksmøtene. 

Kan du si noe om synspunktene dine på behandlerteamet.  

Er det andre parallelle behandlinger med nettverksmøter eller viktige livs hendelser som 

har betydning for aktuell livskvalitet?   

Er det noe i etterkant du vil si?  

Har du forslag til endringer av opplegget til behandlingsteamet?  
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt. 

Bakgrunn 

Dette er en forespørsel om du vil delta i en undersøkelse som skal brukes i en 

masteroppgave ved Høyskolen i Hedmark og Linneuniversitetet i Sverige.   

Vi er to studenter som tar en nordisk masterutdanning i rus og rusbehandling ved 

Linneuniversitetet i Sverige som sammen med Høyskolen i Hedmark startet dette 

deltidsstudiet 2010 og skal avsluttes våren 2012. Vi er begge ansatt ved Sykehuset 

Innlandet, Distriktpsykiatrisk senter i Valdres. Vår veileder på master studiet er forsker, 

Dr. philos. Anne Landheim.  

Vi skal gjøre en forskningsundersøkelse på Nettverksmøte som metode for behandling 

for personer med samtidig rus- og  psykiske lidelser. Formålet med studien er å belyst 

brukerne og pårørende sin opplevelse og vurdering av Nettverksmøtemodellen.  

Ansvarlig for studiet er Sykehuset Innlandet.  

Din deltakelse i studien innebærer at vi to studentene vil  intervjue deg om dine 

erfaringer med Nettverksmodellen. Intervjuene vil ta ca 1 time. Intervjuet kan 

gjennomføres der du ønsker det, for eksempel hjemme hos deg selv, eller du foretrekker 

å møte på Distriktpsykiatrisk senter i Valdres. Hvis du tillater det, vil vi bruke 

båndopptaker under intervjuet for å sikre oss at vi får med det du sier.  

Vi vil spørre deg om hvor fornøyd du er med Nettverksmøte som metode, om det har 

bedret din livssituasjon med mindre rus, psykiske plager og bedre helse. Det er dine 

opplevelser vi ønsker å høre mer om. Vi ønsker også å intervjue deltakere fra ditt 

nettverk som har deltatt i nettverksmøtene. Vi vil bruke en intervju guide.  

Mulige fordeler og ulemper 

Du vil ikke ha noen spesielle fordeler av studien, men erfaringer fra studien vil senere 

kunne hjelpe andre med samme diagnose. Resultatene skal brukes til å gjøre 

behandlingen og oppfølgingen for personer med samtidig  rus- og psykiske lidelser 

bedre. Det vil ikke medføre store ulemper for deg å delta i studien.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 
studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer/direkte 
gjenkjennende opplysninger. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av 
studien når disse publiseres.  

Den informasjonen du gir oss under intervjuet skal kun brukes i masteroppgaven og for 

å belyse brukerens og nettverkets egne opplevelser av nettverksmøtemodellen. Vi skal 

ikke skrive om det du sier slik at det kan gjenkjennes hvem du er. En kode knytter deg 

til en navneliste. Navneliste og opptak slettes senest 31.12.2012. Dersom du trekker deg 
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fra studien, kan du kreve at opptaket slettes før denne tid. Du har rett til å lytte på 

opptaket. 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ikke ønsker å delta, trenger du ikke å oppgi 

noen grunn, og det får ingen konsekvenser for den videre behandlingen du får ved 
sykehuset. Det er imidlertid viktig for studiet at flest mulig deltar. 

Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på denne siden. Om du nå 
sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige 
behandling på sykehuset. Dersom du senere ønsker å trekke deg, kan du kontakte 

Prosjektleder og vår veileder for studiet er: Forsker, Dr. philos. Anne Landheim.  

 

Samtykke til deltakelse i studien  

Hva slags nytteverdi har Nettverksmøte som 
behandlingsmetode for personer med rusavhengighet og 
samtidig psykisk lidelse. 

 

Jeg er villig til å delta i studien  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

Sigrun W-H Nordby    Telef. 611 17 450    og  Elin Ann R. Thyri   Telef. 611 17 450 

Distriktpsykiatrisk senter  2910 Aurdal  

Masterstudenter ved Linneuniversitetet i Växjø, Sverige 
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Viser til innsendt melding om behandling av personopplysninger / 

helseopplysninger. Det følgende er personvernombudets tilråding av 

prosjektet.  

 

Med hjemmel i Personopplysningsforskriftens § 7-12 jf. 

Helseregisterlovens § 36 har Datatilsynet, ved oppnevning av 

personvernombud, fritatt sykehuset fra meldeplikten til 

Datatilsynet. Behandling og utlevering av person-/helseopplysninger 

meldes derfor til sykehusets personvernombud.  

 

Databehandlingen tilfredsstiller forutsetningene for melding gitt i  

personopplysningsforskriften § 7-27 og er derfor unntatt konsesjon.  

 

Personvernombudet tilrår at prosjektet gjennomføres under forutsetning 

av følgende: 

 

1. Databehandlingsansvarlig er Sykehuset Innlandet HF ved adm. dir. 

2. Behandling av personopplysningene / helseopplysninger i 

prosjektet skjer i samsvar med og innenfor det formål som er 

oppgitt i meldingen. 

3. Data lagres som oppgitt i meldingen (vedlagt). Annen 

lagringsform forutsetter gjennomføring av en risikovurdering som 

må godkjennes av Personvernombudet. Lydopptak skal hele tiden 

være under Sykehuset Innlandets kontroll og kan ikke utleveres til 

eksterne. Det forutsettes at transkripsjonen fra intervjuene enten er 

anonym, eller lagres på sykehusets område for forskningsdata 

(”Forskningsserver”). 

4. Vedlagte samtykke benyttes, inklusive markerte tillegg og 

endringer foretatt av personvernombudet. Eventuelle fremtidige 

endringer som berører formålet, utvalget inkluderte eller 

databehandlingen må forevises personvernombudet før de tas i 

bruk. 

5. Kryssliste som kobler avidentifiserte data med personopplysninger 

lagres som angitt i meldingen og oppbevares separat på 

prosjektleders avlåste kontor. 

6. Dersom formålet eller databehandlingen endres må 

personvernombudet informeres om dette. 

7. Kontaktperson for prosjektet skal hvert tredje år sende 

personvernombudet ny melding som bekrefter at databehandlingen 

skjer i overensstemmelse med opprinnelig formål og 

helseregisterlovens regler.  

8. Data slettes eller anonymiseres ved prosjektslutt 31.12.2012 ved at 

krysslisten slettes og eventuelle andre identifikasjonsmuligheter i 

databasen fjernes. Når formålet med registeret er oppfylt sendes 

melding om bekreftet sletting til personvernombudet. 
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Prosjektet er registrert i oversikten over tilrådinger og uttalelser til 

forskning som Personvernombudet fører for sykehuset. Oversikten er 

offentlig tilgjengelig. 

 

 

Lykke til med prosjektet! 

 

 

Med vennlig hilsen  

for Personvernombudet for forskning og kvalitetssikring 

 

 

   

Helge Grimnes 

Personvernrådgiver 

Kompetansesenter for personvern og informasjonssikkerhet 

Stab fag & pasientsikkerhet 

Oslo universitetssykehus HF 

 

E-post:  personvern@oslo-universitetssykehus.no  

Web: www.oslo-universitetssykehus.no/personvern 
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