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Hva skal jeg snakke om 

• Hvorfor dette prosjektet? 
• Forskningsspørsmål og gjennomføring 
• Det daglige arbeidet i teamene 
• Den gode hjelpen 
• Konsekvenser for praksis og kompetanse 
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Behov for kjøtt på beina 

• Helhetlige og sammenhengende tilbud – hva 
er det? 

• Få studier beskriver god hjelp i det daglige 
samarbeidet mellom fagfolk og brukere  
 



6 

En forsømt og utsatt gruppe 

 
• Levekårsproblemer 
• Runddans mellom tjenestetilbud  
• ”Difficult to engage” 
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Forskningsspørsmål 

• Hvordan foregår det daglige arbeidet i 
teamene og møtene med brukerne? 

• Hva opplever brukere og fagfolk som god 
hjelp? 

• Hva kjennetegner den gode hjelpen ut fra et 
bruker - og fagfolkperspektiv? 
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Hvor har vi samlet inn data? 

 
• To ambulerende team i en norsk by 
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Og hvordan? 

 
- deltagende observasjon  
- semistrukturerte intervjuer med fagfolk og 

brukere 
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Og hva fant vi?  

• Relasjonen skapes gjennom praktisk 
samarbeid om hverdagslige utfordringer 

• Samarbeidet ligner på kontakt og 
samhandling mellom folk flest 

• «Skitpraten» bidrar til alminneliggjøring 
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Varierte arbeidsdager og oppgaver 

 Eksempler: 
– ivaretakelse av fysisk helse 
– kosthold og hygiene 
– transport til andre offentlige hjelpetiltak 
– samarbeid med andre offentlige instanser 
– økonomisk bistand 
– medisiner og kontakt med pårørende 
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Samarbeid på hverdagens arenaer 

  ”Også har vi vært mye ute. Kjører bare rundt 
omkring. Vi har vært på IKEA. Fått meg 
lamper, hundemat. Vært på kaféer.” (Bruker 
team 2) 

 
 ”For når jeg blir sittende på et sånt kontor så 

blir jeg veldig lite følsom. Jeg blir veldig kald, 
og jeg blir veldig saklig og konkret.”(Bruker 
team 1) 
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”Bilterapi” 

• ”Det er ikke en ovenfra og ned-holdning – Nå 
er du pasient og kommer til psykologen din 
og skal prate. Men nå står vi side om side i 
en kø eller er ute og kjører – Da er det mye 
lettere å komme med noen ting. Det er mye 
lettere å få den relasjonen”(Fagperson team 
2) 
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Et likeverdig møte 

• ”Da har jeg en 
grunn til å sette på 
en kjele kaffe, og 
da har jeg – ja, en 
grunn til å fylle 
opp ei skål med 
sjokolade, liksom.” 
(Bruker team 1) 
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Troverdige fagfolk 

 «Jeg føler at hun er seg selv. At hun prater på 
en ordentlig måte. At hun ikke bare sitter og 
synes synd i meg…». 
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Å forholde seg til folk sin 
totalsituasjon 

”Og så tenker jeg på 
det, det her å gjøre 
det som er.” 

(Fagperson team 2) 
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Praktisk orientert hjelp 

• ”Det første var å ta tak 
i regninger og husleie.” 
(Bruker team 2) 

• Det er litt godt for da 
har jeg en avtale en 
gang i uka.”(Bruker 
team 2) 
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Fotballfellesskap 

• ”Jo det er kjempebra. Får koblet skikkelig ut. 
Få slite litt og ha det artig og ikke tenke på 
angsten og sykdom. Å være blant folk. Bare 
det å sitte i garderoben å prate litt og høre 
hva de prater om. Det er jo ting man har 
savna.” (Bruker team 2) 
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Kattemating bygger tillit 

• ”Å være på institusjon 
og få litt hjelp en 
periode, så er det viktig 
at kattene eller dyrene 
er trygge da.” 

 (Fagperson team 1) 
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Tilgjengelighet  

• ”Jeg kan snakke med dem i telefonen, det 
kan hjelpe veldig mye det. Ja, at jeg vet de 
er der. For jeg kan jo ringe på kveldstid og i 
helgene.” (Bruker team 1) 

 
• ”Hun er veldig sånn at hvis jeg spør henne 

om hun kan ringe meg, hvis jeg lurer på 
veldig mye, så er hun veldig flink til å ringe 
meg opp og roe meg ned hvis det er noe jeg 
er stressa over”(Bruker team 2) 

•   
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Trygghet 

• ”Det trenger ikke å være sånn at de har 
fasitsvar på mine problemer. Det er ikke det 
jeg trenger dem til. Jeg trenger dem til å ha – 
sånn som at jeg bare har noen der, for jeg 
har ingen andre”(Bruker team 1) 

• Det er mye god terapi i SMS”.  
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Å strekke seg 

• ”Vi har litt forskjellig praksis på det, men da 
tenker jeg at av og til så er den fleksibiliteten 
veldig viktig. Altså at en faktisk er litt sånn 
mentalt forberedt på at skjer det ting på 
kvelden, så må jeg kanskje være innstilt på 
at når den SMS’en eller telefonen kommer, 
så må man agere på det.”(Fagperson team 
2) 
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Tid og fleksibilitet 

• ”Å interessere seg for 
noe mer enn 
symptomene” 
(Fagperson team 2) 
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Samarbeid – hvordan henger ting 
sammen? 

•  Hverdagslige utfordringer 
• Hverdagslige arenaer  
• Tillitsbygging 
• Identitetsbygging 
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Rammer som har betydning 

• Tid 
• Fleksibel bruk av dagen  
• Antall brukere pr ansatt 
• Transport og tilgang på biler 
• Profesjonell frihet 

http://psykiskhelsearbeid.no/tid_forventninger/
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Fagrollen 

• Tusenkunstner 
• Fikser 
• Medvandrer 
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Fagfolkenes kompetanse 

• Ikke -moraliserende 
• Praktiserer «Skitprat»og humor 
• Byr på seg selv 
• Ordner opp  
• Løsningsorientert 
• Varierer kontaktformer og sted 
• Anvender metoder pragmatisk 
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Utfordringer 

• Hvor mye hjelp  
• Hvor personlig og privat 
• Tilgjengelighet 
• Når avslutte og hvordan 
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Noen kjennetegn på god hjelp  

God  
• Foregår på ulike 

hverdagsarenaer 
• Samarbeid om det som er 

viktig for brukerne 
• Fleksibel og tilpasset skiftende 

behov 
• Relasjoner skapes via uformelt 

samvær og prat 
• Praktisk hjelp til å løse 

hverdagens utfordringer 
• Langsiktige løp 

 
 

I motsats til 
• På kontor 
• Fagfolk er eksperter 
• Byråkratisk og regelorientert 
• Diagnoseorientert 
• Problem - og sykdomsorientert 
• Kortsiktig 
• Standardisert 
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www.psykiskhelsearbeid.no/content/5
93/Hva-kjennetegner-god-hjelp 

http://www.psykiskhelsearbeid.no/content/593/Hva
http://www.psykiskhelsearbeid.no/content/593/Hva
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Veien videre 
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«De prøver faktisk å lage litt farger på 
livet til folk, der livet faktisk er da» 
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