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En historie 

• Seint i høst var jeg innlagt på en døgnenhet  i avd. DPS. Jeg ble i den sammenhengen 
tilbudt å ha et nettverksmøte. Jeg ba da min nærmeste familie, mine nærmeste 
venner og min psykolog på den tiden. For meg var dette en av faktorene som gjorde 
at jeg kom meg opp og ut av depresjonen. Jeg hadde lenge isolert meg fra vennene 
mine, og dette var dermed en god måte å gjenoppta kontakten med venner, i trygge 
rammer og god støtte rundt meg. Jeg trodde jeg skulle være redd for å sette ord på 
ting, men det gikk overraskende bra. Både venner, psykologen min og familie var 
støttende og forståelsesfulle. Det ble en arena for meg, hvor jeg kunne sette ord på 
ting og forklare situasjonen min, slik at de lettere kunne forstå hvordan ting var og 
hadde vært. Og det gjorde det da lettere for dem å forholde seg til situasjonen, og 
når jeg eventuelt skulle møte dem så var det lettere for meg, men også for dem å 
forholde seg til meg. Men det ble også en arena for venner og familie å sette ord på 
hva de følte og snakke rundt ting. Det ble en veldig god dialog med ulike involverte 
parter. Jeg føler på mange måter at jeg kom nærmere vennene mine etter dette og 
at det var lettere å komme tilbake til det normale livet mitt igjen. Ble ikke så 
skremmende som jeg hadde fryktet. Takket være dette møte. Jeg anbefaler dette på 
det sterkeste til mennesker som er i liknende situasjon. Det skaper åpenhet og 
trygghet for alle parter. 

Menneskelig nær – faglig sterk 
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En annen historie 

• Etter at vår sønn hadde gått 2 år til behandling for depresjon, og samtidig ble utredet for 
eventuelle andre grunner til at han sliter mye både psykisk og sosialt, fikk vi tilbud om å delta i 
nettverkssamtaler. Vi hadde på dette tidspunktet en meget dårlig dialog med hverandre. All 
form for kommunikasjon fra oss til ham ble oppfattet som kjefting i hans hode, og all 
kommunikasjon var fullstendig låst. I tillegg ønsket han over hodet ikke å involvere oss i 
behandlingen, og hvordan den skred  fram. Ettersom han var over 16 år da denne situasjonen 
ble oppfanget har han hele tiden selv kunnet velge at vi foreldre IKKE skulle involveres. Jeg 
pleier ofte å si at om han hadde fått kreft, hjerteinfarkt eller brukket et ben ville vi fått beskjed 
om hvordan vi skulle forholde oss til ham, og råd om hva vi skulle gjøre. Ettersom han var 
psykisk syk, og han valgte å holde oss utenfor, ble vi hensatt til kun å være en som sørget for 
praktiske ting som mat, varme, transport osv.  

 

• Vår sønn er nå blitt 21 år og vi har i ca 2 år hatt månedlige nettverksmøter hvor vi kommer 
sammen og snakker om temaer eller situasjoner som vår sønn bestemmer. Dette har blitt et 
fora hvor det faktisk er mulig å snakke om utfordringer, irritasjoner eller situasjoner, følelser og 
annet. For meg som mor har dette vært en "livbøye" i en utrolig frustrerende, ufattelig og 
håpløs situasjon. Selv om han bor hos meg, og er i huset mer enn 20 timer i døgnet, har dette 
vært den eneste måten for meg å få vite hvordan min sønn har det, hva han tenker og føler. Vi 
har også hatt et par utrolig kritiske situasjoner hvor vår sønn har truet med på avslutte livet sitt. 
Da har jeg kontaktet de dyktige lederne av nettverksmøtene og fått "krisehjelp", og de har 
hjulpet vår sønn mer enn man skulle kunne forvente! Tusen takk for all hjelp og støtte. 
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Behandlers betraktninger 
 

• Nettverksmøtene har vært en utfordring for meg som fagperson. Det at det 
er åpenhet rundt alt i prosessen og at man ikke har et klart formulert mål 
har vært å bevege seg ut på ukjent territorium. Jeg ser i etterkant at selv om 
dette har vært krevende har det også ført til positive forandringer i 
pasientens liv. Det har blitt synliggjort behov og følelser som kanskje 
ellers ikke ville fått plass i behandlingsrommet, spesielt fordi rammene for 
pårørendekontakt ofte er avgrenset til korte møter. Pasienten som sosial 
aktør har kommet mer i forgrunnen enn det pleier å gjøre i en 
terapi. Prosessen har også konkret ført til at tydeliggjøring av pasientens 
ønsker og ressurser har gjort det mulig å etablere arenaer for anerkjennelse. 
Av og til er veien målet, spesielt ift nettverksmøter virker dette å være 
gjeldende. Familien trener seg for eksempel på å snakke sammen etter år 
uten kommunikasjon. Det er ikke alltid pent å se på, men alltid meningsfullt.  



NAPHA                                 Menneskelig nær – faglig sterk 

Åpen dialog i relasjonell praksis 
respekt for annerledeshet i øyeblikket  

 

• Ikke bare en teknikk eller metode, men en holdning til seg selv 
og andre mennesker, som fysisk og verbalt reflekterer en måte 
å være på i relasjon og samtale med mennesker 

 

• Et grunnsyn, som formidler til den andre, at han/hun er unik 
som menneske, at han/hun er anerkjent og verdsatt, og at 
han/hun har noe å si som er verdifullt å høre på 
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I følge Martin Buber 

• Handler dialog primært om å åpne seg opp og la seg berøre 

 

• Det dialogiske er et prinsipp (eller kvalitet) 

   som kan opptre i alle relasjoner.  

 

• En dialog er en hvilken som helst samtale der to eller flere parter 
kommuniserer om noe.  

 

• Betingelsen er at hver ny replikk forholder seg til den forrige og er en 
respons på den.  
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Dialog i følg. Bakhtin 
• Dialog eller dialogisme er grunnleggende. Den russiske teoretikeren 

M. Bakhtin, er sentral i denne sammenheng.  

• Bakhtin ser på selve den menneskelige eksistens som grunnleggende 

dialogisk. Det betyr at det å leve er å være i dialog.  

• Vi stiller spørsmål, lytter, svarer og er enig eller uenig. Det 

fundamentale prinsippet i Bakhtins menneskesyn er at vi bare kan se 

oss selv i forhold til den andre. Han sier blant annet ” Jeg seg meg 

selv i dine øyne” 

•  Å være er å kommunisere. Selve menneskets vesen, både det indre 

og ytre, er dyp kommunikasjon.  

• Bakhtin mener at mening skapes i samspillet mellom de som 

kommuniserer. Det er når de ulike stemmene deltar i dialogen og 

interagerer med hverandre at ny mening eller kunnskap blir skapt. En 

kommer på en måte videre i innsikt og forståelse, når en benytter det 

den andre sier som utgangspunkt og ”tenker” videre rundt det. 
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    Inspirator 
Jaakko Seikkula Psykolog, familieterapeut og 

professor i psykologi ved Universitet i 

Jyälskylä, Finnland.  

Har skrevet bøkene, ”Åpne samtaler” (på 

norsk i 2000), Nettverksdialoger, sammen med 

Tom Erik Arnkil (på norsk 2007),Åpen dialog i 

relasjonell praksis (2013) tillegg vært 

medforfatter til flere andre bøker og diverse 

artikler 

 

Utover dette har han hatt et tett samarbeide 

med Tom Andersen og nettverksmiljøet i 

Tromsø. Er internasjonal kjent for Åpen dialog. 

 

Jaakko Seikkula har forsket på og arbeidet 

med å utvikle nettverksdialoger innen 

psykiatrien fra midten av 80-tallet.  

 

Jaakko Seikkula er av den oppfattning at 

gjennom mer ydmykhet og bruk av dialogisk 

tilnærmning blir den profesjonelle samtalen en 

helt annen. Ressursene i klientens sosiale 

nettverk aktiviseres når de involverte blir hørt 

og lyttet til.  
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Intet menneske er en øy, hel og ubeskåret i seg 

selv.  

Hvert menneske er et stykke av fastlandet, en 

del av det hele.”  

John Donne (1572-1631) 

 

   John Donne engelsk barokk poet, satiriker, advokat og prest i den engelske kirke. I dag regnes John Donne som den største engelske poeten fra tiden 

mellom  Shakespeare og Milton. 
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Jeg har et begrenset blikk på verden,  
derfor trenger jeg ditt.. 

  

 Vi har en ide om at når en person (barn /voksen) er syk eller sliter på en eller 
annen måte, er det andre som berøres. 

 

   Vi har en ide om at den/de som berøres er viktige å ha med inn i samtalen/i 
behandlingen fra første stund  

 

   De berørte kjenner saken/situasjonen fra sitt ståsted  

 

   Mulighet for felles forståelse og dannelse av et nytt språk er tilstede  

 

   Viktig arena for samhandling.. 
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Åpen dialog i nettverksmøtet 

 

• At arbeidet med Åpen dialog i nettverksmøter tar utgangspunkt i en 
måte å tenke på, forstå og handle på, hvor respekten for relasjonen 
er sentral. I Åpen dialog, gjennom relasjons- og nettverksarbeid, 
inviterer brukeren/pasienten sitt sosiale nettverk og representanter fra 
de offentlige tjenestene til samtaler.  

 

• Samtalene i nettverket hjelper med å skape et felles språk og forståelse 
av opplevelse og konflikter, som brukeren kan ha vansker med å forstå 
og formulere i perioder der psykotiske symptomer dominerer.  
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• I Åpen Dialog blir alle stemmer i rommet hørt og tillagt like stor 
betydning. Det gir grunnlag for en likeverdig samtale, hvor alle 
er oppriktig interesserte i å lytte og å forstå hverandre.  

• Noen familier opplever at de etter møtet med Åpen Dialog får en 
ny måte å snakke og lytte til hverandre på. 

 

Den likeverdige samtalen der ingen 

er mer ekspert enn den andre 
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• Å bli lyttet til, anerkjent og respektert er essensielt for alle mennesker, 
og særlig for mennesker som befinner seg i en alvorlig krise eller er 
psykisk syk. Erfaringen viser at det å bli sett, hørt og respektert, bidrar 
til lindring hos et menneske som har det vanskelig.  

 

• Likeledes fremmer samtalen også forståelsen innbyrdes i nettverket, så 
alle opplever en lindring i en ellers fastlåst situasjon. 

 

• Alltid respondere på det sakte (kjernen) 

 

 

Å bli lyttet til… 

å sanse pasientens fortelling  
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Grunnverdier  - Åpen dialog i relasjonell praksis 

• Vi legger opp til at de viktige berørte personer i det sosiale nettverket 
inviters til å delta fra første møte 

 

• Difinisjon av problemet gjøres når alle er tilstede. 

 

• Hva som skal skje fremover avtales  i alles påhør. 

 

• Det er på forhånd ikke bestemt hva der skal snakkes om. Ingen 
saksliste 
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Grunnverdier  - Åpen dialog i relasjonell praksis 

• Det primære mål for møtet er ikke, intervention for forandring av 

brukeren og nettverket 

 

• Målet er at få en felles forståelse av hva som er vanskelig og å bygge 

opp nytt, felles språk for erfaringer, som ennu ikke har ord.. 
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Grunnverdier  - Åpen dialog i relasjonell praksis 

• Samtalen følger nettverkets språk og forsøker ikke at finne skjulte meninger 
bakom det som sies. Dvs. Lytte til det personen sier og ikke til det vi tror de 
mener.. 

 

• Aldri snakke om menneksene som ikke er tilstede. 

 

• Usikkerheten tolereres og man forsøker at unngå raske konklusjoner og 
beslutninge 
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Grunnverdier  - Åpen dialog i relasjonell praksis 

 

• Struktur for møtet skapes der og da i møtet. Viktig å sette konteksten.  

 

• Viktig at alle stemmer blir hørt 

 

• Skape muligheter for reflekterande samtale  

 

• Avrunde møtet med konkrete avtaler 
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De 7 prinsipper  for Åpen dialog i krisearbeid 

• Umiddelbar hjelp 

• Det sosiale nettverk inkluderes 

• Fleksibilitet 

• Ansvar 

• Psykologisk kontinuitet 

• Usikkerheten tolereres 

• Diagolisme 
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UMIDDELBAR (RESPONS) HJELP 

    Det er best å møte mennesker i krisen med enn gang, ikke vente med 

å dra inn familien til krisen roer seg. De første dagene i en krise virker 

det lettere å snakke om ting som senere er vanskelig å introdusere, 

lettere å snakke når krisen er fersk.. som om et vindu står åpent mot 

det vanskelige … etter kort tid er det som om vinduet lukkes, 

opplevelsen av krisen blekner og det kan gå lang tid før du får tilgang 

til det vanskelige. 
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INKLUDERING AV DET SOSIALE 

NETTVERK 

• Pasienten, familien/pårørende og andre sentrale viktige 
personer blir invitert til første møte 

• Det sosiale nettverket mobilisere støtte 

• Det sosiale nettverk viktig for å definere problemet 
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FLEKSIBILITET OG MOBILITET 

• Fleksibilitet sikres ved å velge det behandlingsalternativ som passer 

best for brukeren 

• Vi skal  imøtekomme den enkelt person i forhold til sin levemåte  slik 

at behandlingen kan være tilpasset den enkelt brukers unike behov  

• Møtestedet velges av brukeren, vi gjør det som passer best.. 

• Språket – behandlere skal være opptatt av å lytte til det språk 

pasienten og nettverket bruker  
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Teamets ansvar 

• Den som blir kontaktet har ansvar for å organisere med oppfølgning 

og det første møtet. (Den som tar telefonen blir med videre) 

• Viktige ting som blir sagt i første telefonsamtalen 

• Eks. hvis det kommer en pasient til akutteamet som da egentlig hører 

hjemme i psykoseteamet, eller på avd. ARA. 
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PSYKOLOGISK KONTINUITET 

• Teamet skal ta ansvar så lenge det er nødvendig med behandling. 

• I en del saker vil det være viktig å integrerer ulike terapimetoder i en 

felles behandlingsprosess slik at metodene ikke konkurrerer men 

støtter hverandre. 

• Samhandling mellom sektorer…. 
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TÅLE USIKKERHETEN 

• Fagpersoners første oppgave er å øke tryggheten, slik at 

pasienten og hans/hennes nærmeste kan tåle usikkerheten ved at det 

ikke finnes ferdige løsninger på det aktuelle problemet 

• Målet er å mobilisere psykologiske ressurser hos både brukeren og 

nettverket og styrke deres evne til å styre sine egne liv. 

• Fagpersonene må erkjenner at en noen ganger må avslutte et møte 

uten en klar løsning… Dette kan til tider være vanskeligere for 

fagpersoner enn for pasienten og de pårørende. 

• Møter daglig eller 2 ganger uken i begynnelse, - vi sier ofte ”det vi ikke 

løser eller får til i dag, kanskje vi får det til i morgen”. ”Når vi har sovet, 

kanskje vi ser på saken på en annen måte….” 

• Unngå premature konklusjoner og raske avgjørelser 

• Ikke forsøke å fjerne symptomene med rask medikamentell 

behandling 
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DIAGOLISME 

• Systemets oppgave er ikke å forandre pasienten eller familien, men å 

fremme samtale mellom de ulike stemmene. Med dialog menes et 

forum der familien og pasienten kan bli mer handlekraftig ved å 

diskutere problemene sine. Ny forståelse forutsetter dialogisk samtale 

og ikke monologiske uttalelser.  

• Fagpersonenes oppgave er å invitere til nye perspektiver. Skape tillit 

og trygghet. Vedkommende terapeut må være dyktig til å skape dialog 

der deres ekspertegenskaper også koples til den konkrete 

konteksten… 
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Det dialogiske nettverksmøtet –  
en arena for å skape et nytt språk 

• Møtene foregår ofte i brukerens hjem, men det kan også  foregå i helse-
tjenestens lokaler. Det er som oftest to møteledere. Møtelederne har som 
oppgave å sikre at det skapes et trygt rom hvor alle kommer til orde.  
 

• Møtene har en fast struktur, men det er ikke på forhånd bestemt noen 
saksliste.  
 

• De profesjonelle hjelpere har ikke på forhånd bestemt behandlingsform eller 
diagnose, men har fokus på hva brukeren er opptatt av her og nå. Det tas 
opp de temaer som har betydning for brukeren og nettverket. Samtalen kan 
også omhandle håp og bekymringer for fremtiden.  
 

• Sykdommen og problemene er ikke glemt, men dominerer kun samtalen 
hvis brukeren eller de pårørende bringer dette opp. 
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Hva fører det til at jobbe med Åpen dialog i 
relasjonell praksis? 

 

• Kompetansen deles med alle i nettverket 

• Den lokale kunnskapen deles og blir hørt av alle 

• Psykologisk kontinuitet 

• Felles forståelse 

• Historier deles  

 

• Samtidig ansvar 

• Samarbeidsutviklende 

• Reduserer fordommer om psykiske lidelser 
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Organisering 

• Alltid to som møter brukeren 

• Vi møter brukeren der han/hun ønsker å møte oss.   

• Ha bil i til rådighet 

• Mulighet for å bruke mye tid på saken, den tid som det er bruk for. 

• Mulighet for å ha møtet med brukeren og nettverket etter ordinær 

arbeidstid…(vel)! 

• Ha mulighet for observatører   
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• Møtelederne har ansvar for at samtalen kommer i gang, og at alle blir 
hørt, forstått og respektert. 
 

• De har også ansvaret for at det er noen som tar ansvar for å følge opp 
saker som blir avtalt på møtet.  
 

• Noen har kun behov for et enkelt møte, mens andre ønsker flere 
nettverksmøter over tid. Dette tilrettelegges i samråd med brukeren og 
nettverket  
 

• Møtelederne vurderer hele tiden situasjonen og sørger for å ikke 
etterlate nettverket med et ansvar de ikke kan bære.  
 

• I løpet av møtet snakker møtelederne åpent om sine tanker, om sin tvil 
og sin bekymring, mens brukeren, nettverket og andre kollegaer lytter.  

 

Møteleders oppgaver 
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Møteleders oppgaver fortsatt… 

 
• Vanligvis reflekterer møtelederne med hverandre over det de 

har hørt. Det er videre opp til deltakerne om de vil kommentere 
refleksjonen i etterkant  

 

• Det er ofte  flere profesjonelle hjelpere tilstede fra både 
kommunene og spesialisthelsetjenesten, noe som sikre  bedre 
kommunikasjon og samhandling mellom de ulike instanser 
rundt brukeren. Det gir en større sammenheng i behandlingen 
at alle er tilstede og sammen blir orientert om hva som har 
foregått på nettverksmøtene  

 

• Skaper et godt rom for samhandling 
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De profesjonelles rolle 

• I Åpen Dialog inntar ikke de profesjonelle den ledende og 
bestemmende rollen som mange er vant med at de har. Dette 
kan i starten skape undring eller engstelse hos brukeren og de 
pårørende. Mange har tidligere opplevd at de profesjonelle 
framsto som eksperter, og de som hadde de riktige svarene. 
Helt så enkelt er det ikke i Åpen Dialog, her veier de 
profesjonelles mening ikke tyngre enn brukerens og nettverkets 
mening. 

 
• De profesjonelle har stadig sin faglige viten som de bidrar med 

hvis nettverket eller brukeren etterspør det. De har fortsatt et 
profesjonelt ansvar. Av den grunn er de som arbeider med 
Åpen Dialog, trent eller utdannet til å lede slike samtaler. De 
klarer å skape et trygt og tillitsfullt rom, hvor alle kan ytre sig. 
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Kjennetegn nettverksmøtet 

• Møtet er åpent 

• Ingen saksliste 

• Pasienten bestemmer:  

     - Om det skal være et møte 

     - Hvem som skal inviteres 

     - Hvor møtet skal være 

     - Hva som skal snakkes om  

• Man snakke åpent om det hovedpersonen og nettverket ønsker å snakke om 
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Hvordan motiver til nettverksmøtet ? 

- er det noen som vet at du sliter? 

 

- er det noen som vet at du har kontakt med hjelpeapparatet?  

 

- Tror du at noen av dine nærmeste er bekymret for deg? 

 

- Hva tror du de tenker om dette?  

 

- Vurdere å tegne nettverkskart 

 

- Vis og gi folder.. (kan få med noen hjem) 
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Viktig å huske på.. 

• At den det gjelder får anledning til å si det han har på hjertet  

• At vi bruker god tid – venter på at alle får tid til å svare på 
spørsmål, eller tid til å si det de ønsker.. 

• Det viktigste er å lytte til den som snakker 

• Likeverdig perspektivet 

• Respekt for responsen i øyeblikket 
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Krav til de som leder samtalen / møtet 

• Alltid (helst) to til å lede  
 
• Si at i møtet er det viktigste å lytte til den som har ordet, unngå 

å tenkte på det en selv vil si 
 
• Hjelpeapparatet skal prøve å holde igjen de gode forslag om 

hva som kan hjelpe 
 
• Hjelpeapparatet skal bruke kunsten å lytte og øve seg på 

tilstedeværelse 
 
• Hjelpeapparatet skal møte nettverket uten ferdige løsninger 
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Hvis dette høres vanskelig ut, så huske på 
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Kunsten å lære å symja 

 

”Koleis lærer du å symja? 

Ved å lese um symjekunsten eller ved å kava på i 
vatnet? Eg berre spør.” 

        - Olav H. Hauge 
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Språkets kraft 

•Skaper mening 

•Skaper problemer 

•Språk gir erfaringene ord 

•Dagliglivets språk – i det språk vi lever i.  

•Vår livsverden 

•Ekspertens språk – bruk av definisjoner, forklaringer, 
beskrivelser og kategorisering 

 



NAPHA                                 Menneskelig nær – faglig sterk 

•Når en snakker så forteller en noe både til seg selv og 
til den andre 

•Når en person uttrykker ordene vil de ikke bare høres 
av den andre men også av en selv 

•Ikke glem at våre spørsmål er basert på vår egen 
forforståelse 

•Utforske personenes tanker rundt deres valgte ord, 
hva betyr dette ord for ham/henne.. 
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•Det gjelder å snakke så en finner ut hva en tenker  

 

•Når en snakker gjør en både seg selv og andre kjent 
med sine tanker 

 

•Det/de reflekterende bidrag kan føre til at en ser noe 
en ikke har sett før, eller forstå noe forskjellig fra det 
en har gjort før 
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Faglig satsing på avdeling DPS på AHUS 

• Startet opp i 2005 på Øvre Romerike 

• Videreutdanning starter opp på Åråsen 2009 

• Ressursgruppe blir etablert 

• Hatt videreutdanningen i 4 år – 65 med videreutdanning i opptraksområdet 

• Hatt undersøkelse der vi har kartlagt omfanget av satsingen. Får brukerne 
tilbud om Åpen dialog i nettverksmøter 
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Behovet for å kartlegge arbeidet med Åpen 
dialog og nettverksmøter 

1. Vi ønsker å vite om brukerne får tilbud om Åpen dialog i 
nettverksmøter og hvor mange brukere dette er tale om. 

2. Vi ønsker å vi om brukerne faktisk har Åpen dialog i 
nettverksmøter og hvor mange brukere dette gjelder. 

3. Vi ønsker også vite hvor mange nettverksmøter det har vært. 

4. Vi ønsker å vi om de som har fått kompetansen til å lede Åpen 
dialogen i nettverksmøter, får brukt deres kompetanse. 

5. Og vi ønsker å få en oversikt over hvor godt tilbudet om Åpen 
dialog i nettverksmøter er implementert på arbeidsplassene. 
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Spørreundersøkelsen 

• Spørreskjema sendt ut i 11.10.2012 

 

• Målgruppe: Fagpersoner i opptaksområdet til Ahus med videreutdanning i 
nettverksmøter og relasjonskompetanse 

 

• Svarfrist 30.10.2012 – ble flyttet til 15.11.2012 

 

• Undersøkelsesperiode: År 2012 

 

• Skjema sendt ut til 53 fagpersoner 

 

• Respons fra 44 fagpersoner – relativ stor  

 

• 9 fagpersoner ikke svart på spørreskjema 
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Hvem deltok i spørreundersøkelsen: 

• Kommer /bydeler: 11 kommuner/bydeler representert  

• Dette omfatter: 26 fagpersoner  

 

• Spesialisthelsetjenesten: 10 enheter representert 

• Dette omfatter: 18 fagpersoner 

 

• 9 fagpersoner har ikke svart på undersøkelsen. Av disse 9 er det 2 som aldri 
svarer på henvendelser og 1 har permisjon, 1 igjen er litt perifer. De øvrige 5 
personer er fagpersoner vi har en god kontakt til. 
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    Spørsmål – Hvor mange brukere har fått tilbud om 
    nettverksmøter i 2012 på din arbeidsplass? 

 

 

• 165 brukere har fått tilbud om nettverksmøter i 2012 

 

• 109 har fått tilbudet fra spesialisthelsetjenesten  

• 56 har fått tilbudet fra kommunene 
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    Spørsmål – Hvor mange brukere fra din arbeidsplass har hatt  
    nettverksmøte i 2012?  

• 112 brukere har hatt nettverksmøte i 2012 

 

• 71 bruker har hatt nettverksmøte i kontakten med spesialisthelsetjenesten 

• 41 brukere har hatt nettverksmøte i kontakten med kommunen  

 

• OBS!  Vi vet det er mørketall her. Møter med åpen dialog som ikke er 
registrert. 
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    Spørsmål – Er Åpen dialog i nettverksmøter implementert  
    som et tilbud til brukerne på din arbeidsplass? 

• 18  Ja det er implementert som et tilbud til brukerne  

• 18  Nei det er ikke implementert som et tilbud til brukerne 

• 7  vet ikke/ ikke sikker / ikke noe tema hos oss. 
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Hvor finns nettverksmøteledere ? 

• Vi har 53 fagpersoner med videreutdanning i vårt distrikt 

 
• Aurskog 7 møteledere  DPS nedre 2  

• Skedsmo 5 møteledere  ASP 5 

• Sørum 2 møteledere   DPS øvre 6 

• Lørenskog 1 møteleder  Øvre Romerike kommuner  9 

• Rælingen 1 – 2 møteledere  Follo 2 

• Rømskog 0   Faldalen Rus 1 

• Fet 0    Alderspsyk 1 

• Enebakk 3 møteledere  + 2 som ikke praktiserer 

• Nittedal 0 

• Stovner 5 møteledere 

• Grorud 0 

• Alna 1 

 

Obs I tillegg er 11 nye fagpersoner fra vårt opptaksområde er i gang med videreutdanningen 
nå…. 

 

Menneskelig nær – faglig sterk 
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Kontakt:  

 

 

Ulla.rosengren@ahus.no 

 

Høyskolen i Gjøvik www.hig.no 

 

mailto:Ulla.rosengren@ahus.no
http://www.hig.no/
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Takk for oppmerksomheten 


