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FORORD  
Dette notatet presenterer en studie av familiemøte i Fauske kommune, på oppdrag fra 
Fauske kommune. Det har vært en liten, men høyst relevant studie, idet vi har fått anledning 
til å utforske aspekter ved arbeidsmåter som tar sikte på å sikre brukermedvirkning og skape 
sammenhenger mellom ulike tjenestetilbud. Familiemøte ble også etablert ut fra et ønske 
om at hjelpeapparatet skal kunne komme tidligere inn på banen før problemer får utviklet 
seg. I et folkehelseperspektiv er arbeidet som gjøres i familiemøte svært aktuelt. Folkehelse 
hører ikke til en enkelt sektor, det handler om alle aspekter ved de livene som leves, og 
sprenger sektorielle grenser. Familiemøte er et lokalt utformet og tilpasset tiltak, som 
ivaretar overordnede målsetninger om økt satsing på forebygging og folkehelse. 
Familiemøte er også interessant som måte å løse samhandlingsreformens etterspørsel etter 
nye tjenester, nye måter å gjøre ting på, nye organisasjonsløsninger, inkludering av nye 
aktører, administrativ og politisk endring, samt intensjonen om sterkere brukermedvirkning. 
Liten til tross, er erfaringene som studien systematiserer av betydning lang utover det lokale, 
i forhold til de utfordringer kommuner generelt står overfor, når overordnede målsettinger 
skal oversettes i praksis. 
 
Vi vil rette stor takk til Fauske kommune som oppdragsgiver, det engasjement som har vært 
vist, og den bistand vi har mottatt. Likeledes vil vi takke menneskene som har vært villige til 
å snakke med oss om sine erfaringer, både foreldre og mennesker som arbeider med 
familiemøte på ulike plan. Uten dere ville denne studien ikke vært mulig å gjennomføre. 
Tusen takk til dere alle! 
 
 
Bodø 26. november 2015 
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1 INNLEDNING  

1.1 BAKGRUNN  

Sommeren 2012 inngikk barne- og familieenheten i Fauske kommune og Barne- og 
Ungdomspsykiatrisk poliklinikk Indre Salten en samarbeidsavtale. Hensikten med avtalen var 
å få på plass et formalisert samarbeid i forhold til barn og unges psykiske helse, rettet mot 
barne- og ungdomsfamilier. Man ønsket å utvikle et utredningsforløp som sikrer 
brukermedvirkning og skaper sammenheng mellom tjenestetilbudene, under tittelen 
Familiemøte. Samarbeidsavtalen var en formalisering av en praksis som var blitt utviklet over 
mange år, i samarbeid mellom BUP Indre Salten, kommunene i Indre Salten, og PPT. Allerede 
rundt 2004/2005 ble familiemøte prøvd ut, og per i dag er familiemøte en etablert praksis i 
Fauske kommune, og beskrevet som et tiltak i «Samhandlingsplan for oppvekst og kultur 
2014-2019» (Fauske kommune 2014). I denne teksten presenteres en studie av familiemøte i 
Fauske kommune. Den geografiske avgrensningen i prosjektet har vært gjort fordi Fauske 
kommune har vært oppdragsgiver.  
 
Gangen fram mot et familiemøte er blitt beskrevet slik: «Det typiske er at familien og 
helsesøster tar utgangspunkt i en bekymring for et barn og inviterer aktuelle lokale aktører 
og Bup til et møte. Familien presenterer sin fortelling. Så følger en samtale mellom 
likeverdige parter der hensikten er å få frem de ulike perspektivene, informere og treffe 
beslutning om veien videre. Møtet har en fast struktur, foregår på helsestasjonen eller i PPTs 
lokaler og varer en time. Dette arbeidet er den viktigste delen av det faste samarbeidet 
mellom Bup og kommunene. Bup har avsatt faste tidspunkter hver måned1». En grunntanke 
i familiemøte er altså brukermedvirkning og samhandling på tvers av 1. og 2.linjetjenestene, 
og beskrivelsen «dialog som alternativ til henvisning» er blitt brukt for å karakterisere 
konseptet. I tillegg skulle samarbeidet fungere som pådriver for å videreutvikle kompetansen 
til de involverte faglige aktørene.  
 
Konseptet familiemøte handler om at familien, i stedet for å måtte henvises rundt i 
systemet, får møte personer fra ulike instanser samtidig og samlet: helsestasjon, 
skolehelsetjeneste, sosiale tjenester, fastlege, skole, barnehage, PPT og Barne- og 
Ungdomspsykiatrien (Bup) i Indre Salten. I prinsippet kan også representanter for 
barnevernet være tilstede, dette skjer imidlertid sjelden i praksis. Hvilke av instansene som 
er representert, vil variere ut fra de behov foreldrene uttrykker. Bup er imidlertid alltid 
tilstede, så vel som helsesøster, som koordinerer møtene. Rent konkret foregår møtene på 
familiesenteret i Fauske, de har en varighet på ca. 45 minutter og blir ledet av en av 
helsesøstrene som er tilknyttet familiesenteret. Det skrives referat fra møtet. Referatet gir 
oversikt over det som ble sagt, eventuelle uenighetene mellom partene og videre skritt som 
blir avtalt. Vi blir fortalt at det gjerne er helsesøster som får mange av de koordinerende 
samtalene. 
 
I løpet av et familiemøte foretar de som er til stede en vurdering i forhold til hva som skal 
gjøres videre. Hvordan skal utfordringene familien opplever forstås? Er problemene av 
fysisk, psykisk eller sosial art, er det behov for medisinske utredninger på sykehus, eller skal 
                                                      
1 http://tidsskriftet.no/article/3007283  Sist besøkt 9/6 2015 
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det henvises til Bup? Har foreldrene behov for hjelp i forhold til å bli tryggere i 
foreldrerollen? Må det finnes ut noe mer, eventuell observasjon eller utredning? Hvordan 
skal det legges til rette for barnet i best mulig grad, og hvilke instanser er relevante å 
involvere videre eller legge til rette i det videre forløpet? Skal det legges til rette for at 
faginstanser kan kommunisere alene og direkte med barnet uten at foreldre er til stede? Vi 
vil komme nærmere tilbake til familiemøte som praksis, i kapittel 2. 

1.2 STUDIENS FORMÅL 

Studien vi presenterer her ser nærmere på familiemøte i Fauske kommune, først og fremst 
via intervjuer, men også ved deltakelse på selve møtene. Intensjonen har vært å få innblikk i 
hva familiemøte er rent praktisk, og hvilken betydning familiemøte har for både familiene og 
hjelpeapparatet. Hva er suksessfaktorer, hva er fallgruver, og hva er viktig å lære for andre 
som ønsker å starte med noe tilsvarende? Studien skulle også gi forslag til veien videre, ut 
fra de funn som ble gjort.  
 
Det å beskrive og dokumentere fruktbare og vellykkede modeller for samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene, er av verdi på mange plan. I forhold til 
Fauske kommune internt, vil en systematisering av erfaringer med familiemøte kunne gi 
innspill til den dialogen som allerede foregår i feltet. Samtidig kan en nedtegning av 
erfaringer fungere som en stafettpinne, og være et bidrag i videreføringen av modellen. 
Kunnskapen vil imidlertid også kunne gi et bidrag til andre kommuner som måtte være 
interessert i prøve ut lignende modeller. Iverksettingen av samhandlingsreformen innenfor 
helsetjenester i Norge aktualiserer videreformidling av erfaringene fra Fauske kommune 
ytterligere.  
 
Dette har vært en liten, men for oss, spennende, studie. Om enn lite, så har vi likevel et rikt 
datamateriale, som innehar potensialer for teoretiske drøftinger langt utover det vi har hatt 
mulighet til å følge opp. I denne teksten prøver vi imidlertid å ivareta noe av denne 
rikdommen ved å presentere ganske mange sitater. Beskrivelsene til menneskene det 
gjelder, innehar nemlig nyanser som lett kan mistes ellers. Flittig bruk av sitater gir også 
leseren en større mulighet til å gjøre seg egne betraktninger omkring det som blir formidlet, 
og dra ut andre tematiske tråder enn de vi nøster ut. Momenter vi kanskje ikke følger opp2, 
blir på denne måten likevel presentert, og de peker ut potensielle retninger som kan 
utforskes videre for andre som måtte ønske å utføre studier innenfor relaterte felt. 

1.3 FRAMGANGSMÅTER 

Datamaterialet vårt har primært vært produsert gjennom intervjuer. Personene som har 
vært intervjuet omfatter kommunerepresentanter (kommunalsjef, folkehelserådgiver, leder 
for barne- og familieenheten), fagpersoner fra de involverte instansene (representanter fra 
Bup og familiesenteret/helsestasjon, barnevern, PPT, barnehage, fysioterapeut, fastlege). 

                                                      
2 For den som måtte ønske ytterligere informasjon om familiemøte på Fauske, vil vi henvise til en masteroppgave skrevet av 
Irene Larsen (2011). I denne masteroppgaven settes også familiemøte inn i en større kontekst, som blant annet omhandler 
etableringen av et familiesenter på Fauske. Vi vil også anbefale å lese det Olav Eldøen har skrevet om familiemøte i 
Tidsskrift for Norsk Lægeforening (2013). Begge har stått sentralt i utformingen av familiemøte, og har en unik innsikt i 
utformingen og den ideologiske bakgrunnen for praksisen. 
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Sist, men ikke minst: foreldre eller andre voksne medlemmer i familien det gjelder som 
deltok på familiemøter. Til sammen har vi snakket med 3 kommunerepresentanter, 14 
fagpersoner, og 7 foresatte. 
 
Familierepresentantene i studien har befunnet seg i ulike stadier av utredningsprosesser. 
Fagpersonene vi har snakket med, har ulike roller i prosessen, både når det gjelder 
forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. I tillegg har enkelte informanter deltatt kun på 
noen få familiemøter, mens andre er faste møteparter. Når det gjelder kommunale 
representanter, har enkelte vært med fra oppstarten av familiemøte, mens andre kom inn i 
kommunen etter at praksisen var etablert. Det betyr at ikke alle kommunale representanter 
har hatt så mye direkte med familiemøte å gjøre. Intervjuene med disse har imidlertid også 
vært viktige, idet vi har fått bedre innsikt i hvordan familiemøte er forankret i kommunen, så 
vel som i prosesser på overordnet plan.  
 
Til sammen har vi deltatt på fire møter. Det første møtet vi deltok på var et oppsummerings- 
og evalueringsmøte på familiesenteret, med kun fagpersoner tilstede. Dette er en type 
møter vi ble fortalt at man prøver å avholde en til to ganger i året, ”fordi rutinene endrer 
seg”. I tillegg var vi med på tre familiemøter, etter samtykke fra familiene. I evalueringen 
hadde vi i utgangspunktet satt av tid til å gå igjennom dokumenter knyttet til etableringen av 
familiemøte. Det var imidlertid ikke så mange dokumenter å oppdrive som vi i 
utgangspunktet hadde trodd. En av personene som var sentral i etableringen av familiemøte, 
sier det slik: 

 
”Vi har ikke så mye papirer, det var mye dialoger og føle seg fram. Selve 
familiesenteret har vi rapporter fra, og fra foreldrestøttearbeidet, men familiemøte 
ble til mens man gikk noen veier”. 

 
Mye av historien bak familiemøte framkommer imidlertid i samtaler med mennesker som 
arbeider i feltet, spesielt de som var med på å utvikle konseptet. 

1.4 INTERVJUER OG NARRATIV ANALYSE 

Siden det viktigste datamaterialet vårt har vært produsert ved hjelp av intervjuer, vil vi si litt 
mer om intervjuer som metode. Prosessen med å produsere datamateriale ved hjelp av 
intervjuer og analysere dette, kalles for narrativ analyse. Alle fasene i narrativ analyse kan 
gjøres på ulike måter, det handler både om hvilke teoretiske forståelser man baserer seg på i 
utgangspunktet, og å tilpasse metoden den tematikken man skal studere (Hanks, 1999; Eide 
2008, 2012). Tids- og ressursmessige rammer har også̊ betydning. I denne studien har vi 
basert oss på telefonintervjuer, som under forutsetning av samtykke fra den vi snakket med, 
har vært gjort lydopptak av. I etterkant har vi skrevet ut intervjuene, og lydopptakene ble 
slettes ved prosjektets avslutning. De transkriberte intervjuene har vært systematisert ut fra 
tema og forhold som kom fram under samtalene. I sluttfasen av prosjektet benyttet vi ikke 
lydopptaker, da disse intervjuene primært fungerte som supplement til de foregående. Når 
vi deltok på møter, gjorde vi oss notater, som i ettertid har fungert som tillegg til den 
primære datakilden: intervjuene. 
 



 

7 
 

Når en samfunnsviter benytter seg av narrativ analyse, er det med en grunnforståelse av at 
fortellinger kan gi et innblikk i den sosiale virkeligheten man studerer. I dette tilfellet: 
familiemøte. Gjennom informantenes fortellinger har vi beveget oss i tid, i det forhold 
knyttet til fortid, nåtid og framtid er blitt tematisert. Vi har også berørt to ulike aspekter ved 
informantenes erfaringer, hva som konkret har skjedd, og hvordan det som skjedde ble 
opplevd. 
 
Som med alle metoder, er det viktig å være seg bevisst hva slags type datamateriale man har 
å gjøre med, og klargjøre hva man kan, og hva man ikke si noe om, ut fra datamaterialets 
natur. Hva som blir fortalt, og på hvilken måte, avhenger av en rekke forhold. Vi har benyttet 
oss av en intervjuguide, hvor ulike tema fra prosjektbeskrivelsen inngikk. Men vi har også 
åpnet opp for informantenes egne refleksjoner, og fulgt opp tematikk de måtte introdusere 
underveis.  
 
Når det gjelder erfaringsfortellinger, som denne typen åpne intervju kan sies å frambringe, 
skapes de i et samspill mellom den som intervjuer, og den som blir intervjuet (Riessman, 
1993; Eide, 2008, 2012). Den som blir intervjuet vil også bestandig gjøre valg, i forhold til hva 
som sies, og på hvilken måte. Hvilke ideer den intervjuede har om hva intervjusituasjonen 
dreier seg om, vil spille en rolle her. Hva tenker den intervjuede at den som intervjuer vil 
høre? Den som intervjues kan også inneha roller som gir retning til det som sies. Disse 
rollene vil også ha betydning for hvilken informasjon man har tilgang på i utgangspunktet. 
Tanker omkring implikasjoner av intervjuet/studien, for eksempel i forhold til hva 
evalueringen kan bety for framtiden til familiemøte, vil også kunne påvirke informantenes 
fortellinger. Det informanter forteller vil tilpasses det man opplever står på spill. Ulike 
personer vil ha ulike erfaringer med, og ulike fortellinger om, de samme hendelsene. Derfor 
er det viktig å intervjue mennesker med ulikt ståsted i det sosiale landskapet.  
 
Erfaringsfortellinger er ikke noe statisk, de vil også i en viss grad endre seg over tid (Knudsen, 
1990; Eide, 2008, 2012). Mennesker gjør seg nye erfaringer, som gjør det nødvendig å 
gjenfortolke tidligere erfaringer, og man kan ha både gode og dårlige dager. Det er heller 
ikke alt man husker. Alt dette vil påvirke det som blir fortalt. Den fasen eller tidspunktet 
informanten blir intervjuet på, har betydning for hva som blir fortalt, og hvordan. 
Erfaringsfortellinger omhandler likevel et noe, og de springer ut av det konkrete, levde livet. 
Dette bidrar til den stabiliteten som erfaringsfortellinger likevel innehar.  
 
Den som evaluerer befinner seg også et sted i det sosiale landskapet som studeres. Og 
plasseringen er bestandig med på å bestemme hva man er i stand til å se. Står man på en 
bakketopp, ser man noe helt annet enn om man er nede i dalen. Og flyr man over 
landskapet, får man riktignok en oversikt som ikke er mulig om man vandrer til fots, samtidig 
som man også mister detaljene. Menneskene det gjelder er alltid eksperter på egne 
erfaringer. Kunnskapen vi produserer som forskere, er et supplement til, ikke en erstatning 
for, denne erfaringsekspertisen. Slik kan vi bidra inn i refleksjonen i det ”dialogiske 
landskapet” som familiemøte er en del av.  
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1.5 FAMILIEMØTE: MER ENN BARE EN PRAKSIS 

1.5.1 IKKE OM OG TIL, MEN MED  

”For tjue år siden var det vanlig at fagfolk drøftet ting seg imellom. Men på slutten av 
90-tallet begynte vi å spørre oss selv: Her sitter vi og snakker om folk, hva er 
meningen med det? Vi begynte å spørre oss selv om det er ok. Hva er det vi da tenker 
om folk, og hva gjør det med dem? Det her er feil! De det gjelder må være med!” 
(Fagperson som var med på etableringen av familiemøte) 

 
Familiemøte er en måte å arbeide på, men det er også noe mer enn bare en arbeidsmåte. 
Familiemøte er fundert på uttalte filosofiske og etiske betraktninger omkring hvordan man 
forholder seg til andre mennesker. Dette kommer tydelig fram i intervjuene vi har hatt med 
personer fra BUP, kommunale representanter i Fauske, så vel som fagpersoner i kommunen. 
Sitatet vi innledet med er eksempel på det. Både innholdet i de filosofisk-etiske 
betraktningene, og det faktum at slik refleksjon er så sentral for aktørene som arbeider med 
familiemøte, er viktige funn i seg selv. Dette er blitt retningsgivende for utformingen av 
denne teksten. Vi vil innlede teksten med å presentere noen av disse filosofisk-etiske 
aspektene, fordi det er disse aspektene som gjør familiemøte til et særegent fenomen. De 
filosofisk-etiske aspektene er sentrale for å forstå praksisen, de utgjør noe av den konteksten 
som praksisen inngår i, og er del av. Derfor er betydningen av de filosofisk-etiske aspektene 
viktig å ha med seg, både i forhold til hvordan man bør tenke i videreføringen av praksisen i 
Fauske kommune, og for andre kommuner som måtte ønske å etablere noe lignende. 
 

1.5.2 EGENREFLEKSJON - STRUKTUR OG PREMISS 

En av de kommunale representantene vi snakker med, forteller hvordan han i tidligere 
stillinger var bekymret for organisasjonenes manglende evne til å reflektere over ”tingene de 
er en del av”: 
 

”Hele tiden syns jeg at jeg møtte fagfolk som stort sett hadde ett perspektiv, og det 
var sitt eget. Og hva andre folk sa betød ingenting, det fikk ikke i gang noen 
refleksjoner hos dem.”  

 
Familiemøte, derimot, med de prinsippene og verdiene det springer ut av, omtaler han som 
et genialt ”behandlingsstrukturelt grep”:  
 

”Det var det første systemtegnet på at de hadde laget system der egenrefleksjon 
ligger i en struktur, som et premiss, og forventning, «jeg hører hva du sier»..” 

 
Det denne personen sier, er at familiemøte er et system der egenrefleksjon ligger i en 
struktur og som et premiss. Egenrefleksjon står fram som sentral i samtalene med samtlige 
av de fagpersonene og de kommunale representantene vi snakket med i feltet. En person 
som sto sentralt i etableringen av familiemøte, sier følgende:  
 

”Garantien for at et familiemøte skal bli bra, ligger ikke primært i hvilke profesjoner 
som er på banen, men i holdning og væremåte, og det å se seg selv og sin rolle”. 
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Egenrefleksjonen og nødvendigheten av ”å se seg selv og sin rolle” er noe som spisses i 
forhold til familiemøte, siden det henger sammen med et fokus på å gjøre møtet til familiens 
møte. 
  

1.5.3 “FAMILIENS MØTE, PÅ FAMILIENS PREMISSER” 

”Forskjellen på et familiemøte og et tverrfaglig møte, ligger i det at du gjør det 
sammen fra første stund til poenget. Det som er vanlig med tverrfaglighet, er at man 
kobler den ene etter den andre, det kan lett bli en type administrasjon, med folk som 
ikke har noe nært forhold til det. Det kan fort bli litt utenpå. I et familiemøte så starter 
alle på scratch. Videre er det et poeng med familiemøtet at denne tverrfagligheten er 
en forpliktende arena, den som kommer dit kan ikke unndra seg fortsettelsen. Det 
skjer jo, men det skal jo ikke det.” (Fagperson som var sentral i etableringen av 
familiemøte) 

 
Egenrefleksjon er ett aspekt ved det filosofisk-etiske fundamentet for familiemøte. Et annet 
aspekt er vel så framtredende i samtaler med personer som arbeider med familiemøte: I 
intervjuene ser vi at alle har en ting felles, alle har en rød tråd i sine betraktninger, nemlig at 
familiemøte skal være familiens møte. Det skal avholdes på familiens premisser. En av 
fagpersonene som var sentral i etableringen av familiemøte, sier: 
 

”I et familiemøte er det et poeng at det er den som har skoen på som vet hvor den 
trykker. Det er historien til de det gjelder, som skal fram. Man ser ofte at legen tar 
ordet atten sekunder etter at en pasient kommer inn på kontoret… Men du må først 
lytte, og du må lytte ordentlig! Først da kan man starte en utforskning”.  

 
Det å lytte ordentlig understrekes her som en forutsetning for at en utforskning på familiens 
premisser skal kunne finne sted. Dette går igjen i mange av intervjuene. En kommunal 
representant introduserer uttrykket «lytte-gen» i den anledning. Han sier:  
 

«Jeg har ofte lurt på hvorfor det ikke er utviklet bedre lytte-gener. Det er en av 
fordelene med familiemøte slik det organiseres: det er en struktur der lytte-genet 
skal være aktivert, det er selve premisset for å gå inn i det.» 

 
På det tidspunktet familiemøte ble etablert, så var taushetsplikt en tilbakevendende 
tematikk, blir vi fortalt: 
  

”Dette med taushetsplikt var en tilbakevendende utfordring (da familiemøte ble 
etablert). Men når foreldrene er med og lager familiemøte, så er de med på hva som 
skjer, og det løser noe av den problematikken – det skulle da bare mangle, vi skal ikke 
drive på med å snakke om familien når de ikke er med! Det er et veldig viktig 
fundament, det er deres historie og deres sak. Det er ikke lov å sitte og snakke om 
familien uten at de vet hva og har gitt sin godkjenning”. 

 
Vi blir fortalt om prinsipper knyttet til at man ikke skal snakke om familien uten familiens 
godkjenning. Familiemøte skaper en arena hvor to fluer slås i én smekk: det legges til rette 
for at man kan snakke med menneskene det gjelder, ikke om, og man løser samtidig 
utfordringer knyttet til taushetsplikt. 
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1.5.4 SYMMETRIPRINSIPPET 

Intensjoner og praksis, idealer og realiteter henger sammen, men er ikke synonymer. I dette 
avsnittet ser vi på idealene fagpersoner som arbeider med familiemøte orienterer seg ut fra. 
Uttrykk som «samtale mellom likeverdige parter» går igjen i intervjuene vi har hatt med 
fagpersoner og kommunale representanter. Dette reflekterer ideer relatert til det 
Skjervheim kaller symmetriprinsippet. Symmetriprinsippet i denne betydningen handler ikke 
om at partene er like, eller bør være like. Tvert imot er det viktig å ha en klar bevissthet om 
det maktforholdet som faktisk eksisterer, og ikke la språket tilsløre dette. Jenssen (2009) 
påpeker at et begrep som f.eks. «brukermedvirkning» ofte brukes som et middel for å 
ansvarliggjøre «brukeren», og ikke nødvendigvis for å sikre «brukerens» innflytelse. 
Silverman og Bloor (1997) påpeker at de nye, likestilte, demokratiske og brukersentrerte 
formene for profesjonell diskurs i møte med brukere, kan anses som nye og mer subtile 
former for profesjonell kontroll. Dialoger foregår ikke i et vakuum, men i en større 
sammenheng. Denne ytre sammenhengen er allerede til stede når vi snakker med 
hverandre, og har betydning for dialogen som utspiller seg. Der noen er hjelpetrengende, er 
man på mange måter avhengig av det apparatet og de personer som kan gi den hjelpen som 
behøves. Dette i seg selv skaper en form for asymmetri, som også er innebygget i 
familiemøte, på grunn av den avhengigheten som foreligger.  
 
Skjervheims symmetriprinsipp handler ikke om likhet eller maktbalanse, det handler om 
måten mennesker er i dialog med hverandre på. Vi vil si litt om dette her. 
 
Det å snakke om folk, som personen vi siterte innledningsvis sier, kan på et plan forstås som 
å gjøre andre mennesker til objekt. Det samme gjelder det å snakke til noen, i motsetning til 
med. Når man snakker med, ikke til eller om, gjøres Den Andre, for å holde oss til 
Skjervheims terminologi, til en reell dialogpartner, til noe mer enn en kalkulerbar ting. 
Mennesker må møtes på en annen måte enn man møter ting, argumenterer Skjerveim, ikke 
reduseres til «faktorer i et regnestykke». Skjervheims filosofi har klar resonans i 
betraktninger som personene vi har snakket med gjør seg. Symmetriprinsippet er viktig, i det 
Skjervheim kaller en treleddet relasjon: Jeg og den andre er subjekter, og det vi har til 
diskusjon er objektet. Jeg tar del i, og lar meg engasjere av den andres vurderinger av saken. 
Å ta den andre alvorlig, er synonymt med å være villig til å ta den andres meninger opp til 
ettertanke, eventuelt drøfting, sier Skjervheim. Ønsket om å gjøre nettopp dette, 
gjennomsyrer refleksjonene til fagpersonene vi har snakket med i denne studien. 
  
Det som omtales som «lytte-genet» kan forstås som en forutsetning for det Skjervheim 
kaller en treleddet relasjon, hvor partene i dialogen snakker om en sak sammen. Dette står i 
kontrast til en toleddet relasjon, hvor det ikke er symmetri mellom dialogpartnerne, og det 
er fare for at den ene kan begynne å se den andre som objektet, i stedet for å se saken som 
objektet. En toleddet relasjon kan også oppstå dersom man ikke lar meg engasjere av 
problemet eller saken det snakkes om, og bare konstaterer det Den Andre sier som et 
faktum. Dette er også en måte å objektivere et annet menneske på. Skjervheim sier at en 
toleddet dialog er et angrep på Den Andres frihet til å ha sine meninger og vurderinger, og 
ikke minst, på selvforståelsen til den andre3. Familiemøte kan sies å ha som en målsetting å 
utfordre den toleddete relasjonen som tradisjonelt har kjennetegnet hjelpeapparatet.  

                                                      
3 http://www.dnms.no/index.php?seks_id=80283&a=1  
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Den symmetrien et familiemøte kan ha ambisjoner om å realisere, er i den betydningen vi 
finner hos Skjervheim – at man lytter og engasjerer seg i den andre og den andres 
vurderinger av saken som er til drøfting. Det er viktig at dette ikke blandes sammen med 
likhet mellom partene, eller at vi lar dette tilsløre innebyggede maktforhold. Nærhetsetikken 
til Lévinas er noe Henriksen og Vetlesen (2006:228) mener har en styrke, fordi den tar 
utgangspunkt i at vi mennesker er sårbare og avhengige vesen, og at relasjoner ofte er 
asymmetriske. Lévinas hevder, at den ideelle dialogen forutsetter at man anerkjenner det 
asymmetri hva angår maktrelasjoner, og samtidig forholder seg i ydmykhet til den andre. 
Vektleggingen av ydmykhet er en gjenganger i samtaler med fagpersoner som arbeider med 
familiemøte. Både vektleggingen av egenrefleksjon og av at familiemøte er familiens møte, 
er en del av de grunnholdningene som gjennomsyrer praksisen, og de intensjoner som 
praksisen ble etablert ut fra. Disse to aspektene henger imidlertid sammen: For å gjøre et 
møte til familiens møte, trengs egenrefleksjon. Det å legge til rette for en praksis på 
familiens premisser, og det å ”lytte ordentlig”, forutsetter refleksjon omkring ens egen rolle 
som fagperson i det som skjer.  

1.6 ARENAER FOR VIRKELIGHETSDEFINISJON 

”Det kan skje at fagfolk rotter seg sammen og er fornøyd med samarbeidet. Er det 
sånn at vi fagfolk kan snakke oss inn i en falsk fornøydhet? Hvordan samsvarer det 
med det folk opplever og har utbytte av?” 

 
Generelt, mennesker på ulike nivå i et system som for eksempel hjelpeapparatet, kan ha helt 
ulike forståelser av hva slags virkelighet man har å gjøre med. Dette er noe som gjør 
evalueringer så viktig, at noen kan komme utenfra og se på de ulike perspektivene og 
forståelsene mennesker har, ut fra hvor i det sosiale landskapet de befinner seg. I 
familiemøte som fenomen, arbeider man også på måter som gjør noe konkret med 
utformingen av perspektiv. I disse avsnittene vil vi si litt om dette.  
 
Olav Eldøen, overlege ved BUP i NLSH og initiativtager for selve etableringen av familiemøte,  
skriver om hvordan henvisning og epikrise er den vanligste kommunikasjonsformen mellom 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Han påpeker at ”Kompliserte 
sykdomsforløp og psykososiale forhold lar seg vanskelig beskrive grundig nok i en henvisning 
til barne- og ungdomspsykiatrien. Mangelfull informasjon gir frustrasjon og uheldige utslag 
i inntaksvurderingene. I Indre Salten har vi utviklet et alternativ til tradisjonelle henvisninger: 
Samarbeidsmøter der familien, lokale instanser og spesialisthelsetjenesten sammen klargjør 
problemstillinger og treffer beslutningene”4. Med etableringen av slike samarbeidsmøter, 
endres noe av den ”utsikten” de ulike aktørene har: 
 

”Vi har sett mange ganger at i hvert ledd som kommunikasjonen går igjennom, så har 
informasjon en tendens til å forandre seg. Familiemøte er den mest effektive måte å 
få viktig informasjon fram til der den hører hjemme, enten det er familiesenter eller 
BUP eller NAV. Man får presise informasjonsbilder uten at det trenger gå igjennom 
mange kanaler”.  

                                                      
4 http://tidsskriftet.no/article/3007283  
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Enhver sammenheng der mennesker inngår i dialog, om det så bare er en samtale om været, 
kan vi på ett plan sies å minne hverandre om hva slags verden det er vi forholder oss til. Vi 
forteller, bekrefter, forhandler, diskuterer, krangler eller samtykker. Enhver sammenheng 
der mennesker inngår i dialog, enten den er formell eller uformell, kan derfor også kalles for 
en arena for virkelighetsdefinisjon (Eide, i Seierstad m.fl. 1998). Hverdagen vår er full av slike 
arenaer, privat så vel som på jobb. Hva vi snakker om, og på hvilken måte, vil variere ut fra 
sammenhengen, hvor vi er, hvem vi er sammen med, og hvor vi befinner oss i den prosessen 
livet er. En samtale med kjæresten i stua hjemme, er annerledes enn debatter på Stortinget, 
både hva angår innhold og form. Det fins både skrevne og uskrevne regler for hva som kan 
snakkes om, og på hvilken måte, i ulike sammenhenger: i en rettssal har for eksempel 
aspekter knyttet til det juridisk relevante, forrang.  
 
Et hjelpeapparat er også fullt av arenaer for virkelighetsdefinisjon. Man har ulike instanser 
som arbeider med ulik tematikk på ulike måter, innenfor - og av og til også mellom – 
instanser. Alle slike møteplasser, enten det er hverdagen på arbeidsplassen, seminar, 
fagmøter, konferanser m.m., kan kalles arenaer for virkelighetsdefinisjon. Dette er også med 
på å gjøre at ulike virkeligheter snakkes fram. I mange studier vi har utført, ser vi tydelig 
hvordan man forholder seg til helt andre virkeligheter på for eksempel departementalt nivå, 
enn det mennesker som arbeider på ”bakkenivå” forholder seg til5.  
 
Ulike forståelser av virkeligheten gir ulike problemforståelser, virkeligheten fortolkes, 
gjenfortolkes, og går igjennom mange slike fortolkende ledd i et hjelpeapparat. Å 
sammenligne det som skjer med ”hviskeleken”, hvor en person hvisker noe i øret på en 
annen, som hvisker videre, og til slutt sier siste person hva han hørte høyt, illustrerer noe av 
det som skjer: det som kommer ut til slutt, er ofte noe helt annet enn det som først ble 
hvisket. Men i et hjelpeapparat handler det om hvilke fortolkende briller ulike profesjoner 
ser problematikken igjennom, og hvilket fokus, arbeidsoppgaver og agenda de ulike 
instansene eller nivåene som er involvert har. Og det handler om, hvem får lov å være med 
på de arenaene der virkeligheten defineres, på måter som får konsekvenser for menneskene 
det gjelder? (Eide, i Seierstad m.fl. 1998). 
 
Noe av det som gjør familiemøte så spennende fra et forskerståsted, er at det er en arena 
for virkelighetsdefinisjon er menneskene det gjelder selv får være med inn, og direkte 
formidle til sine forståelser. De ulike hjelpeinstansene får lytte til familienes egne 
fortellinger, ikke bare forholde seg til papirer, henvisninger og ferdigstilte diagnoser. 
Betegnelsen ”undringssaker” brukes av flere vi snakker med, og viser til dette, at 
familiemøte er en arena der man i fellesskap ”undres” over den utfordringen foreldrene 
erfarer. En fagperson som har stått sentralt i etableringen av familiemøte, sier det slik: 
 

”Det er det vi skal prøve å finne ut av, hva det er. Hvordan ringer vi inn og beskriver 
problemstillingen? Vi må bruke tid på den fasen der. Det som vanligvis skjer ved en 
henvisning, er at man henviser på bakgrunn av en hypotese – man tror det er angst 

                                                      
5 En gjennomgående utfordring i ethvert system, er dette at jo høyere opp i systemet man kommer, dess mer avhengig blir 
man av å forenkle virkeligheten. På departementalt nivå kan man ikke forholde seg til Kari og Per som enkeltpersoner, men 
kategorier som ”pasienter” eller ”utviklingshemmede”.  Tall og statistikk er flotte redskap til «å rydde opp” og lage system i 
en kompleks virkelighet. Problemet er bare at parallelt med at virkeligheten kategoriseres og ryddes opp i på denne måten, 
så mister man også kompleksiteten. Kvalitet i omsorgssektoren kan ikke forstås ved hjelp av tall alene, og et rendyrket fokus 
på effektivitet som noe kvantifiserbart, kan faktisk fungere kontraproduktivt i forhold til de overordnede målsettingene. 
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eller hva det enn måtte være. Da er man inne på det sporet der… Familiemøte 
handler om å frigjøre seg litt fra den modellen, at man skal kunne stille seg mer 
åpen”.  
 
”Et familiemøte kan arrangeres på bakgrunn av hva som helst av bekymring. Den 
vanlige måten er for eksempel å si at denne ungdommen er veldig ukonsentrert på 
skolen. Og så blir ”ukonsentrert” setningen, og så begynner man å tenke på hva det 
skyldes, og så er man inne på oppmerksomhetsforstyrrelser før du vet ordet av det. 
Der skjer hele tiden kortslutninger. Man må spørre: når du sier det, hva er det du ser 
da? Hvordan arter konsentrasjonsproblemet seg? Man må inn på beskrivelsene. Når 
du får til det, kan du begynne å reflektere. Tenker han på andre ting? Har det hendt 
noe? Er det noe hjemme som skjer? Eller er det tegn på et fenomen som skal utredes 
som mulig ADHD? Alt det ligger i å utrede og tenke sammen.” 

 
Betydningen av romslighet i samtalen understrekes, idet potensialene i familiemøtene nok 
en gang kontrasteres til det som vanligvis skjer i hjelpeapparatet:  
 

”Du går inn i et løp som blir smalere og smalere, og når vi (BUP) skal på banen, er det 
alltid en eller annen hypotese, om en diagnose... I fjor hadde vi nedgang i 
henvisninger på 10-15 prosent. For meg er det ingen annen mulig forklaring på det, 
enn at vi har en annen praksis som gjør at halvparten av henvisningene dreier seg om 
familiemøte. Vi har etablert en ordning som gjør at problemstillinger man lurer på, vi 
tar det dit, vi går ikke den veien som handler om å smalne det inn”.  

 
Vi stiller spørsmål om utfordringer knyttet til det å individforklare kontra det å 
systemforklare. Individforklaring kan være å fortolke et barns problemer på skolen til å 
handle om at det er noe ”feil med barnet”, mens systemforklaring kan være å fortolke det 
dithen at det er skolen det er noe i veien med, idet den kanskje ikke gir rom for 
annerledeshet i stor nok grad. Vi spør, skjer det at konklusjonen er at det er skolen det er 
noe i veien med, ikke barnet? 
 

”Ja, absolutt. Det skjer vel oftest at skolen gjennom noen samtaler skjønner at de må 
ha blikk på det selv, og at det er en del av det å justere på ting. Det er viktig at folk 
kan ta andre perspektiv, og også se sin egen rolle. Det handler om å muliggjøre 
tanker som får i stand endring i hverdagen. Jeg tenker vi forebygger 
patologiseringsprosesser, nettopp fordi vi får luftet det før folk går for langt i 
kategoriseringen og hva ting skyldes. «det er ikke rart det gikk sånn med den 
familien, det må ha med genene å gjøre, han har skyld i det selv”… eller den type 
ting. Jeg tror familiemøte er en anledning til å få veltet noen sånne prosesser”.  

 
De arbeidsformene som familiemøte innebærer, har ikke bare filosofisk-etiske betraktninger 
som utgangspunkt rent historisk. Familiemøte har etablert nye arenaer for 
virkelighetsdefinisjon hvor det skal være mulig å møte mennesker på en måte som 
samsvarer med forståelsene som ligger i bunn, hver gang et møte avholdes. Selve praksisen 
søker å leve ut et filosofisk-etisk fundament. 
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2 FAMILIEMØTE: PRAKTISKE ASPEKTER 
Vi har introdusert filosofisk-etiske aspekter ved familiemøte i første kapittel. Vi vil fortsette 
med å si litt om konkrete utfordringer som familiemøte ble etablert som svar på, for så å 
bevege oss til informantenes refleksjoner omkring praksisen. Vi vil begynne med 
refleksjonene til fagpersoner og kommunerepresentanter, ikke fordi deres erfaringer er 
viktigere enn familiens, men fordi det legger et grunnlag for å identifisere samsvar og 
eventuelle diskrepanser, og drøfte idealene opp mot erfaringene til menneskene det gjelder.  

2.1 UTFORDRINGER FAMILIEMØTE ER MENT Å FOREBYGGE 

2.1.1 MOTGIFT MOT ”KANOSSAGANG I SYSTEMET” 

«Vi så at vi jobbet ikke godt nok med ivaretakelse av familien. Vi så det var tungvint 
med henvisning til legen, som kanskje ble liggende hos legen, og så gikk den til 
psykiater som ikke kjente til familien, og så ble det liggende der, kanskje det ikke var 
tilfredsstillende momenter som kom fram, og så ble det hele sendt i retur til legen, og 
så var det å innkalle familien igjen. For familien tok så lang tid at de ga opp når de 
endelig fikk time hos barne- og ungdomspsykiatrien. Vi ønsket å møte familien og gjøre 
det enklere. Vi prøvde ut noen ting. Og så ble familiemøte etablert etter hvert.» 
 
”Det er en terskel for en familie som sliter med noe tungt og vanskelig for å komme til 
BUP. Man må først erkjenne at noe er vanskelig, så må man gå til noen for å drøfte 
situasjonen, helsesøster, lærer eller lignende, og så enda nye terskler i forhold til å 
legge fram for lege. Mange av de som kunne hatt nytte av å komme til BUP, kom aldri 
så langt, og det er ofte de som trenger det mest som ikke kommer så langt”. 

 
Det disse fagpersonene beretter om, er en av utfordringene som familiemøte er et svar på, 
nemlig dette at man ofte ”mistet” de menneskene som trengte hjelp underveis. Prosessene 
knyttet til det å få hjelp, henvisninger fra instans til instans, og tiden dette tok, gjorde veien 
til bistand for lang og kronglete.  
 
At det er en påkjenning for mennesker som i utgangspunktet sliter, å måtte legge fram saken 
sin gang på gang til ulike mennesker, er en observasjon vi kjenner igjen fra mye forskning. 
Det har vært beskrevet som en Kafkaesque kanossagang (Eide 1997). Hjelpetrengende kan 
oppleve det som veldig frustrerende å måte forklare alt om sine problemer om og om igjen, 
idet de må forholde seg til mange saksbehandlere og instanser. Schafft og Spjelkavik 
formidler også erfaringer med at det er vanskelig å få tak i saksbehandlere. Videre, at det 
ofte er et fokus på kontroll og straff i møte med systemet, det berettes om opplevelser av 
mistenkeliggjøring, og at det som skulle fungert som hjelpeapparat ofte erfares som et 
hinder (Schafft og Spjelkavik 2006).  
 
En av foregangspersonene for familiemøte kan fortelle at nettopp denne type utfordringer 
gjorde at man ble opptatt av å finne bedre samarbeidsordninger. Etableringen av et 
familiesenter på Fauske kan forstås som ett av stegene på veien, idet flere instanser ble  
 



 

15 
 

brakt under samme tak. Familiemøte må ses i sammenheng med denne utviklingen, men et 
enda mer radikalt steg: 
 

”Det er ikke de som skal komme til meg, men jeg som skal komme til dem! Det var 
neste fase. Og så har vi eksperimentert med måter å gjøre det på. Nå er familiemøte 
blitt en arbeidsform som gjelder samtlige kommuner hos oss”. 

 
Dette siste utsagnet bringer oss tilbake til de ideologiske aspektene ved familiemøte. Praksis 
og ideologi fletter seg nært sammen. 
 

2.1.2 ØNSKE OM Å KOMME TIDLIG INN 

”På slutten av 90-tallet hadde vi godt samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien. 
Det var primært i forhold til elever som gikk på videregående eller ungdomsskolen, 
og vi ønsket å komme inn tidligere. Problematikken var godt etablert hos ungene 
ungdomsskolen, og vi ønsket å snu dette, komme tidligere inn. Så begynte vi å søke 
på prosjekter, hvor vi kunne se på det å komme tidlig inn. Fordi vi hadde godt 
samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien, ble vi en av seks kommuner som 
kunne være med på noe”. 

 
Familiemøte ble også etablert ut fra et ønske om at hjelpeapparatet skal kunne komme 
tidligere inn på banen før problemer får utviklet seg. Fagpersoner kan fortelle at familiemøte 
er et forum der foreldre kan dele bekymringer og utfordringer knyttet til barnet, og sammen 
med hjelpeapparatet drøfte årsaker, veier videre, og gi råd om hva som kan gjøres: 
 

”Så kan foreldrene få tilbakemeldinger […] litt betraktning som kan sette saken på 
godt spor, på et tidlig tidspunkt. Det er hovedmålet. Istedenfor at familien må 
henvende seg fra den ene enden til den andre og får forskjellige svar. Alle er samlet”. 

 
Alle fagpersonene vi snakker med, er enige om at jo tidligere man får avholdt familiemøte, 
dess bedre. Intensjonen om at familiemøte skal kunne muliggjøre tidlig intervensjon, synes å 
ha blitt oppfylt i Fauske kommune. Fagpersoner vi snakker med, uttrykker det blant annet 
slik: 
 

”I begynnelsen dreide møtene seg stort sett om store skolebarn og ungdommer, med 
problemstillinger som skulle vært ryddet opp i for mange år siden. Men nå er det fra 0-
4 klasse”. 
 
”Vi har gått ned atskillig i alder på barna, det tenker jeg er en stor og positiv 
forandring”. 

 
På hvilket tidspunkt familiemøte er mest hensiktsmessig å avholde, fins det ingen oppskrift 
på, mener fagpersonene vi snakker med. Men alle er enige i at det bør arrangeres så fort 
som mulig, altså tidlig i prosessen. Faginformantene har gjort seg ulike erfaringer når det 
gjelder sakens egenart, både i forhold til på hvilket tidspunkt i forløpet familiemøte blir 
holdt, og hvor mange oppfølgingsmøter som blir arrangert. Det understrekes dog at møtene 
ikke er et vedvarende opplegg. Når informanter nevner at møte helst skal finne sted på et 
tidlig stadium, menes med det i oppstarten av en utfordring. Intervjuene med foreldre viser 
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at møtene kommer i stand på ulike tidspunkt i prosessen, både i startfasen av en opplevd 
utfordring, og etter mange år. Det at et møte arrangeres først etter mange år, skyldes både 
at det oppsto behov for å skifte fokus og tiltak, og det at foreldre ikke fikk tilbud om det eller 
visste om denne muligheten. 

2.2 MER OM FAMILIEMØTE 

2.2.1 FAMILIEMØTE SOM PRAKSIS 

”Den som melder og rekrutterer til familiemøte, det er først og fremst 
familiesenteret. Barnevern tror jeg har liten henvisning til familiemøte i den forstand, 
og det henger sammen med at barnevernet blir så begrenset i sitt nedslagsfelt, at på 
mange måter er de på sine primære arbeidsoppgaver, mer opptatt av det enn at det 
er bredt og vidt og kan ha mange utgangspunkt. Er det en barnevernssak jobber de 
med barnevernsmetodikken.” 

 
På spørsmål om hvem som ”eier” familiemøte, er alle som arbeider i feltet som vi snakker 
med, tydelige på at det er ”familiens møte”. Flere sier at ”alle har like stor selvstendighet i 
det”, selv om noen tar det forbehold at enkelte faggrupper kan oppleve at de har mer 
arbeidsbelastning enn andre. For eksempel har helsesøster et koordineringsansvar, og leder 
møtene. Helsesøster tar også samtale i forkant med familien. Samtidig kommer de fleste 
også inn på at uten spesialisthelsetjenesten ville det ikke vært en slik ordning: 
 

”Det var mye på grunn av Olav. Vi hadde en felles arena der vi møttes da BUP kom til 
Fauske, og det handler litt om personen. Vi hadde mange fagdiskusjoner, og var 
opptatt av at det vi gjorde ikke bare skulle basere seg på nasjonale tall, men være 
tuftet på det vi ser i vårt eget lokalsamfunn, hva er det familiene står i? Vi gjorde en 
kartlegging for å få til noe nytt ut fra behovene i lokalsamfunnet”.  
 
”Familien eier møtet. De som forvalter møtet, er i mitt hode BUP”. 

 
BUP og helsesøsteren fra familiesenteret blir ansett som de sentrale involverte aktørene, når 
vi snakker med fagpersoner. Ut over det, er det viktig med mennesker som er sentrale for 
barnet, som har en relasjon eller skal få en relasjon med barnet, blir vi fortalt. PPT vurderes 
av fire faginformanter som sentral og ønskes inn som en viktig part i saken. Pedagoger, i 
tillegg til helsesøsteren, framheves som ofte å ha god kjennskap til barnet. Det at pedagoger 
fra barnehager og skoler er med på møter, nevner enkelte faginformanter som viktig og 
positivt. I tillegg blir det registrert at legen blir med stadig oftere. Dette blir ansett som 
positivt. 
 
Det er meningen at man i løpet av møte blir enig om videre skritt, eventuelt henvisning 
videre eller at man avtaler et nytt møte. En fagperson sier det slik: 
 

”Familiemøtet skal avrundes med en konklusjon. Man kan tenke at det er et 
startmøte, og så går veien videre til BUP. Eller man kan se at vi har nytte av 
hverandre - la oss beholde det! Da kan man putte inn et oppfølgingsmøte. Da kan jeg 
følge opp spor fra første møte, invitere noen andre aktører man ser kunne trenges, 
eller noen kan gjøre noe ut fra det man har diskutert, og så møtes man for å se om 
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det ga noe. Møtet kan være en støttegruppe. En annen måte kan være at man tenker 
at dette er en sak BUP skal finne ut av, eller at BUP ikke har rolle i fortsettelsen, men 
at skolen skal gjøre noe. Alt dette er konklusjoner som hører hjemme i et godt 
familiemøte. Eller, dette var en vrien samtale, kan vi møtes en gang til? Eller at vi ikke 
greier å bestemme oss - skal vi gjøre nye framstøt?”  

 
På en workshop som ble avholdt av Nordlandsforskning i anledning prosjektet, ble det 
understreket at det ikke er et mål ”å avdekke, avsløre eller gå for fort”, fordi ”da har vi en 
agenda!” Og det å ha en agenda ødelegger nettopp den åpenheten som er så viktig for et 
godt familiemøte. 
 

2.2.2 OM «UNDRINGSAKER» 

Faginformantene er enige i at det ikke finnes noe oppskrift på hvilke saker som er typisk for 
familiemøte. Det som blir formidlet som sentralt, er at det er foreldrene som skal ta 
avgjørelsen om at det skal arrangeres et møte, og at familien bestemmer hvem som skal 
være med. Selv om det, i følge faginformanter, ikke finnes noe prototyp, så formidles det 
tydelig at enkelte saker er mest egnet enn andre, og at møtene er mer nyttig i noen 
sammenhenger enn andre.  På spørsmål om det er saker som ikke egner seg for familiemøte, 
sier en fagperson følgende: 
 

”Klare barnevernssaker skal uansett til barnevern, og der det er vold og mistanke om 
overgrep og sånn, så må det sjekkes ut først. Og der det er store foreldrekonflikter. 
Man må gjøre grundig arbeid i forkant i forhold til den konflikten, i så fall. Men det 
var et familiemøte, det var litt artig, det var ei av helsesøstrene som grudde seg til et 
møte, mor og far ville ikke møte i samme rom, og var blitt overtalt. Og da gikk møtet 
på det, at det er faktisk skadelig for barn at dere oppfører dere slik. Og etter møtet så 
jeg at foreldrene sto utenfor døren og pratet i lag... Da løste jo problemene seg for 
jenta… Så det går an det og!” 

 
Der det er store konflikter mellom foreldrene, påpekes dette som en utfordring, men en 
utfordring som kan løses med godt forarbeid, blir vi fortalt. I tilfellet som beskrives, førte 
familiemøtet til dialog mellom foreldre som ikke var på talefot, og dette i seg selv var med på 
å løse datterens problemer. 
 
I følge faginformantene så finnes det ikke noe regelverk som beskriver hvem disse møtene er 
egnet for og hvem ikke. Møtene er, i følge faginformantene, rettet mot dem som søker hjelp 
og ønsker å ta opp utfordringene. Grensen på egnethet blir trukket når foreldre er imot 
møte, eller når det er stor uenighet innenfor familien, eller når saken er ”tydelig med tanke 
på å gå den direkte veien til for eksempel BUP”:  
 

”Hvis det er en klar problematikk knyttet til konsentrasjon og uro, da er ikke 
familiemøte det rette, da er det vanlig med henvisning via lege. Hvis problematikken 
er kompleks, man er usikker om veien videre, hva er det rette, hvilke instanser skal 
være involvert, hvem kan hjelpe, da er et sånt møte et bedre utgangspunkt”. 
Fagperson) 
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Som typisk familiemøte blir det beskrevet situasjoner der familien opplever et problem som 
de trenger hjelp til. Faginformantene er tydelige på at foreldrene må oppleve et problem. 
Det er foreldrene som skal presenterer utfordringene og påpeke det de trenger hjelp til. Er 
det uenighet i opplevelser av hvorvidt det eksisterer en utfordring, «så halter ting i 
utgangspunktet». Samtidig mener informantene at en ikke kan vente på at foreldrene tar 
initiativet, at de kanskje ikke vet om at tilbudet finnes eller hva kan de kan forvente – med 
andre ord, første steg mot å arrangere familiemøte tas ikke alltid av familien. I intervjuene vi 
hadde med familiene, framgikk det at initiativet ble tatt av andre enn dem. Familiene hadde 
imidlertid samtykket. Hvem som i utgangspunktet identifiserer at det eksisterer et problem, 
varierer også i praksis, ser vi ut fra foreldreintervjuene. Dette vil vi komme tilbake til. 
 
De typer bekymringer som fagpersoner møter på familiesenteret er noe flere omtaler som å 
være på ”undringsstadiet”: det er selve poenget med familiemøte, at man i fellesskap skal 
definere hva utfordringene består i, og finne veier videre sammen. Familiemøte er ment å ta 
utgangspunkt i en bekymring som enten foreldre har, eller som systemet rundt oppdager. En 
fagperson sier det slik: 
 

”Det kan være diffuse problemstillinger. Noen ting kan vi som helsepersonell tenke 
diagnoserettet omkring, mens foreldrene overhodet ikke er der, og da kan man åpent 
diskutere det i familiemøte. Og er foreldrene uenige, så kan vi gjøre avtale på at vi 
møtes om et halvt år og diskuterer dette. Og da har foreldrene gått i sine prosesser. 
Problemene kan ha gått bort eller bekymringene blitt sterkere. Da kan vi gå inn og 
utrede ungen, for eksempel, og da kommer vi jo også uansett tidligere inn enn om 
foreldrene skulle kommet i konflikt med læreren, det har jeg og erfart kan bli lange 
konflikter, fordi lærer sier ungen har ADHD og foreldrene blånekter, og så får de 
bipolar lidelse som ungdom…” 

 

2.2.3 BETYDNINGEN AV FORBEREDELSER 

For å legge til rette for et godt familiemøte, understrekes betydningen av gode 
forberedelser, av mange av fagpersonene vi har snakket med. En god dialog med foreldre og 
familien forøvrig blir nevnt som avgjørende, og den begynner før selve møtet. Det skal 
avgjøres hvem som skal være til stede under møtet, og det skal bestemmes hva som skal tas 
opp og hva som ikke skal tas opp, blir vi fortalt av fagpersoner. Det må skapes en definert 
ramme for hva det skal prates om, og det å legge en agenda for møtet skaper trygghet, 
berettes det.  
 
Dette at møtet skal være familiens møte, påpekes som viktig «å ha i pannebrasken» også i 
forberedelsene av møte. Fagpersoner vi snakker med, understreker at foreldrene må forstå 
at det er deres møte. Dette er ment å sikres via samtaler og informasjon i forkant. 
Forberedelsene til et familiemøte påpekes av mange vi snakker med, som alfa og omega, 
noe hele familiemøtet ”står og faller” på. Et viktig ledd i forberedelsene er formøter med 
foreldre, forteller en av fagpersonene:  
 

”Vi har alltid møte i forkant, alltid et formøte. Her tar vi opp møteformen, og hva som 
blir viktig. Jeg ber ofte foreldrene om å lage stikkordsliste, hva er viktig å få fram? Sett 
dere ned i kveld og forbered dere! Hva er viktig å få fram? Og det er de som får ordet 
først, de som forteller”. 
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Vi spurte personene som arbeider med familiemøte, hvem som i praksis tar initiativ til 
møtet. En helsesøster forteller: 
 

”Det skjer en gang i mellom at det er familien selv som ber om familiemøte fordi de 
har en venninne eller noen utenfor det offentlige nettverket som har tipset dem. Men 
det er det vi ser minst av. Det vi ser mest av, er at helsesøster eller barnehage 
anbefaler. Skolene er ikke så flinke. Der er det ofte helsesøster. Og av og til 
barnevernet”. 
 

Denne observasjonen står i kontrast til idealene om at det er foreldrene som skal ta initiativ 
– idealer og realiteter er ikke synonymer. Videre spurte vi om det skjer at noen sier nei til 
familiemøte, og får til svar: 
 

”Min erfaring er at noen sier nei, fordi de faktisk ikke ser det behovet vi ser, og 
kanskje har erfaringer som gjør at de er skeptiske. Men de er i mindretall. Så er det 
noen som sier nei først, men når du forklarer at det er deres møte, og at vi ikke 
trenger å gå videre på det, men greit å få belyst og diskutert, så sier de ja. Men den 
største gruppen sier ja med en gang”. 

 
Forarbeidet framstår som viktig, ikke bare i forhold til å legge til rette for gode møter, men 
det kan også være avgjørende for å muliggjøre møter i utgangspunktet. Fagpersoner 
forteller at de fleste foreldrene sier ja med en gang, og at de som sier nei, ofte gjør det fordi 
de ikke vet hva konseptet går ut på: 
 

”Noen foreldre skjønner heller ikke, de er ikke vant med at det er deres møte, det er 
ofte fagfolk som snakker til dem. Men her er det faktisk, det er du som sitter med 
fasiten, og må plukke ut det beste av det vi sier. Det er ikke vi som skal gi svaret på hva 
som er rett. Det tenker jeg at foreldre liker å høre”. 

 
Når konseptet forklares, gir de fleste som først er skeptiske, samtykke til familiemøte, i følge 
fagpersoner vi snakker med.  
 
I tillegg til å snakke med foreldrene, blir vi fortalt at barnehage og skole kan være aktuelle å 
snakke med i forkant, men bare etter avtale med foreldrene. Fokuset på at det skal være 
familiens møte manifesteres også her, ved vektleggingen av samtykke fra foreldrene. En 
fagperson kan fortelle at hun har opplevd ”dårlige familiemøter”, og forklarer: 
 

”Jeg tenker særlig på ett møte, det var så forferdelig at jeg var nesten kvalm etterpå. 
Det var ei mor som tok kontakt med meg, og var sikker på at barnet hadde ADHD, og 
ville ha det diskutert. Jeg hadde det travelt, og forberedte for dårlig. På møtet endte 
det opp med at far var så til de grader uenig i det moren sa, for ikke engang 
foreldrene hadde snakket i lag på forhånd! Far hadde bare fått beskjed om å komme. 
Det var veldig ubehagelig. I etterkant har jeg bestandig sikret meg at far også er 
informert. Dersom de ikke bor i lag så ringer jeg ham. Og jeg sørger for å ha møte 
med begge foreldrene”.  
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Betydningen av at foreldrene er informert og samtykker kommer hun også tilbake til i en 
annen sammenheng: 
 

”Jeg har et par ganger opplevd at barnehage eller skole ikke har snakket med 
foreldrene om problemstillingene. Og da må de gjøre det på forhånd. For hvis ikke 
blir foreldrene ganske forbannet! Det har jeg opplevd et par ganger, og det er ikke 
noe hyggelig”. 

 

2.2.4 IVARETAKELSE 

Som forrige avsnitt viser, fletter godt forarbeid seg sammen med det å ivareta familien på 
best mulig måte. Det å vise familien at det er deres møte skal starte allerede i 
planleggingsfasen: foreldrene skal være med å bestemme hvem de ønsker å ha med på 
møtet. Når fagpersonene reflekterer omkring ivaretakelse av familien, ser vi også tydelig 
hvordan de filosofisk-etiske aspektene kommer til syne: Det å være lyttende og møte 
familien med et åpent blikk blir understreket som avgjørende. 
 
Hvordan det å være lyttende og åpen forstås, varierer imidlertid. Dette handler også om at 
de ulike aktørene har ulike roller i møtet. En person fra PPT mener det er positivt å møte opp 
uten informasjon i forkant, fordi det bidrar til åpenhet: 
  

”Når jeg kommer som fagperson og setter meg i det møtet, stiller jeg mer åpen. Jeg 
må lytte der og der. Jeg går inn uten å vite hva som er problemet, uten å vite hvem 
som er barnet. I løpet av det møte kan vi som PPT ha en rolle. I felleskapet finner vi ut 
om det er lurt med utredning eller å følge tiltak videre eller… ”. 

 
”Det er litt spennende å komme inn med blanke ark. Da kan man stille åpne spørsmål 
[…] Jeg føler at jeg kommer inn med en annen holdning, er ikke forutinntatt, klarer å 
være til stede i det som blir sagt”.  

 
Ivaretakelse er en delikat balansegang, og et krevende prosjekt. Det handler om holdninger i 
bunnen, samtidig som situasjoner skal kunne tangeres der og da under selve møtet. Å kunne 
utøve skjønn krever en viss erfaring, blir vi fortalt. Det foreldrene formidler skal forstås, og 
avveininger må gjøres.  
 

”Underveis i møte handler det om å utvise skjønn og forståelse, være lyttende, stille 
spørsmål”. 

 
Selv om alle fagpersonene er enige i at det er vesentlig å møte med åpent blikk, så er det to 
faginformanter som tematiserer den utfordrende siden ved å stille opp uten å kunne være 
forberedt. En av disse betegner det som «krevende øvelse som fagperson å komme inn og 
ikke ha noe bakteppe». Det ikke å kunne forberede seg i form av å lese noe om tematikk, få 
en orientering og muligheter til gjennomtenkning, blir oppfattet som en utfordring av 
enkelte. Dette blir knyttet til en usikkerhet knyttet til at problemstillingen er ukjent, i tillegg 
til at en møter familien for første gang. 
 
Betydningen av ivaretakelse av familien og det å skape trygghet i møtet, dras fram som viktig 
på flere plan i samtaler med fagpersoner. God informasjon til foreldrene i forkant av 
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møtene, for å sikre klargjøring av rollene til de enkelte i møtet, og tydeliggjøring av hva 
foreldrene kan forvente, understrekes som viktig. En fagperson forteller om betydningen av 
at den som koordinerer møtet informerer i starten: Hva er et familiemøte, hvorfor er vi her, 
hvor mye tid har vi? I tillegg blir vi fortalt at møteleder bør rette ordet til foreldre før de 
andre deltakere kommer med sine innspill. Igjen ser vi hvordan vektleggingen av at det skal 
være familiens møte får betydning for hvordan man handler rent konkret: 
 

”Det er viktig å understreke hvem sitt møte det er. Ellers kan det flyte ut. Hvis det 
ikke er struktur, kan det blir noen som snakker lengre enn andre. Det er viktig at 
foreldre starter”. 

 
En fagperson understreker betydningen av «god ledelse» for å legge til rette for 
«respektfulle og ordentlige» møter. Samtidig påpeker hun at respektfull ikke betyr at det 
snakkes «rundt grøten». Flere faginformanter hevder det er viktig at man i møtene snakker 
om saken, at man ”må gå til bunns i det”. Vi blir fortalt at god ledelse av møtene også 
handler om å stille de gode spørsmålene. En faginformant forteller at dette er spesielt viktig i 
saker hvor psykiske helseproblemer er involvert, og har betydning for saken, men hvor 
foreldre ikke ønsker å tematisere dette. Faginformanter formidler erfaringer med at foreldre 
under selve møte har begynt «å slappe mer og mer av», og til slutt kan eller vil de tematisere 
disse sidene allikevel. Det er møtelederens oppgaver å legge til rette for muligheten til å 
snakke om ting som i utgangspunktet føltes ubehagelig, i følge to faginformanter. En viktig 
del av tilretteleggingen på møtet, er å stille åpne spørsmål, som gir rom for å tematisere 
vesentlige forhold, blir vi fortalt. 
 
Når vi stiller spørsmål om utfordringer knyttet til at noen ikke er like verbale som andre, sier 
en fagperson at: 
 

”Ja, det opplever jeg som en utfordring, noen har ikke alle ordene. Men jeg opplever 
at vi som deltar på møtet er ydmyke i forhold til å hjelpe foreldre. Vi har hatt foreldre 
som sier ”jeg tør ikke si et ord, du må svare for oss…”, men det blir aldri sånn, det blir 
til at det er de selv som svarer. Det handler om den tryggheten vi klarer å skape i det 
møtet. Så da går jeg ut av møtet og skryter av foreldrene: Så bra, du klarte å si det, du 
fikk fram det du ville!” 

 
Et godt møte er imidlertid ikke synonymt med ukritisk å få foreldre til å fortelle mest mulig. 
Dette bringer oss videre til en utfordring med motsatt fortegn, nemlig å stanse mennesker 
fra å kle seg fullstendig naken: 
 

”Noen må ha hjelp til å begrense seg. Noen vil utlevere alt. Og det er vi nøye på at de 
ikke skal gjøre. Noen tror vi må vite alt, men det trenger vi ikke. Om en foreldre er 
psykisk syk, så er det viktig å få fram i de fleste sakene. Men i andre saker er det helt 
underordnet. Og det må vi hjelpe foreldrene å gjøre en vurdering på.”  

 
Igjen er vi tilbake til betydningen av forarbeidet, og det å snakke med foreldrene i forkant:  
 

”Det var en mamma som hadde opplevd at barnet hennes var utsatt for seksuelle 
overgrep. Da var det viktig å trygge henne på at hun trenger faktisk ikke snakke om 
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selve overgrepet. Hun fikk forsikringer om at hun ikke behøvde å snakke om det, men 
bare om det hun var bekymret for. Det var og en utfordring. Men det er klart, vi kom 
fint i land!” 

 
Det kjennetegner refleksjonene til menneskene vi snakker med, at også der de snakker om 
prosedyrer, flettes betraktninger om holdninger og verdier inn: 
 

”Det er grunnleggende at de som er på møte skal ha respekt for at det kan være 
vanskelig å fortelle om problemer. Det er grunnleggende for at fagfolk ikke skal kjøre 
over folk”. 

 
Ivaretakelse handler også om struktur på møtene og rolleavklaring, blir vi fortalt. To av 
faginformantene forteller om erfaringer med rolleoverstyring. Rolleoverstyring i den 
forstand at enkeltpersoner ikke forholder seg til den rollen de er ment til å ha under møtene. 
Både blant fagpersoner og foreldre snakker vi med personer som har erfart at lærere har 
styrt dialogen, og kommet med ferdige syn på hva som er problemet og hva som kan gjøres. 
En fagperson mener det burde brukes «tid innom skole og barnehage for å kommunisere 
kommunikasjon». Pedagoger blir av de fagansatte vurdert som sentrale i 
møtesammenhengen, fordi de møter barnet hver dag, og kan bidra til «en større forståelse 
av hva bekymringen er». Det at lærere er «vant til å definere problemstillinger» i 
arbeidshverdagen sin, kan, i følge en informant, være en forklaring for at de tenderer til å 
komme med løsningsforslag. Informantene er enige i at god møteledelse med fokus på 
rolleavklaring kan forebygge rolleoverstyring. En fagperson etterspør tid til å snakke om 
familiemøte som konsept, hvor det å lytte står sentral. 
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3 FORELDRES ERFARINGER 
 
Noen av foreldrene vi har snakket med, hadde nettopp deltatt på første familiemøte eller et 
oppfølgingsmøte, mens andre hadde deltatt litt lenger tilbake i tid. Dette betyr at de også 
har befunnet seg i ulike stadier av utviklingen av familiemøte i seg selv. Når foreldre 
refererer til familiemøter som går tilbake i tid, er det vanskelig for oss som forskere, å skille 
mellom familiemøter i den forstand denne rapporten belyser, og andre typer møter. Noen 
ganger skjønner vi forskjellen ut fra det foreldrene sier: der noen sier de har hatt 
familiemøte også med ”bare PPT” til stede, er det opplagt at det må være en annen form for 
møter det er snakk om. Andre ganger gis det ikke noe holdepunkt for å vurdere hva slags 
møter de har deltatt på langt tilbake i tid.  
 
I tillegg til å snakke med foreldre, har vi også deltatt på tre familiemøter. Detaljene herfra 
utelater vi av personhensyn, men deltakelsen har vært viktig for å få en forståelse av 
samspillet mellom aktører på et familiemøte. Vi har sett hvordan det inngår i rutinene å la 
foreldrene begynne med sin historie, etter møteleders generelle introduksjon om hva et 
familiemøte er. I de møtene vi har deltatt på, har det, i tråd med ideologien, vært foreldrene 
som har lagt fram tematikken de ønsker å drøfte, og fagpersonene har tatt utgangspunkt i 
dette. En slik respektfull tilnærming og respekt for grenser er viktig, ikke all tematikk ville 
egnet seg å drøfte med f.eks. skole eller barnehage tilstede. Noen foreldre har vært 
pratsomme, andre ikke, men i samtale med dem i etterkant uttrykker både de som sa lite og 
de som sa at de var fornøyd. Samtlige rapporterer at de opplevde å ha fått sagt det de 
ønsket å si, og at de ble lyttet til. I avsnittene som følger vil vi presentere litt mer av 
foreldrenes betraktninger. 

3.1 ”MONA” OG ”SIRI” 

”Mona” kan fortelle at hun ble henvist til familiesenteret, etter å ha snakket med skolen om 
problemer hun opplevde barnet hadde. Herfra ble de sendt til psykolog, og til sykehus for 
utredning av fysiske aspekter ved problemer. Informasjonen om familiemøte fikk de via 
lærer og helsesøster, og hun forteller at det i forkant ble pratet om innholdet i møte, hvem 
som skulle være der, og hva de skulle snakke om. Hun var enig i at disse instansene skulle 
være med. Hun opplever at møtet ble avholdt raskt, og likeså at det ”skjedde noe” like 
etterpå, med henvisninger og bistand. Om selve møtet sier hun at hun fikk komme først til 
orde, og hun opplevde å bli hørt ”i høyeste grad”. Hun beretter:  
 

”Vi ble hørt, og de tok tak i det med en gang. De tok det alvorlig, og er veldig dyktige 
folk. Vi var veldig fornøyde. Alle var interessert i å hjelpe gutten og finne ut av ting. Vi 
fikk tips, og helsesøster fulgte godt opp”.  
 

”Siri” er en annen mor, som sier at hun vet ikke om hun hadde et ord med i laget når det 
gjelder hvem som skulle være til stede på møtet. Hun tror imidlertid at dersom hun hadde 
sagt noe, ville det blitt tatt hensyn til. Hun mener møtet gikk ut på å legge fram 
problemstillingen for de ulike instansene, men at det var lite rom for diskusjon.  
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”Jeg oppfattet det sånn at dialogen mellom oss og instansene kommer i etterkant. På 
det møte var det mer bekreftelse på at det vi gjør er riktig. Det var ikke rom for å 
diskutere. Det handlet om veien videre. Det er et minus, at man godt kunne hatt tid 
til å snakke mer, diskutert årsak, hvorfor er det sånn. Og får forklaringer”. 

 
Siri sier hun kunne ønsket seg mer rom for å snakke og diskutere hva man kan gjøre. Møtet 
ble imidlertid avholdt raskt, hun opplevde at møtet samsvarte med forventningene hun 
hadde i forkant. Ikke minst, hun formidler at hun og barnehagen fikk ”rapportert 
problemstillingen”. Hun sier:  
 

”Jeg ble hørt. Det er godt å ha alle samlet og at man vet at alle har fått info og man 
slipper å dra dit og dit. Jeg har sagt det jeg ville. De er flink til å lytte. Jeg var klar over 
at det ikke skulle være så mye diskusjon i det møte, det ble vi fortalt i forkant. Jeg 
skjønte at det er starten på en prosess”. 
  

Videre forteller hun at hun følte man fikk snakket når man ville si noe. På møtet ble man enig 
om gangen videre, og hvilke veier de skulle gå for å få hjelp, og hun rapporterer at ”det har 
skjedd, vi har begynt å være på flere møter”. Møtet omtales som nyttig, ”så framt at det som 
ble snakket om kommer til å skje. Og prosessen er i gang”. 

3.2 ”KARI” OG ”EMMA” 

”Kari” kan også fortelle at skolen tok initiativ til møtet, og at det meste av informasjonen om 
møtet kom derfra. Hun mener møtet skulle vært avholdt for mange år siden, fordi ”det er 
vanskelig å forstå seg på systemer”, og ”det er vanskelig å vite om alle instanser”. Hun sier at 
de som foreldre ikke var med på å bestemme hvem som skulle være med på møtet, men så 
hadde hun heller ingen ønsker i så måte. I etterkant mener hun at de riktige personene var 
til stede. Ut fra det hun sier, framgår det at selve møtet var positivt, og noe hun ser 
potensialer i: det skulle til og med vært avholdt tidligere. Hun forteller at da hun gikk fra 
møtet, føltes det ”revolusjonerende, nå skjer det noe, nå blir det gjort noe – det føltes 
fantastisk!”. 
 
Hun har imidlertid et ankepunkt: Det er at det man ble enige om på møtet, ikke ble fulgt 
opp.  
 

”Hvor mye som skjedde i etterkant, det kan diskuteres. Vi venter fortsatt på hjelp. Jeg 
sitter med en ungdom og venter på tilrettelegging. Møte hjalp til en viss del, men ikke 
optimalt”. 
 

På møtet var det blitt avgjort at PPT skulle følge opp med testing osv., men vedkommende 
sluttet i stillingen sin, og mor sier at de fikk ”ingen konklusjon eller papirer”:  
 

”Det ble ikke fulgt opp fra PPTs side. Vi gjorde det vi kunne. Jeg ringte og maste, 
ingen svar, fikk ingen tilbakemelding, det fikk ikke skolen heller. Det har gått 1 år nå. 
Skolen kan ikke gjøre noe før de får svar fra PPT”.  
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Hun forteller at hun hadde voldsomme forventninger til møtet, nå skal det skje ting! Men så 
skjedde det ikke noe likevel. Selve møtet omtales imidlertid som bra, og hun ville absolutt 
deltatt på nytt om hun fikk tilbud om det.  
 
”Emma” forteller at det var på helsestasjonen at familiemøte ble foreslått, og begge 
foreldrene var enige. De forteller at de hadde et ord med i laget i forhold til hvem som skulle 
være til stede, og savnet ingen aktører på banen. Tidspunktet møtet ble avholdt på var også 
”veldig greit”, hun mener det kunne ikke vært avholdt tidligere. Hun har vært på to møter, 
det andre var et oppfølgingsmøte. På spørsmål om hva hun følte etter møtene, svarer hun: 
  

”Jeg har kjent lettelse over at det er hjelp å få, det er nyttig, særlig etter det første møte, 
at vi fikk samlet alle instansene som var viktig. Andre gangen var det gått bedre, 
bekymringen var mindre, så det var mindre følelser, men det var fortsatt kjekt”. 
 

På første møte følte hun at de fikk nok tid til å snakke, men på møte nummer to sier hun det 
ble litt ”knapp tid”. Samtidig sier hun at ”dersom man bruker for mye tid, blir det ofte bare 
prat i stedet for noe matnyttig”.  

3.3 ”TRUDE” OG ”LIV” 

”Trude” forteller at møtet var tøffere enn hun hadde trodd. Det var tungt, selv om hun 
hadde med partneren. Men hun mener det var et ”meget bra møte, alle de rette 
menneskene var der”. Hun fikk stille spørsmål, og opplevde møtet som en mulighet til «å 
finne ut hvordan vi skal gjøre alt sammen, i lag med de rette folkene, alle med erfaring”. Hun 
sier hun opplever at hun fikk komme til orde. ”ballen ble spilt til oss, til lærerne også de 
hadde jo erfaring”, de ble hørt, og videre mener hun at ting skjedde umiddelbart etter 
møtet, bortsett fra at ”PPT gikk ut i intet”. Helsesøster omtales som ordstyrer, og moren 
forklarer at helsesøster hentet dem inn igjen dersom de ”mistet tråden”. På møtet hadde en 
av lærerne ”snakket om medisinering hele tiden”, men:  
 

”de skjønte etter hvert at de ikke skal uttale seg om det. BUP sa klart at dette ikke er 
et tema som skolen skal blande seg opp i, det er opp til foreldrene og BUP”. 
 

På tidspunktet møtet ble foreslått, sier moren at hun hadde opplevd det som ”å bli kalt inn 
på teppet fra skolen”. Denne følelsen sier hun at hun bare måtte slå fra seg, fordi hun ”ville 
jo få det beste ut av det når man først har alle personene til stede.  I starten av møtet ble det 
sagt at møtet var for foreldrene og barnets beste, og ”det var beroligende”. 
 
”Liv” fikk også informasjon om familiemøte fra skolen. Hun sier det ble gitt lite informasjon 
om hva som skulle skje på møtet, utover hvem som skulle være til stede, men hun syns det 
hørtes ”greit ut” med familiemøte, og understreker at det var bra at både BUP og PPT var til 
stede. Møtet ble også avholdt på riktig tidspunkt, mener hun. 
  

”Alle er samlet og kommer med innspill, istedenfor at foreldre må hit og dit og ungen 
blir med.”  
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Hun forteller at de har hatt flere familiemøter, og at de hadde et ”familiemøte med bare 
BUP i forrige uke”.  
 
”Liv” sier at møtet samsvarte med forventningene de hadde, og at hun liker måten ”å samles 
på og diskutere, det kommer synspunkter fra alle, oss også”. Hun forteller imidlertid også at 
hun opplevde seg noe presset fra skolen, som var opptatt av diagnose og utredning. Likevel 
mener hun at møtene har vært greie, og at det ”tas hensyn til foreldre: både BUP og PPT 
mente at foreldre kjenner jo ungen best”.  
 

”De var greie å ha en dialog med. De hørte på oss. Vi diskuterte om hensikt osv., og 
fikk en god forklaring. Vi fikk vite hvordan de tenker og hvorfor. Vi fikk tydelig beskjed 
om at det er vi som får bestemme, og det var en grei runde rundt bordet. Vi måtte 
ikke mobiliserte mot, at «det er min mening». Vi ble lyttet til”. 
 

Hun kan fortelle at møtet var bra for både foreldre og barn, det ble laget avtaler, og skrevet 
referat. Avtalene videre omtales som hensiktsmessige. Hun rapporterer også at familiemøte 
har vært med på å berolige henne, ”BUP fortalte at sånn er unger, jeg fikk en forklaring på 
ting”.  

3.4 ”NINA” OG ”KRISTIN” 

”Nina” forteller at første familiemøte de deltok på, kom i stand fordi de selv ba om det. 
Neste møte kom i stand fordi helsesøster mente det var nødvendig. 
  

”I og med at vi ønsket det, møtte vi jo opp. Vi følte oss ikke tvunget til det. Alle i 
familien var enige i det” 
 

Hun mener de rette personene var med på møtene, og beskriver siste møte som godt og 
konstruktivt: 
 

”Jeg opplever at folk har sagt det de tenkte. Det er fornuftig tenkt. Det var en grei 
stemning. Hun som leder familiekontoret er dyktig. Hun var til stede. Eller mener jeg 
familiesenteret? Jo det er familiesenter jeg mener”. 
  

Det siste møtet kunne imidlertid vært avholdt tidligere, sier hun: ”Det var 9 år mellom 
møtene”. I mellomtiden har de hatt diverse møter med barnevern og skole, blir vi fortalt. For 
ni år siden var ikke familiemøte etablert, så det moren refererer til som første familiemøte, 
må ha vært en annen type møte. At det ikke skjedde noe i etterkant av første møtet, er noe 
hun sier at flere fagfolk har beklaget nå. Fordi det ikke skjedde noe i etterkant etter første 
møte, vurderer hun det dithen at første møte ikke var nyttig, men etter det siste møtet 
”skjer det mange ting”. Hun kan også fortelle at hun synes møtet var ledet godt, og at ”det 
var god atmosfære”.  
 
Hun svarer bekreftende på at hun føler de fikk komme til orde, men hun opplevde det som 
om fagpersonene henvendte seg mest til en annen foresatt som var til stede, ”via 
kroppsspråket”. Dette mente vedkommende ble feil, fordi den andre foresatte nesten ikke 
oppdro barnet, hevder hun. Likevel uttrykker hun begeistring for familiemøte som fenomen: 
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”Det er utrolig positivt med familiemøter. Familiesenterets leder er kjempeflott”.  

 
”Kristin” er en annen mor, som forteller at hun har vært med på ett familiemøte. Dette ble 
arrangert etter møte med helsestasjonen, hvor de ble spurt om de kunne tenke seg til å 
være med. Det ville begge foreldrene gjerne:  
 

”Så vi kunne få best mulig grunnlag for å hjelpe ham. Vi ønsket at han skulle få hjelp. 
Det er fint at flere med kompetanse kan være med, og finne ut hvilke måter det kan 
gjøres på.” 
 

Hun forteller at de fikk informasjon på forhånd om hvem som skulle være med på møte, og 
at de kunne ”sitte i lag og finne ut hvordan vi i lag skulle hjelpe ham”. Hun syns det var helt 
greit at de som var med, var med, sier hun, og understreker at hun hele tiden er blitt ”spurt 
om det er greit og sånn”. Møtet var slik hun hadde trodd, man satt på et møterom og 
snakket i lag, blir vi fortalt. På spørsmål om hun hadde gruet seg til møtet, sier hun ”ja, man 
vet jo ikke, det er jo litt sånn, men det er trivelige folk som vil barnets beste, så det var greit 
sånn”. Hun beretter at hun opplevde å få sagt det hun ville si, og at hun ble lyttet til. Dersom 
det skulle være noe mer, kan hun bare ringe barnehagen, mener hun. Hun er fremdeles 
spent på utkommet av møtet, det har nylig vært avholdt, og det skal avholdes et nytt møte 
til høsten.  

3.5 FORELDRENES VURDERINGER 

3.5.1 ”ANBEFALES!” 

Det er flere røde tråder i det foreldrene forteller oss. Generelt uttrykkes en forståelse av 
familiemøte som et sted familien kan henvende seg og få hjelp og veiledning, det omtales 
som en fordel å samle ulike instanser, så ”alle får samme versjon av hva som er 
problemstillingen” og ”belyst saker så godt som mulig”, ”ikke går rundt og lurer”, at man ”får 
info om gangen videre” og avklart ”hva som forventes av oss og fra de andre”. En forelder 
sier at ”det er en slags trygghet at flere er samlet om temaet”, en annen at ”det er enklere 
når man ser dem i øynene”. Videre snakker samtlige om at det viktigste er ”barnets beste”, 
og det var med denne motivasjonen de deltok. Samtlige rapporterer også at de opplevde at 
de fikk sagt det de ønsket å si, og at de ble hørt. 
 
Samtlige av foreldrene vi snakker med, ville anbefalt familiemøte til andre som måtte være i 
lignende situasjoner som dem selv. Videre kan de fortelle at de har opplevd møtene som 
nyttige. I forhold til familiemøtene som har vært avhold i nyere tid, mener de også at møtet 
ble avholdt på riktig tidspunkt. I forhold til møter som går tilbake i tid, er ikke dette 
inntrykket like tydelig. Det er imidlertid ikke alltid opplagt at det har vært faktiske 
familiemøter dette har dreid seg om. 
 
Et unntak er forelderen som forteller at det ikke skjedde noe i etterkant av møtet: selve 
møtet var hun fornøyd med, men det uttrykkes skuffelse over at prosessen falt i grus fordi 
en person sluttet i stillingen sin. Dette vil vi komme tilbake til i avslutningen av rapporten.  
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3.5.2 FAMILIENS ELLER SYSTEMETS MØTE? 

På spørsmål om de opplever familiemøte som systemets møte eller familiens, svarer de 
fleste foreldrene: begge deler. En mor sier at hun føler premissene for møtet ble lagt i 
fellesskap. Samtidig utbroderer hun på måter som peker i retning av at hun opplever at 
møtet ble holdt for familiens del, ikke systemets: 
 

”Jeg tenker det var vårt møte, de var der for å lytte etter hva vi trengte. Møtet ble holdt 
for vår del, ikke deres del. Du blir hørt og får den hjelpen som finnes. Og så blir det rom 
for å drøfte om man trenger det”. 

 
På spørsmål om hun opplevde det som familiens eller systemets møte, sier en annen mor at: 
 

”Jeg føler det var absolutt vårt, vårt og barnehagens møte” 
 
En tredje mor forteller om endringer. På spørsmål om det var systemets eller familiens 
møte, svarer hun: 
 

”Første møte handlet om at skolen skulle tilfredsstilles. Etter hvert ble det også våres 
møte. Første gangen vi gjorde det, var det for at skolen er fornøyd, samtidig kom ting 
fram som vi ser at er nødvendig, vi må finne ut av ting. Møtesettingen er veldig greit. 
Møteformen er bra.” 
 

I forhold til hvem foreldrene har opplevd som ”eier” av familiemøte, kan man si at det skiller 
seg ut tre forskjellige kategorier. For det første de foreldre som oppfattet familiemøte som 
sitt møte. For det andre de som oppfatter familiemøte som en blanding mellom familie og 
hjelpeapparatet rundt. For det tredje de som følte at det ble til deres møte underveis. Der 
hvor det ble opplevd at det var systemets møte, ser det ut til å ha vært eksistert en konflikt 
eller en uenighet mellom f.eks. skolens forståelser og familiens. Denne følelsen ser ut til å ha 
lagt seg i løpet av møtet. De foreldrene som mener at det var en blanding mellom familiens- 
og systemets møte begrunner dette med at man i «teamarbeid (skulle) gjøre hverdagen 
bedre». De av foreldrene som måtte motiveres i forkant, takket ja til familiemøte med tanke 
på å ville det beste for barnet.   
 
De situasjoner hvor møtedeltakerne har en klar agenda for familiemøte ser ut til å påvirke 
følelsen av at det ikke er familien sitt møte. To foreldre vi snakker med har gjort erfaring 
med at representanter fra opplæringsarenaen til barnet har overskredet sin rolle som 
møtedeltaker. Som faginformantene, så forteller også disse foreldrene om en følelse knyttet 
til ubehag ved at skolen har en klar agenda for møtene. Det som har snudd denne 
situasjonen, er at møteledelsen har vært god. Foreldrene uttrykker stor grad av fornøydhet 
med ledelsen av møtene generelt, og der det har vært tendenser til rolleoverskridelse fra 
opplæringsarenaen, synes dette å ha blitt tatt tak i på selve møtet. I forhold til skolen, sier en 
av foreldrene at ”BUP sa klart at dette ikke er et tema skolen skal blande seg i. Det er opp til 
foreldre og BUP”. Det er viktig å understreke at ikke alle har gjort seg dårlige erfaringer med 
læreren som delaktig i prosessen. Foreldre forteller om positive erfaringer i samarbeidet 
med lærere. En forelder understreker viktigheten med dette perspektivet på saken, siden 
«læreren kjenner jo ungen best på skolen». 
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3.5.3 MEDBESTEMMELSE 

Alle foreldreinformanter gir uttrykk for at de følte seg hørt. Informanter sier de opplever en 
felles drøfting knyttet til hva som er hensiktsmessige tiltak videre som positiv. I tillegg står 
det å få en forklaring sentral. Det å få vite «hvordan de (fagfolk) tenker og hvorfor». Foreldre 
forteller samlet sett at det ble gitt tydelig beskjed om at det er deres møte, og at de ble 
lyttet til. En forelders utsagn spisser det til: «Vi måtte ikke mobilisere mot, at `det er min 
mening`».    
 
Med unntak av en familiesak hvor en forelder opplevde at de som var til stede henvendte 
seg mer til den andre forelder, er tilbakemeldingene positive når det gjelder å ha kommet til 
orde og ble hørt. Når vi spør etter i hvilken grad vedkommende har gitt uttrykk for dette 
under møte, så mener informanten at det ikke «føltes naturlig å gjøre noe da».  
 

”Vi kom til ordet ja. Jeg følte at jeg som […] kom til ordet. Dem som prater mest, det 
er vanskelig å svare på. Jeg synes ikke fagfolk… det er noe med kroppsspråk. Hvem de 
henvender seg til. Det var mest til den andre forelderen. Det blir feil”.  

 
De færreste foreldrene vi snakket med kjente til familiemøte før de selv ble invitert til møte. 
Når det gjelder medvirkning i forhold til andre aktører som var til stede, har de fleste 
foreldrene ikke hatt noen innspill: det er ikke foreldrene som har bestemt hvem som skal 
være på møtet. Imidlertid forteller foreldrene at de ble informert om hvem som skulle være 
til stede på forhånd, og rapporterer at de syns det var helt greit. De opplever også at det ville 
vært rom for å komme med andre innspill selv, også der de ikke har sagt noe. Både gjennom 
deltakelse på familiemøter og samtaler med fagpersoner, har vi sett at legene kan være 
spesielt vanskelige å få med på familiemøtene. Det samme ser vi når vi snakker med 
foreldre. De foreldrene vi snakker med, uttrykker imidlertid ikke noe savn i den anledning. Et 
par uttrykker at de er usikre på hva legen kunne bidratt med. 
 

3.5.4 FAMILIEMØTE SOM MOTVEKT 

En av foreldrene vi snakker med, formidler også at familiemøtet hadde en viktig funksjon 
som motvekt til andre aktører som var på banen. Skolen hadde hatt sterke formeninger om 
hva som burde gjøres i forhold til barnet deres, og foreldrene opplevde dette som 
problematisk. Familiemøte, det ”å komme ut av skolen” og få andre innspill, understreker 
hun som svært viktig: 
 

”Så ikke bare skolen bestemmer hva som skal gjøres med barnet. Rektor er ute etter 
ressurser på skolen, føler vi. Vi følte at det var en kamp om ressurser. Diagnose betyr 
vedtak og det betyr ressurs i klassen. Familiemøter er en god setting med lærer som 
hadde forberedt seg, PPT og BUP som roer ned, og normaliserer ting. Unger er 
forskjellig!”.  

 
Der skolen beveget seg inn i en patologisk tankegang, formidler hun at familiemøte har vært 
med på å normalisere utfordringene hun slet med i forhold til barnet sitt. Dette roet ned, 
forteller hun.  
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I følge faginformanter er familiesenteret et nøytralt sted i forhold til skolen, noe som legger 
andre premisser, blir vi fortalt. En fagperson sier det slik: 
 

”Jeg tror at det at vi møtes på en annen arena enn skole, der understrekes det 
perspektivet til familien som er viktig for familien og ikke for mye skolen. Det er en 
del av puslespillet”.  

 
Det foreldrene beretter, bekrefter dette. Stedet møtet avholdes, er med andre ord av 
betydning, det gir en markering som understreker noe i seg selv. Kombinert med den 
ideologien som gjennomsyrer praksisen, er det med på å skape en oase, med betydning 
utover møtets fire vegger. Ikke bare i forhold til konkrete henvisninger møtet måtte munne 
ut i, men også i forhold til det å styrke familiens posisjon. 
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4 PÅ FRUKTEN SKAL TREET KJENNES  

4.1 OVERORDNEDE MÅLSETTINGER: FOLKEHELSEARBEID 

Stortingsmelding om Folkehelsearbeid, Meld. St. 34 2012-1023, påpeker at 
folkehelsearbeidet skal foregå i kommunene fordi det er på dette nivået mange av 
virkemidlene for å bedre folks helse er å finne. Folkehelseloven av 2015 sier i § 5 at 
kommunene skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 
faktorene som kan virke inn på denne. Blant de temaene kommunene skal ha oversikt over, 
og som de skal vurdere er oppvekst og levekår, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, 
samt skader og ulykker. Folkehelse hører ikke til en enkelt sektor, det handler om alle 
aspekter ved de livene som leves, og sprenger sektorielle grenser. I samtale med 
fagpersoner og kommunale representanter, knyttes familiemøte opp mot foreldrestøtte og 
folkehelsearbeid, i den forstand at det handler om å komme inn på et tidlig stadium og 
forhindre at problemer utvikler seg. En av våre informanter sier det slik: 
 

”Folkehelsearbeidet vårt er nært knyttet til jobben med familiesenteret og 
familiemøte, det er primært lagt til rette rundt barn og unge. Folkehelsearbeid er ikke 
bare fysisk aktivitet og mat og røyk, men det er først og fremst foreldrestøtte. Vi må 
heie de fram, løfte de fram, familien! Det er en politisk sak, å satse på folkehelse”.  

 
«Folkehelsearbeid» defineres ofte som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som 
direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel; forebygger psykisk og 
somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler; samt arbeid for 
en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Et av flere 
argumenter for videreføring av familiemøte, ligger i nettopp folkehelseaspektet, som er i 
tråd med overordnede føringer. Familiemøte er et lokalt utformet og tilpasset tiltak, som 
ivaretar målsetninger om økt satsing på forebygging og folkehelse. 

4.2 OVERORDNEDE MÅLSETTINGER: SAMHANDLINGSREFORMEN  

”Familiemøte er en måte å starte på som sikrer samhandling fra første stund av. Den 
ivaretas ikke dersom vi bare slavisk følger den oppmerkede ruten: da får du en 
melding fra foreldre, skole, PPT, fastlege, etc., og de bitene henger ikke sammen. . 
Familien ses med blikk fra ulike kanter, det skaper forvirring og motstridende 
informasjon mer enn sammenheng. Jeg vil påstå vi har tendenser til fragmentering, 
hver instans gjør sitt. Familiemøte er et forsøk på å møtes, og sy fragmentene 
sammen. Om man skal snakke om reell samhandling, handler det nettopp om å mikse 
synspunkter til de henger i hop. Det gjør det mulig å utforme en handlingsstrategi i 
neste omgang.”  

 
En av intensjonene til samhandlingsreformen er at gode og helhetlige pasientforløp i større 
grad enn i dag skal bli felles referanseramme for alle aktører i helse- og omsorgstjenestene. I 
tillegg til de pasient- og brukerorienterte perspektivene har reformen også et overordnet 
samfunnsøkonomisk perspektiv, ved at reformen skal bidra til høyere samfunnsøkonomisk 
kostnadseffektivitet. Fornyelse av offentlig sektor anses som helt nødvendig for å kunne 
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møte det økende presset på offentlige tjenester. St.meld. 47 (2008-09) 
Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid, trekker opp linjene for en 
fremtidig helsetjeneste, med tydeligere arbeidsdeling mellom kommunehelsetjenestene og 
spesialisthelsetjenestene. De endringene som Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 
(St. meld. 16, 2010-2011) og St.meld. 47 (2008-09) legger opp til for å møte disse 
utfordringene innebærer samlet sett en betydelig utvidelse av oppgaver og ansvar for 
kommunal sektor, kombinert med større forpliktelser for kommunene i forhold til 
koordinering og samarbeid innad i og mellom tjenesteområder og -nivåer.  
 
Et vesentlig aspekt ved samhandlingsreformen er behandling på rett sted. Dette innebærer 
blant annet redusert bruk av spesialisthelsetjenesten. BUP hører med til 
spesialisthelsetjenesten, og skal da i følge visse deler av Samhandlingsreformen, ikke trekkes 
inn uten at det er strengt nødvendig. I praksisen familiemøte er BUP med fra starten av, men 
med den effekten at man også kan unngå henvisning til BUP der det ikke er nødvendig.  
 
Samhandlingsreformen etterspør utvikling av nye tjenester, nye metoder eller måter å gjøre 
ting på, nye organisasjonsløsninger, inkludering av nye aktører, samt administrativ og politisk 
endring. Dette settes i relasjon til et fokus på tidlig innsats, det å forebygge framfor å 
reparere, og intensjonen om sterkere brukermedvirkning. Familiemøte er i tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner på mange plan. Samhandlingsreformen innebærer økt 
fokus på samhandling både mellom virksomheter på samme behandlingsnivå og på tvers av 
de tradisjonelle behandlingsnivåene. Familiemøte er en arbeidsform som gjør nettopp dette.  
 
En av bekymringene ved oppstarten av familiemøte, var utfordringer knyttet til 
fagpersonenes muligheter til å beholde sin fagidentitet. En fagperson sier det slik: 

 
”I oppstarten var noen bekymret - skal vi nå alle bli like?” 

 
Hun fortsetter imidlertid med en umiddelbar avkreftelse: 

 
”Men nei, det var ikke det som skjedde. I stedet blir det mer tydelig hva som er min 
jobb! Helsesøster, psykiater, jordmor, alle, det er mitt spesialfelt, det er jeg god på! 
Det ble motsatt av hva en del hadde trodd. Men det var utfordringer, og folk som 
sluttet. Og sånn blir det, alle takler ikke nyskaping, det gamle og trygge holder vi ved…”  

 
Måten familiemøte har valgt å legge til rette for samhandling på, er også med på å gi den 
informasjonsflyt og informasjonsutveksling mellom behandlere som er en forutsetning for at 
samhandlingsreformen skal fungere. Via møtene som avholdes, gis deltakerne nødvendig og 
oppdatert informasjon om problemstillingen. Parallelt med at slik informasjonsflyt pågår, 
skjer også medvirkning fra de menneskene det gjelder – en medvirkning som vanskelig kan 
ivaretas dersom samhandlingen primært foregår mellom institusjoner. 
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4.3 OVERORDNEDE MÅLSETTINGER: BRUKERMEDVIRKNING  

4.3.1 BETYDNINGEN AV RAMMEBETINGELSER 

«Med brukermedvirkning menes at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av 
tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.» (Kilde: 
Stortingsmelding nr. 34 [1996–1997]). Brukermedvirkning har vært beskrevet som 
«brukerens innflytelse på utformingen av tjenester og i det enkelte møte mellom bruker og 
tjenesteutøver» (Sosial- og Helsedirektoratet 2006). Brukermedvirkning er en lovfestet 
rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. Å 
legge til rette for brukermedvirkning handler også om administrative endringer i de 
organisasjonene som gjelder, så det kan legge et grunnlag for at «brukerne» skal kunne delta 
mer aktivt. 
 
Familiemøte innebærer nettopp andre måter å arbeide på, og ut fra intervjuer med 
familiene, synes familiemøte å legge til rette for at de blir hørt i større grad enn det å følge 
mer tradisjonelle henvisningsveier gjør. Familiemøte er imidlertid sårbart. En utfordring i 
forhold til videreføring av familiemøte, er det som en representant for BUP erfarer som en 
innstramning i forhold til henvisningsveier: ”jeg opplever det strammer seg mer og mer til”. 
Man har greit å manøvrere på tross av de rammene som fins, beretter han, men:  
 

”En trussel mot familiemøte kan være at BUP ikke får finansiert sin praksis. Det vil 
være et åpenbart problem. Ellers, det kan komme ledere som sier at dette vil jeg ikke 
ha lenger. Det vil være direkte skadelig for familiemøte.  

 
Behovet for ledere som vil dette, og behovet for vedlikehold og kultivering av 
samarbeidskultur understrekes. Brukermedvirkning handler ikke bare om hva som skjer i 
selve familiemøtet, men om god ledelse, og et system som legger til rette for denne 
praksisen. Dette er noe spesielt kommunale representanter og fagpersoner som har vært 
sentrale i etableringen av familiemøte også kommer inn på: 
 

”Jeg tar ikke framtiden til familiemøte for gitt. Det er tre årsaker til dette. Den ene er 
at det blir vanskeligere å gjøre fra vår side (BUP), for rammene for praksis skrus stadig 
mer til. Det andre er, vi som arbeider med dette har vært her lenge, vi er ganske 
drevne. Men vi skiftes ut når vi går ut med pensjon. I den grad familiemøtet bæres av 
personer alene, kan det dø ut. Det tredje er det samme i kommunen: de har også 
rammer de skal operere innen. Kommunene er nødt til å si, vi vil dette her, det må gis 
aksept for å bruke tiden på denne måten. Det er temmelig mange risikofaktorer, tror 
jeg nok. Derfor må ordningen vedlikeholdes, fornyes og diskuteres og gå inn i 
samarbeidskultur”.  

 
Hvordan ledelsen forholder seg, er en potensiell Akilleshæl for familiemøte. For at 
familiemøte skal kunne videreføres, er man avhengig av at ledelsen erkjenner det som en 
god arbeidsform som må investeres i. En investering betyr både finansiering, og 
handlingsrom for menneskene som er involvert i praksisen. Det er også viktig å ha en 
forståelse for at det å skape rom for brukermedvirkning, også henger sammen med 
ledelsespraksis.  
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4.3.2 BRUKERMEDVIRKNING: FAMILIENS ERFARINGER 

Nergård nevner sentrale aspekter ved brukermedvirkning, og blant disse nevnes relasjoner 
preget av åpenhet og respekt, gode rammer, informasjon og rom for oppklaring og 
involvering av familie/nettverk i utredning/behandling etter ønske og behov (Nergård i 
Adolfsen m.fl. (red.) 2011). Åpenhet er nettopp et begrep som går igjen i samtaler med 
personer som arbeider med familiemøte, og familiemøte tar sikte på å legge til rette for 
direkte involvering av familien etter familiens eget behov. Vi ser imidlertid en diskrepans 
mellom idealene om at det skal være familien selv som opplever at det et problem, og at det 
er familien som skal være med å bestemme hvem som skal være med på møtet. I samtaler 
med familiene framkommer det at initiativtagerne til møtet ikke har vært dem selv, og 
videre har de ofte hatt lite kunnskap om hvilke faginstanser som kunne vært aktuelle å ha 
med i et slikt møte. Det er heller ikke alltid at det er familien som har opplevd et problem i 
utgangspunktet, det kan f.eks. ha vært opplæringsinstansen. Men familiene kan ha opplevd 
et problem de søker hjelp til å løse, og familiemøte kan ha vært et kjærkomment forslag. De 
har også samtykket til at instansene som foreslås å ha med i møte, skal være med. Fra 
deltakelse på familiemøter ser vi også at man søker å gi foreldrene en hovedrolle, blant 
annet ved at foreldrene først skal ha ordet. 
 
Vi har fortalt at foreldrene vi snakket med, faller i tre ulike kategorier i forhold til hvorvidt de 
opplevde det som familiens møte: de som oppfattet familiemøte som sitt møte, de som 
oppfatter familiemøte som en blanding mellom det å være familiens og hjelpeapparatets; 
”vårt møte”, og de som følte at det ble til deres møte underveis. Her skiller foreldrenes 
begrepsbruk seg fra hjelpeapparatets, hvor man er tydelig på at det er ”familiens møte”.  Ut 
fra datamaterialet vårt framstår dette imidlertid ikke som noe ankepunkt. Det er naturlig at 
en forelder opplever det som ”vårt møte”, fordi alle er på banen for å hjelpe barnet deres, 
og det er slik historien berettes av foreldrene. Der det berettes at møtet ble ”familiens” etter 
hvert, er det en historie om god møteledelse, og et møte som ble opplevd som viktig 
motvekt mot andre instanser som ikke har lyttet til familien, for eksempel skolen.  
 
I tre foreldreintervjuer kommer det fram at foreldre ikke selv opplevde utfordringer, men 
takket ja til tilbudet om familiemøte, fordi de ønsker barnets beste. Dette betyr at idéen om 
at det skal være familien som opplever et problem i forhold til barnet, ikke alltid realiseres. 
Men dersom det er for eksempel en konflikt mellom skole og foreldre, basert på ulike 
forståelser av barnet, kan dette i seg selv utgjøre et problem. I saken vi ble fortalt om, ble 
dette problemet løst på møtet. I samtaler med fagpersoner berettes det at foreldrene av og 
til må motiveres for å delta på møtene. ”Motivere” er et begrep som gjør det interessant å 
se på begge parters erfaringer fra et brukermedvirkningsperspektiv. Begrepet kan romme 
ulike typer praksis, og erfares på mange ulike måter. Ut fra de foreldrene vi har snakket med, 
synes motiveringsaspektet primært å være knyttet til det å få informasjon som trygger, med 
vektlegging av at det skal være deres møte, klargjøring av at man ikke skal ”avkles” eller 
disiplineres, men i fellesskap finne ut hva som er til det beste for barnet. 
Motivasjonsaspektet synes å handle om det å legge til rette for informert samtykke, noe som 
er en kjerne i forhold til brukermedvirkning: man skal vite hva man sier ja eller nei til.  
 
Når foreldre blir spurt om i hvilken grad de selv fikk bestemme hvilke instanser som skal 
være til stede under møte, i tillegg til å legge agenda for innholdet i møte, uttrykker de 
usikkerhet i forhold til i hvilken grad de egentlig var med på å bestemme. Det er imidlertid 
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ikke noe som framholdes som et ankepunkt. Når vi stiller spørsmålet, synes det mer som om 
det er noe de ikke har tenkt på, eller ikke opplevd behov for. Flere sier de tror de kunne vært 
med å bestemme dersom de hadde sagt noe. De har opplevd at det var rom for å komme 
med innspill, også der de ikke har kommet med innspill.  
 
I enhver studie som baserer seg på frivillig deltakelse, som denne, vil det skje en seleksjon. 
De som velger ikke å snakke med oss, vet vi lite om. Valget kan skyldes mange forhold: det 
kan handle om at de opplever seg ferdig med saken, og ikke føler noe behov for å fokusere 
på problemene. Det kan skyldes at de rett og slett ikke hadde tid til å stille opp til intervju, 
eller det kan handle om at erfaringen har vært ubehagelig. Dette vet vi lite om. Det 
materialet vi har, peker imidlertid i positiv retning. Det er stor grad av samsvar mellom 
foreldrenes erfaringer og fagpersonenes intensjoner, og foreldrene anbefaler eksplisitt 
familiemøte.  
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5 FRAMTIDEN TIL FAMILIEMØTE 

5.1 FAKTORER AV BETYDNING  

5.1.1 ILDSJELER, VERDIER, OG MOT TIL Å UTFORDRE DET ETABLERTE 

Engasjement og ildsjeler påpekes av flere som å ha vært viktig for at familiemøte skulle 
kunne etableres, som av disse kommunale representantene: 
 

”Jeg har truffet mange fagfolk som man egentlig kan si har egen agenda, her kommer 
vi inn, og så er det definert. Det er ikke de som er de viktigste her, det er familien 
som skal settes i sentrum: her er jeg og hvordan kan jeg være til nytte for deg? Der 
har Olav vært flink. Man må ha sånne ildsjeler som er i stand til å legge til side all 
prestisje og egeninteresse. Man må ha noen som er opptatt av det”. 

 
”Det er det å ha engasjement, tørre å stå på, ta en telefon til departement eller 
direktorat og spørre. Man må også være tøff i politikken, være tydelige på at dette er 
viktig på grunn av sånn og sånn.  

 
”Når vi har greid å etablere familiemøte, handler det om at vi har hatt et særlig 
oppegående BUP, og Olav har funnet veier rundt problemer i forhold til 
inntakssystemet. Verdien med samarbeid, det er den som er oppsiktsvekkende. Den 
går veien forbi de tradisjonelle utfordringene på systemforståelse. Det er ikke vi som 
er de viktigste, det er familien selv”.  

 
Ildsjelene må ikke bare tørre å stå på, de må ha klart for seg hva det er de kjemper for, og en 
grunnleggende forståelse av at familien skal settes i sentrum, blir vi fortalt. Vi ser nok en 
gang hvordan verdier framheves som alfa og omega for praksisen.  
 
Det har vært hindringer, men det disse informantene forteller, er at de har funnet veier 
rundt bøygene. På spørsmål om hvilke råd de vil gi til andre kommuner som måtte være 
interessert i å prøve det sammen, kommer også utfordringene man har erfart fram, idet 
betydningen av mot, og det å utfordre systemet, understrekes: 
 

”Jeg vet at man måtte ha med seg et ganske uhemmet mot, man må utfordre 
etablerte system i stor grad. Det er vanlig praksis at folk snakker til hverandre, i 
stedet for med hverandre. Da får du en utfordring der du risikerer at mange soser 
rundt og problematiserer på måter som ikke bringer saken videre. Da får du de 
tradisjonelle maktkampene og fagdiskursene og usikkerhet og hvem som har mest 
rett, i stedet for å sette familien og klienten i førersetet, og tenke hvordan de ville 
hatt det. Det er mange institusjoner som har bestemte oppfatninger av hvordan ting 
skal gjøres, og så ferdig med det..” 

 
Etableringen av familiemøte har i stor grad hvilt på personer som har turt å utfordre det 
etablerte systemet, blir vi fortalt. For at familiemøte skal videreføres, som praksis så vel som 
struktur med innebygget egenrefleksjon, er det imidlertid viktig at det ikke er 
personavhengig. I de neste avsnittene vil vi si litt om nettopp disse aspektene. 
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5.1.2 FORANKRING, SAMARBEID, LEDELSE OG ETABLERING INNENFOR ORDINÆR AKTIVITET 

I forhold til videreføringen av familiemøte, understrekes betydningen av at det som omtales 
som «det gode samarbeidet med BUP» fortsetter: 
  

”Det er avhengig av at vi fortsetter det positive og gode samarbeidet mellom BUP. Og 
det er avhengig av ledelse som inviterer til akkurat det. Nå har vi et forestående 
lederskifte på BUP-siden i løpet av året. Vi håper det ansettes leder som verdsetter 
de samme verdiene som Olav, som har tråden nå”.  

 
Betydningen av ledelse med forståelse av både verdien av praksisen, og verdiene i praksisen, 
understrekes.   
 
Flere av informantene kommer inn på betydningen av forankring. Dette ser vi spesielt i 
samtaler med personer på administrativt nivå: 
 

”Det er utrolig viktig at det er politisk og administrativt forankret, vedtatt og 
kommunestyrebehandlet. Det er så mye av det som gjøres av prosjekter, som ikke 
blir administrativt og politisk forankret, og når prosjektperioden er over, så detter det 
sammen”.  

 
Det er viktig at man i etableringen av et konsept som familiemøte ikke gjør det til et 
avgrenset prosjekt som ramler sammen så snart prosjektperioden er over. Det må integreres 
innenfor ordinær praksis så vel som i planarbeid, også det økonomiske planarbeidet. På 
spørsmål om hvilke råd de vil gi til andre kommuner som måtte ønske å etablere 
familiemøter, svare et par kommunale representanter slik: 
  

”Om andre skal etablere noe sånt, eller vil sikre overlevelsen av dette, må man tenke 
at det skal skje innenfor den ordinære rammen, ikke i tillegg til det andre, men en del 
av den praksisen vi skal ha. Da har vi pengene allerede. Vi bruker jo penger hver dag. 
Det som er vår erfaring er at mange ting blir prosjektorganisert. Innovasjon og 
nytenkning og metodikk, men den store risikoen er knyttet til det som har å gjøre 
med når prosjektperioden er over. Derfor er det viktig å etablere dette innenfor det 
ordinære, ordinær aktivitet”. 

 
”Jeg vil gi det råd at rådmann og administrativ ledelse og politikk er det aller viktigste 
å ha med på laget, det handler om økonomi og økonomiplan. Når man arbeider på 
bakkeplan er det lett å tenke at det ikke er så viktig, hva er en økonomiplan? Men det 
er faktisk kommunens redskap. Dernest må man tenke langsiktig. Man må være 
sammen om det, følge opp, og følge opp det ene etter det andre etter det tredje 
året, og man må holde fokus. Sånn ad hoc greier, de begynner med noe, slutter, så 
begynner vi med noe annet som ploppet opp noe fordi det kom noe fra sentralt 
hold… Det er noe med å holde fokus og holde ved det man skal satse på”. 

 
I følge flere av dem vi snakker med som arbeider med familiemøte, er mye av forankringen i 
planarbeid på plass i Fauske: 
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”I vår samfunnsplan og kommuneplan står det at det skal satses på familiestøtte. Det 
er fantastisk! Det står i økonomiplanen! Om man ikke får det inn på det overordnede 
nivået, så blir det lett bare en flopp og så faller det bort”.  

 
”Familiemøte nevnes i flere dokumenter. Og vi arbeider med handlingsveileder for 
tidlig intervensjon og målrettet samhandling, der nevnes det flere plasser. Mener 
også det er nevnt i samhandlingsplanen for oppvekstsektoren, som går fra 2014 til 
2019. Det vil også være midt i gata for de satsningsområdene som gjelder for 
samhandlingsplanen for oppvekst. Tidlig innsats og intervensjon og samhandling – 
det ligger inne i familiemøte. Det er godt forankret”.  

 
”Når det gjelder Foreldrestøtte og den der biten, er det politisk enighet om at det skal 
fortsette, det skal være del av folkehelsekommunen. Foreldrestøtte som preventivt 
tiltak for å unngå problemer, det er det god politisk forankring omkring”. 

 
”Vi har jo nevnt metoden i samhandlingsplanen for oppvekst. Slik sett er den 
forankret der. Men det er et ganske åpent spørsmål hva som skjer om noen av oss 
dør i morra… Jeg vil tro metoden overlever oss, men vi kunne risikert at det kom inn 
noen andre som sier vi skal satse på noe annet. Men jeg tror den er forankret, men vi 
ser planen er bedre enn praksisen på flere områder. Vi har en vei å gå for at planen 
skal være ordentlig godt forankret. Men begrepet familiemøte er ganske godt 
etablert i praksisen, særlig i familiesenteret”. 

 
God ledelse med klare prioriteringer understrekes som viktig for videreføringen av 
familiemøte, og det ”å holde fokus”. Man må holde fast ved det man har begynt på, ikke 
hoppe mellom mange ulike prosjekter, blir vi forklart. Dette er kanskje spesielt viktig i en tid 
hvor innovasjon er et populært begrep, og det å prøve ut nye ting kan bli en sport i seg selv. 
Det er også viktig å tenke langsiktig og satse på det man erfarer virker. Endring kan absolutt 
være bra, og familiemøte impliserte nettopp endring. Ting tar tid, og det krever også en viss 
grad av stabilitet å bygge opp noe. 
 

5.1.3 PLAN OG PRAKSIS 

Forankring i planarbeid er avgjørende for videreføringen av familiemøte. Planer er imidlertid 
ikke nødvendigvis synonymt med praksis. En kommunal representant vi snakker med, 
tematiserer nettopp dette. Han mener det er en forskjell mellom plan og praksis, og vi stiller 
spørsmål om hva denne forskjellen består i. Han svarer: 
 

”Vi beskriver og lager samhandlingsplan, og så møter vi samhandlingsutfordringer i 
hverdagen. Noen av tingene er lettere å si enn å gjøre, hver avdeling blir lett veldig 
fokusert på sine primære oppgaver, og PPT og barnevern og familiesenteret har 
ganske ulike primæroppgaver. Og det er lettere sagt enn gjort å få de til å se bort fra 
primæroppgavene. Og det er ikke riktig at de skal gjøre det heller, da faller jo huset 
sammen. Det er en balansegang, på hvor mye egentid som skal brukes på de primære 
oppgavene og samhandlingsoppgavene. I ganske mange sammenhenger er det 
uforløst. Mange eksempler på saker i splitter ny tid som viser at vi jobber hver for seg 
og stykkevis og delt, vi har en vei å gå”. 
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Man har, med andre ord, idealer knyttet til samhandling, og de står sterkt i refleksjonene 
samtlige aktører vi snakker med, gjør seg. Denne informanten beskriver en delikat 
balansegang når disse idealene skal settes ut i praksis innenfor et system som er 
fragmentert, og hvor ulike instanser og avdelinger har ulike primæroppgaver. Enkelte av 
fagpersonene vi snakker med, kan berette om erfaringer med å jobbe ”motstrøms”. En av 
grunnleggerne fra BUP har erfart ”motstrømmen” mest i ”eget hus”. Men samtidig som 
utfordringer påpekes, står løsninger og potensialer sterkere i samtalene vi har hatt. For 
kommuner som måtte ønske å etablere et konsept som familiemøte, er det imidlertid viktig 
å være klar over de utfordringene som ligger i det at ulike instanser med ulike 
primæroppgaver arbeider sammen, og forholde seg bevisst til at ulike målsetninger kan 
komme på kollisjonskurs. Her kommer også betydningen av god ledelse inn. 
 

5.1.4 OPPLEVD NYTTEVERDI 

Et viktig aspekt av betydning for videreføringen av familiemøte, er den nytteverdien 
mennesker i feltet rapporterer at de opplever, både fagpersoner og familiene selv:  
 

”For de som arbeider med familiemøte, tenker jeg det koker ned til at man opplever 
det som nyttig. Det er nyttig for en selv som person. Du sitter og kjenner sterkt på at 
det er dette du skal gjøre. Det er enklere for helsesøster å spørre, vil du være med på 
familiemøte, enn å si at ”dette dreier seg om depresjon..” Mange opplever å komme 
ut av den typen fastlåst posisjon, og istedenfor komme nærmere folk på den måten. 
Det er et repertoar som dreier om å invitere folk inn. Når det gjelder familien, tror jeg 
det er en svær terskel når noen sier de må henvise til barnepsykiatrien – tror de jeg 
er gal? Det er fortsatt ikke enkelt å si psykiatri… Familiemøte er med å gjøre terskelen 
lavere. Vi er med på å gi psykiatrien ansikt og kropp. Vi syns. Og det er noen annet 
enn en instans ett eller annet sted. Alle opplever en eller annen form for nytteverdi”. 

 
Aktører i overordnede stillinger i Fauske kommune kan også berette at de er tydelige på at 
familiemøte er noe de ønsker de skal bygge sin fagidentitet på. Samtlige av fagpersonene og 
de kommunale representantene vi har snakket med, uttrykker tro på praksisen, fundert på 
de erfaringene man har gjort seg med arbeidsformen, og den ideologien som ligger til grunn 
for praksisen: 
 

”Slik jeg ser det ser framtiden veldig lys ut, i alle fall så lenge som jeg er i kommunen 
og BUP får lov å fortsette å drive på med dette, så har dette overlevelse i seg. Den 
dagen dette blir borte vil folk lure på hvor det ble av. Mange opplever det som så faglig 
bra og viktig at det blir et savn ikke å ha det. Det er høyt faglig nivå på det som skjer, 
og etisk og moralsk riktig å ha den innretningen her. Det er mye på familiens 
premisser, og det er bra”.  

 
Personene vi snakker med beretter om positive erfaringer med familiemøte på mange 
måter, noe som i seg selv påpekes som drivkraft for arbeidet videre. Familiemøte 
understrekes som å ha store potensialer, samtidig som det uttrykkes bevissthet omkring 
nødvendigheten av å arbeide aktivt for å ivareta praksisen. 
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5.1.5 IVARETAKELSE AV DE ETISK-FILOSOFISKE ASPEKTENE 

En rød tråd i dette notatet er betydningen av de etisk-filosofiske aspektene ved familiemøte. 
I videreføringen av familiemøte er det avgjørende at dette ivaretas. På en workshop 
Nordlandsforskning avholdt i Fauske kommune i anledning prosjektet, ble blant annet dette 
diskutert. Vedlikeholdsarbeid ble dratt fram som viktig: man må fortsette med 
evalueringsmøter og utviklingsarbeid, ble det sagt. Man må ha mulighet til å samles og 
reflektere i lag. Koordinatorsamlinger med faglig påfyll ble blant annet foreslått. Og: ”for å 
beholde det som er inni møtet, må man styrke det på utsiden!”. Det ble også, litt spøkefullt, 
foreslått at det alltid å ha noen som skriver masteroppgave hjelper på refleksjonen. 
Forslaget har absolutt noe for seg. Samtidig ble det også advart mot at man blir så etisk-
filosofisk at man ikke møter foreldrene. Begrepet etisk-filosofisk skal ikke handle om å bli 
avanserte filosofer. Begrepet må henvise til nettopp det enkle – som kan være så vanskelig – 
det å møte et annet menneske med ydmykhet og respekt, og inngå i reell dialog. Det handler 
om å snakke med, ikke til eller om. Det er dette man må ”smitte” hverandre med i 
hverdagen, for å bruke et begrep fra workshopen. 
 
På workshopen ble familiemøte omtalt som ”et forum for ulike forståelser, hvor man kan 
frigjøre seg fra forforståelser til nye forståelser”. Et viktig mål er at familien skal bli hørt, og 
at det skjer noe i etterkant av møtet. Familiemøte ble omtalt som ”ferskvare” i workshopen 
som ble avholdt i anledning prosjektet. Hvordan holde på ferskvaren? Begrepet ”frigjøring” 
ble brukt, i forhold til måtene man arbeider på som fagperson. ”Man må tørre å være mer 
sanselig, være seg selv, leke litt mer, være mer menneskelig, skolere hverandre!” Konkrete 
forslag ble brukt, som å bruke flanellograf på møtene, nettopp for å myke opp ”stive 
systemhjernemuskler”. «Ha det moro på jobb», ble det sagt. Det handler om å kultivere 
kreativitet, fleksibilitet og det å møte andre mennesker på en god måte. 
 
Det å ha barnet selv med på møtet, ble drøftet i workshopen, og påpekt som både en 
utfordring, og noe som kan gi en større sensibilitet i forhold til måten man snakker om andre 
på: ”Det gjør noe med måten man snakker på, det gir større ydmykhet”. Fra intervjuer med 
fagpersoner ble vi fortalt om et møte hvor barnet var blitt med ”ved en feiltakelse”. Det viste 
seg å bli et svært nyttig møte, barnet hadde mye å si, og var opptatt av å bli hørt. 
Fagpersonene vi snakket med reflekterte om muligheter for å tenke mer i de baner, er det 
ganger hvor barnet med fordel kan være med? Og om ikke i hele møte, kanskje deler av det? 
Dette er noe som med fordel kan drøftes i videreføringen av familiemøte, ikke for å gjøre det 
til standard framgangsmåte å ha små barn med på møtet, men noe man kan vurdere i den 
enkelte saken. 
 
En utfordring som ble drøftet på workshopen, var knyttet til det at man faktisk er 
fagpersoner når man møter foreldrene i et familiemøte. Det ble påpekt som å kunne skape 
distanse, og være en barriere for god dialog. Det ble snakket om betydningen av at man 
presenterte seg som ”Kari”, ikke som bare representant for den ene eller andre instansen. At 
man er fagperson kommer man ikke bort fra, og det er heller ikke noe poeng – foreldrene er 
der fordi de ønsker å møte fagpersoner og dra veksler på nettopp deres kompetanse. 
Samtidig er det de menneskelige aspektene som skal stå i sentrum. Man skal ikke gjemme 
det at man er fagperson, ble det sagt, men man skal ”gjøre det på en god måte”, ble det 
sagt. 
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Som vi drøftet i avsnittet om brukermedvirkning, så er et en asymmetri i forholdet mellom 
pasient-behandler, og den kommer man ikke bort fra. Det er kanskje heller ikke noe mål i seg 
selv. Det som er viktig er at den hjelpetrengende kan være trygg på at denne makten blir 
brukt til hennes/hans beste. Dette krever bevissthet hos de profesjonelle. Det finnes ikke 
fasitløsninger på det å samhandle med andre mennesker. Det er en konstant navigering i 
varierende farvann. Det som er viktig, er å navigere etter fyrtårnene ydmykhet og respekt.  

5.2 FORSLAG TIL FORBEDRINGER AV FAMILIEMØTE 

5.2.1 OPPFØLGING OG KONTAKTPERSON 

De fleste foreldrene vi snakker med, har ikke noe de påpeker de ønsker var annerledes i 
forhold til familiemøte. Et par syns ”kanskje det var for knapp tid”, samtidig som det også 
uttrykkes usikkerhet i forhold til dette. Det samme uttrykker også et par av fagpersonene vi 
snakker med. En mor er tydelig på at hun syns det ble for lite drøftinger av saken. På en 
workshop Nordlandsforskning avholdt i anledning prosjektet, ble blant annet lengden på 
møtene diskutert. Det syntes å være konsensus i forhold til at en time er nok, trekker møtet 
ut lenger, kan man miste fokus. Det ble imidlertid påpekt at i dag avholdes ofte et par 
familiemøter i en og samme sak, ikke bare ett. Vi vurderer det dithen at dette er en god 
løsning i forhold til flere utfordringer. Det ene er dersom det er saker man kanskje ikke får 
drøftet godt nok. Det andre er at man kan ofte komme på ting i ettertid som man har behov 
for å formidle. Det tredje er det at man har en form for oppfølging.  
 
Moren som opplevde at det ikke skjedde noe i ettertid fordi personen i PPT som skulle følge 
opp, sluttet i jobben sin, mener det kunne vært en idé med oppfølgingsmøte(r), for å 
vurdere det som skjer, og/eller en kontaktperson som kunne følge opp hvordan det går i 
etterkant. Denne personen kunne familien også kontaktet ved behov, og vedkommende 
kunne samlet til nytt møte for å vurdere det som ble gjort, og sikre at prosessene gikk videre. 
Kontinuitet er også et aspekt i det hun ønsker: det ville vært bra om kontaktpersonen var 
den samme gjennom alle prosessene, så man kunne forholde seg til en og samme person 
hele tiden. Hun sier hvem denne fagpersonen er, kunne vært bestemt ut fra type 
sak/problem. Dette forslaget vurderer vi også som relevant å følge opp. Det å innhente 
tilbakemeldinger fra familien selv relativt raskt etter møtet, ville også kunne fungere som 
pekepinn i forhold til eventuelle justeringer eller behov for ytterligere møter. Det ville også 
kunne fungere som en fortløpende kvalitetssikring av praksisen, dersom man formår å ta 
tilbakemeldingene inn i drøftinger av praksisen videre. 
 
Samme mor mener også man kunne hatt et skriv som forklarte hva forkortelser som BUP og 
PPT sto for, og hva instansene kan tilby generelt. Dette mener hun burde vært sendt ut før 
møtet, og gjerne blitt repetert før møtet. Andre foreldre forteller at de visste lite om 
instanser generelt i forkant av møtet, og lite om enkelte instanser som skulle være med på 
møtet. Vi mener at dette peker i retning av at slik informasjon kunne vært nyttig. 
 
I samtale med en mor, begynner hun å reflektere omkring avtalene som ble gjort på møtet. 
De fleste er hensiktsmessige og bra, sier hun, men en av avtalene kommer hun på nå i 
ettertid ikke vil være mulig å gjennomføre. Hun tenker høyt videre, og bestemmer seg for ”å 
ta en telefon” for å fortelle dette. Vi vurderer det dithen, at dette at man kan komme på ting 
i etterkant av møtet, som for eksempel utfordringer knyttet til en avtale, er også noe som 



 

42 
 

peker i retning av at det er hensiktsmessig at kontakten ikke brytes etter ett enkelt møte, og 
at det kunne vært hensiktsmessig med en definert kontaktperson man kunne ringe. 
  

5.2.2 INFORMASJON - TIL FORELDRENE 

Når vi ser på informasjonsskrivet som deltakerne mottar før møtet, bærer dette preg av å 
være en innkalling, hvor det særegne ved familiemøte ikke framgår. Vi har ikke deltatt på 
formøte med foreldrene, men ut fra informasjonen vi har fått fra fagpersoner, kan det se ut 
som om at det er i dialog med helsesøster, ikke via informasjonsskrivet, den viktigste 
informasjonen gis. Informasjonen foreldrene vi har snakket med har hatt tilgjengelig før 
møtet, synes å ha sikret reelt informert samtykke. Vi mener likevel det er et poeng å utforme 
et informasjonsskriv hvor det spesielle med familiemøte framgår bedre. Dette er også noe 
som ble drøftet på workshopen Nordlandsforskning avholdt i anledning prosjektet, og 
følgende oppfordring ble gitt: Familiemøte skal være en invitasjon fra familien til oss, og det 
må vises i praksis! 
 
Faginformanter ønsker at det i informasjonsskrivet understrekes at det handler om 
«familiens møte». Skrivets ordbruk skal, i følge en faginformant, understreke at familien 
inviterer til et møte, ikke at instansene er innkalt. Fra foreldrenes side foreslås det at 
forkortelsene til tjenestene forklares og informeres om hva disse tilbyr. I tillegg skal 
infoskrivet inneholde tydelig informasjon om barnet skal være til stede eller ikke, oppfordrer 
informantene våre. Enkelte faginformanter har opplevd tilfeller der ungen ble tatt med av 
foreldre, uten at dette var tenkt i utgangspunktet. Disse etterspør tydelighet for å unngå 
misforståelser i framtiden. Vi mener at et nytt informasjonsskriv kunne bidratt til større 
tydelighet.  
 
I dialog med foreldre har vi sett at flere vet lite om de ulike hjelpeinstansene som finnes 
generelt, også i forhold til instansene som har vært representert på familiemøtet. Hva er 
PPT, hva er BUP, og hva kan disse ulike instansene bidra med? Innspillet om å gi ut skriftlig 
informasjon om dette, er absolutt verdt å drøfte. Mer informasjon om instansene i forkant, 
vil kunne være et ledd i den tryggingen som allerede vektlegges. Det kunne også gi et 
grunnlag for foreldrenes forberedelser til møtet, at de vet mer om hva som kan tilbys. Det 
kunne også potensielt gi foreldrene en større mulighet til å komme med innspill i forkant, i 
forhold til hvilke aktører de mener burde være på banen.  
 
I workshopen ble det også drøftet hvordan det å tenke nettverk i litt videre betydning enn 
kun mor og far, kan være fruktbart. Det ble foreslått å tydeliggjøre at foreldre kan ha med 
tante, bestemor eller andre, kanskje i større grad enn det gjøres i dag. Dette er innspill vi 
mener kan være relevant å ta med i den videre utformingen av familiemøte. 
 

5.2.3 INFORMASJON - TIL ANDRE INSTANSER 

En faginformant mener at systemet kan være mer tydelig overfor hva som forventes av 
representanter fra skole og barnehage som deltar på møtene. Dette begrunnes med at 
deltakerne ikke har den samme erfaring og dermed samme «eieforhold» til familiemøte som 
de andre deltakende tjenesterepresentantene. En fagperson vi snakker med, sier: 
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”De (pedagogene) har lite erfaring. Der tror jeg vi har en del å hente, at de får det 
under huden hva det er og hva slags posisjon de har […] Det ligger noen utfordringer i 
akkurat det. Den lyttende posisjonen. Mer dialog”. 

 
Dette ble også drøftet på workshopen Nordlandsforskning avholdt i anledning prosjektet. 
Deltakerne på workshopen ønsket spesielt mer informasjon til skole og barnehage, så 
kunnskapen om konseptet øker. Det ble imidlertid påpekt som viktig at skolen er med, selv 
om den ble karakterisert som ofte å være ”problemorientert”. Argumentet var at ved å delta 
kunne skolen få en annen måte å tenke om barnet og familien, som de så kunne ta med seg 
tilbake. Dette handler også om å kultivere de ringvirkningene som vi allerede har påpekt at 
et familiemøte kan ha, utover i systemet. Det er en effekt av familiemøtene som kan forstås 
som en verdi i seg selv. 
 
Selv om foreldre også forteller om positive erfaringer i forhold til samarbeid med lærere, kan 
det likevel synes som om det er et behov for mer informasjon om konseptet familiemøte, 
rettet mot aktører som per i dag ikke nødvendigvis kjenner til verken praksis eller idéene 
bak. Dette handler også om legene. En innkalling til et møte man vet lite om, kan man tenke 
seg oppleves som ekstraarbeid, som lett kan legges bort. Mer kunnskap om hva et 
familiemøte er, og hva som faktisk er å hente også for fagpersonene som deltar, kunne 
kanskje motivert flere leger til å prioritere deltakelse. I dette prosjektet fikk vi kun tak i én 
lege når vi søkte etter informanter. Legene var heller ikke tilstede på de familiemøtene vi 
deltok på. Den legen vi snakket med, var svært positiv til konseptet. Vi har imidlertid for tynt 
grunnlag til å si noe generelt om legenes rolle og utfordringer på et generelt plan. 
Relevansen av legens tilstedeværelse vil nok kunne variere ut fra sakens natur, og må 
vurderes fra sak til sak. Samtidig er det grunn til å tro at de ringvirkningene ut i systemet som 
vi har snakket om at familiemøte har, bedre vil kunne kultiveres om legen er med – der det 
er relevant, og foreldrene ønsker det. 
 
Både foreldre- og faginformanter foreslår at det lages et fast skriv som går ut til alle 
deltakere som inviteres til møtet. Forhåndsinformasjon og rolleavklaring i forkant ble også 
påpekt som viktig i workshopen som ble avholdt i anledning prosjektet. På workshopen ble 
både konferanser og arbeidsforum nevnt som aktuelle tiltak. Å finne gode måter å få ut 
informasjon om konseptet familiemøte er noe vi mener absolutt bør drøftes, også utover det 
å utforme gode informasjonsskriv, hvor det som er spesielt for familiemøte framgår. 
Erfaringene fra Fauske indikerer at menneskene som arbeider med familiemøte opplever så 
stor egennytte av praksisen, at dette utgjør en viktig motivasjonskraft for videreføring. 
Familiemøte gir mersmak, og det er all grunn til å la flere ”få smaken” på konseptet. 
Begrepet ”å bli smittet” ble også brukt på workshopen. Det å tenke møtepunkter der slik 
”smitte” kan finne sted, er viktig for å spre ikke bare praksisen, men de tenkemåtene som er 
så sentrale.  
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5.3 OPPSUMMERENDE REFLEKSJONER  

5.3.1 IVARETAKELSE AV FAMILIE OG OVERORDNEDE MÅLSETTINGER 

”Hvorfor avholdes familiemøte?”, var et retorisk spørsmål som ble stilt på workshopen som 
ble avholdt i anledning prosjektet. Svaret fulgte umiddelbart: ”Familien ønsker endring. De 
har håpet sitt der. Det gode utfallet må være å få endring til det bedre, så ”alle vokser på 
stolene sine””. Ivaretakelse og endringsprosesser, mobilisering av kraft og egenmobilisering, 
så vel som det ”å tro på det som kommer fra familien”, var formuleringer som ble brukt. Et 
familiemøte ble beskrevet som å bremse ned i hverdagen, farta går ned, man er så opptatt 
av å gjøre ting at man ikke tenker på hva man skal gjøre noe med, ble det sagt. En slik 
nedbremsing ble påpekt som verdifull for samtlige deltakere i møtet. Videre ble det 
understreket av flere, at man må ”stole på at prosessen gjør at man kommer fram til ting 
man ikke har kommet på før. Vi forplikter oss sammen!” 
 
Familiemøte ble opprettet for både å sikre at hjelpeapparatet kommer tidlig inn der det er 
behov for det, og for å få fortgang i det å få hjelp for familien. Det er grunn til å anta at 
tilbudet om familiemøte kan gi en lavere terskel for å søke hjelp for familier som opplever 
problemer. Psykiatri kan ha negative konnotasjoner for mange. Har man små barn, er man 
imidlertid i kontakt med familiesenteret og helsesøster. At det her kan informeres om et 
tilbud, hvor helsesøster som man allerede kjenner inngår, og fungerer som støtte for 
familien, kan gjøre steget lettere. Det er også logisk å anta at det å hoppe over tradisjonelle 
henvisningsveier også er tidsbesparende.  
 
I tillegg gjør familiemøte mer enn kun å forenkle henvisningsprosesser. Arbeidsmåten kan 
også bidra til å unngå unødvendig henvisning inn i psykiatrien. Menneskene som arbeider 
med familiemøte erfarer familiemøte som en bistand, trygghet og kvalitetssikring av 
arbeidet de utfører, og fokuset på selve møtene er å løse problemer sammen, blir vi fortalt. 
Den opplevde nytteverdien et viktig aspekt for videreføringen av familiemøte. Når en praksis 
oppleves som god for menneskene det gjelder, og samtidig er i samsvar med 
samhandlingsreformens føringer, intensjonene i folkehelsearbeid, så vel som overordnede 
målsettinger som brukermedvirkning, er dette i seg selv vektige argumenter for å videreføre 
arbeidsmåten.  
 
Noe av det som gjør familiemøte til en hensiktsmessig praksis, er at det åpner opp for rask 
bistand videre. Samtidig ser vi at møtet i seg selv kan ha virkninger: i møtene vi deltar på, ser 
vi at mye positive tilbakemeldinger er blitt gitt til familiene. Familiene selv rapporterer 
opplevelser av at de er blitt trygget, både i forhold til det de selv gjør, og i forhold til hva som 
faktisk er normalt for barn. Denne tryggingen er det all grunn til å anta er med på å styrke 
familien som ressurs for barnet, og også redusere stress og potensielle følger av stress for 
andre familiemedlemmer. Vi har også vært i berøring med saker der selve familiemøtet 
bidro til å legge til rette for videre dialog mellom foreldre, som ikke hadde vært på talefot 
før. At foreldre kan kommunisere er viktig for barnets utvikling. Vi har også snakket med 
familier der familiemøte omtales som å ha fungert som en motvekt til krefter andre steder i 
samfunnet, som produserte avmakt og frustrasjon. Effektene av familiemøte som en slik 
oase, vil kunne ha positive innvirkninger på deler av livet utover selve problemstillingen som 
møtet i utgangspunktet handlet om. Det å skape en arena for dialog der også 
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opplæringsinstanser er tilstede, har også potensialer for å bedre relasjonen mellom foreldre 
og skole/barnehage. Familiemøte kan sies å fungere forebyggende på mange plan.  
 
Familiemøte er en praksis, men det er også mer enn en arbeidsmåte. Filosofisk-etiske 
betraktninger har stått sentralt i utformingen av familiemøte, og i videreføringen av 
praksisen er det viktig at disse aspektene ivaretas. Forberedelsene til møtene er et viktig 
element for ivaretakelse av familien, men både forberedelsene og hvordan fagpersoner 
opptrer i møtene henger sammen med grunnleggende holdninger, som fungerer som et 
fyrtårn i forhold til navigering i et komplekst, sosialt landskap. Selv om flere aspekter ved 
møtene kan skisseres punktvis, så er det holdningene som manifesterer seg i praksisen som 
gir praksisen de positive potensialene de har i forhold til å erfares som et godt tilbud for 
familiene. I videreføringen av familiemøte er det derfor viktig å finne gode måter å ivareta 
rommet for egenrefleksjon. 
 
Rommet for slik refleksjon handler både om å stimulere en levende bevissthet omkring de 
filosofisk-etiske aspektene ved praksisen blant fagpersoner også i framtiden. Men det 
handler også om forhold på andre nivå i systemet. Ledelse som signaliserer at dette er noe vi 
vil satse på, og er villig til å investere i praksisen, er avgjørende. Dette handler delvis om 
økonomiske ressurser, men også om det å gi handlingsrom for fagpersonene til å kunne 
drive en fleksibel praksis. I workshopen som ble avholdt i anledning prosjektet, ble det 
påpekt at det er viktig at man som fagperson på familiemøte har makt, myndighet og 
mandat til å kunne gjøre noe. Det er nettopp derfor foreldrene er på møtet, de ønsker 
endring. Slikt mandat og slik myndighet krever nettopp evne hos ledelsen til delegering 
nedover i organisasjonen. Flere fagpersoner vi snakket med i dette prosjektet, etterlyste 
henvisningsrett til BUP for helsesøster. Dette kan forstås som et uttrykk for ønske om et slikt 
mandat. 
 

5.3.2 FAREN VED FORMALISERING 
I en videreføring av familiemøte står man overfor en delikat balansegang. Behovet for at 
familiemøte må være forankret og formalisert har vært understreket av mange av dem vi har 
snakket med. Det handler om å sikre videreføring av familiemøte. Samtidig påpekes det en 
utfordring: det å formalisere i avtaler, kan også være med på å svekke romsligheten som er 
så viktig for familiemøte. Fra å være enkelt, fleksibelt og åpent, kan formaliseringen også 
være med på redusere konseptet til en ren metode. En av grunnleggerne av familiemøte, 
sier at familiemøte handler om å skape en ordning som er så enkel, men samtidig så fleksibel 
som mulig: 
 

”Det er laget ganske vid ramme på dette for å få opp variasjonen på problemstillinger. 
En utfordrende tanke nå, er, hvor mye slingring tillater vi? Noen kan kanskje synes det 
er for fleksibelt. Men det å lage en modell av det, lage metode av det, å lage regler av 
det, det er jeg ganske skeptisk til. Det handler om at vi bygger jo nettopp på den 
brokete, usammenhengende, vanskelige, ufortalte historien til noen mennesker. 
Hvordan skal du lage de reglene og metodene som tydeliggjør at det er poenget, og 
den fleksibiliteten som trengs? Jeg er mer opptatt av hvordan man skal få fagfolk til å 
se seg selv, bli lyttende. Hvordan skolerer man på det? Det er enda vanskeligere, men 
det er drømmen, det da”.  
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Den utfordringen som denne personen påpeker, er i høyeste grad reell. Det å forankre og 
sikre videreføring, kan medføre en forskyvning i retning regler, framgangsmåter og metoder, 
det man kan kalle instrumentalitet, eller et fokus på ”hvordan gjøre”. En slik forskyvning 
medfører også en forskyvning mot det Skjervheim kaller en toleddet relasjon: i stedet for 
fokus på reell dialog, og Den Andre som meningsbærende individ, kan Den Andre reduseres 
til et ”noe” som man skal ”gjøre noe med”. En viktig oppgave blir å ivareta den 
selvrefleksjonen, de verdiene og holdningene som er selve grunnsteinen i familiemøte.  
 
På spørsmål om hvilke råd som vedkommende ville gitt til andre kommuner som ønsker å 
sette i gang med familiemøte, sier en av grunnleggerne av praksisen dette: 
 

”Begynn med å lage eksempler! Det dukker opp en pasient en gang, der du tenker at 
nå hadde det vært ok å fortsette samtalen og invitere den og den. Og kan man det, så 
går det an å lære historier på at ok, det gikk ikke dumt. Ikke begynn med å lage 
organisasjonskart! Det må være ”du og jeg og vi to, hva kan vi få til?” Man må lage 
rom, og reflektere omkring erfaringene”. 

 
Det å starte med rom for refleksjon, framfor organisasjonskart, framheves. Fokuset på rom, 
romslighet og det åpne, må være begynnelsen, veien, så vel som videreføringen av 
familiemøte. Holdninger og verdier er det bærende, for å kunne skape og vedlikeholde en 
kultivering av det å snakke med, ikke til eller om. 
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