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1.0 INNLEDNING 
Den siste tiden har det vært flere oppslag i media om savnet etter husmorvikaren. Det var hun 

som kom og hjalp familien i barseltiden, eller når mor eller far var rammet av sykdom. 

Ordningen med husmorvikar har nesten forsvunnet, men det finnes annen hjelp å få i en travel 

fase i livet. Home-Start Familiekontakten er en uavhengig, frivillig organisasjon som i 

forebyggende hensikt tilbyr regelmessig støtte, vennskap, og praktisk hjelp til foreldre med 

små barn. Foreldre som søker støtte fra Home-Start befinner seg i en livssituasjon hvor ulike 

stressfaktorer påvirker familien negativt. Familiene mangler ofte et fungerende sosialt 

nettverk rundt seg som de kan søke støtte hos. Hjelpen tilbys av frivillige (familiekontakter) 

som besøker familien en gang i uken i en periode på et halvt år. 

Min jobb er å koordinere dette familiestøtteprogrammet, noe jeg har gjort siden 2012. Det 

foreligger kvantitative studier om Home-Start der fokuset er på familiene som mottar hjelp, og 

på de frivilliges opplevelse av å hjelpe. I denne oppgaven er jeg derfor interessert i å knytte 

teori til koordinator sin rolle i Home-Start.  

Problemstillingen for denne oppgaven er: 

På hvilken måte kan koordinator i Home-Start Familiekontakten bidra til å forebygge 

kriser i småbarnsfamilier? 

 

Problemstillingen er valgt ut fra interesse for forebyggende arbeid og relasjonskompetanse. 

Interessen har i stor grad utviklet seg gjennom arbeid med familier og frivillige de siste årene. 

Krisene vi ønsker å forebygge er for eksempel samlivsbrudd, depresjon, ensomhet samt 

psykiske og somatiske lidelser hos foreldre som også kan få konsekvenser for barna. 

Home-Start arbeider ikke ut i fra et definert teorigrunnlag, men metodikken er i det store og 

det hele forenlig med systemisk tankegang. Familiekontaktenes ukentlige besøk i hjemmet 

utgjør kjernen i Home-Start sitt arbeid med familier. Organisasjonen har et sterkt fokus på en 

positiv relasjon mellom familiekontakt og forelder, da denne relasjonen ses som et viktig 

grunnlag for oppnåelse av forandring i familiens situasjon (Harrison, 2003). 

Erfaringene og kunnskapen jeg tillegger meg som koordinator i Home-Start vil jeg kunne ta 

med meg i videre arbeid med familier. Som koordinator har man en løsningsfokusert 

tilnærming i møte med familien. I stedet for en grundig kartlegging av problemer og 

bakenforliggende årsaker til problemene, fokuseres det på løsninger i form av små og store 
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positive endringer. Min nåværende rolle er ikke å være terapeut, familiekontaktene jobber 

heller ikke terapeutisk i tradisjonell forstand. De aller fleste familiene er i en sårbar situasjon 

når de ber om hjelp. Det er helt avgjørende for kontakten videre at man oppnår en god 

relasjon ved første møte. I teoridelen vil jeg derfor vektlegge relasjonskompetanse og 

løsningsfokusert tilnærming. Jeg vil også drøfte mine egne erfaringer som koordinator på godt 

og vondt. Hva innebærer det at koordinator har en løsningsorientert tilnærming? Hvilke 

konsekvenser kan det få dersom koordinator ikke har tilstrekkelig relasjonskompetanse? Hva 

er viktig å ta hensyn til i møte med andre kulturer? Disse spørsmålene vil bli drøftet i lys av 

den overordnede problemstillingen. 

Det er en viss fare for at jeg setter Home-Start i best mulig lys ettersom jeg er engasjert i 

arbeidet. Jeg ser også at det er nødvendig å avgrense oppgaven fordi Home-Start hjelper 

mange familier som har ulike behov. Jeg har derfor valgt ut tre familier som jeg ønsker å 

presentere som case for å belyse problemstillingen. Jeg vil se nærmere på min rolle som 

koordinator i møte med disse familiene og knytte dette opp mot systemisk teori. Familiene er 

selvfølgelig anonymisert. 
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2.0 TEORIDEL 
Innledningsvis vil jeg gi en nærmere beskrivelse av hva Home-Start Familiekontakten er, og 

hvordan arbeidet utføres i praksis. Jeg vil gi en innføring i historie, metode og relaterte 

forskningsresultater. Dernest utdyper jeg begrepene empowerment, relasjonskompetanse, 

kultursensitivitet og løsningsfokusert tilnærming (LØFT). Da jeg arbeidet med å formulere 

problemstillingen til denne oppgaven vurderte jeg en narrativ teoretisk tilnærming. 

Utgangspunktet for en slik tilnærming kunne være at koordinator inviterer mor til å fortelle 

om seg selv. Gjennom slike fortellinger skaper vi struktur, helhet, sammenheng og mening, 

både for den som forteller, men også for den som hører på (Johnsen og Torsteinsson, 2012). 

Jeg har likevel valgt å tilnærme meg problemstillingen ut fra teori om løsningsfokusert 

tilnærming, ettersom jeg mener at dette er mer sentralt i Home-Start sammenheng. 

 

2.1 Hva er Home-Start Familiekontakten? 

Home-Start sin overordnede intervensjonsmålsetning er å forebygge alvorlige kriser og 

avverge sammenbrudd i familier. Støttens gis i form av frivillige familiekontakter i familiens 

eget hjem. Organisasjonen ble grunnlagt i England av Margareth Harrison i 1973. I dag finnes 

det over 300 Home-Start avdelinger i England, og organisasjonen er godt etablert i 20 land. I 

Norge er det etablert 34 avdelinger, fra Mo i Rana i nord til Kristiansand i sør. 

Home-Start ønsker å støtte familier som har minst ett barn under skolepliktig alder ved å tilby 

gode samtaler, sosialt samvær og praktisk hjelp. Hovedsakelig møter den frivillige familien i 

deres eget hjem der vanskelighetene oppleves, og hvor familiemedlemmenes verdighet blir 

respektert og ivaretatt. Home-Start streber etter å hjelpe foreldrene til å se gledene ved 

familielivet samt utvikle en relasjon til familien der opplevelser og erfaringer kan deles, og 

innsikt og forståelse kan øke. Home-Start fremhever foreldrenes sterke sider og gir støtte for å 

bidra til økt trivsel og selvtillit, som igjen kommer barna til gode. Man oppmuntrer familien 

til å utvide sitt nettverk, og til å benytte tjenester og støtteapparat som er tilgjengelig i 

kommunen (www.homestartnorge.no). 

De frivillige skal være person –og løsningsorienterte, mens profesjonelle hjelpere av familien 

ofte oppleves som mer problemfokuserte (Frost, Johnson, Stein & Waalis, 1996, Harrison, 

2003). Det er dermed avgjørende at familien selv definerer hva de trenger hjelp til, og at fokus 

rettes mot de ressursene familien har til rådighet. 

http://www.homestartnorge.no/
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Familiekontakten (den frivillige) er et menneske som bryr seg om og støtter familien, uten å 

være belærende. Familiekontakten tilfører foreldre en ressurs i form av sosial støtte som kan 

gi foreldre positiv bekreftelse. Mange familier mottar også praktisk hjelp og avlastning i form 

av eksempelvis barnepass eller å lage middag en dag i uken. Hensikten med dette er å 

redusere den samlede stressbelastningen til familien og å øke foreldrenes mestringsopplevelse 

av foreldrerollen. Det stilles ikke faglige kompetansekrav til familiekontaktene, men de må ha 

foreldreerfaring, eller erfaring i arbeid med barn. Det er viktig for koordinator å bli kjent med 

dem. Når koordinator kjenner til familiekontaktenes sterke og svake sider, samt deres 

interesser og fysiske begrensninger er det lettere å koble dem til «rett» familie. 

Familiekontakten forplikter seg til å gjennomgå et 30 timers kurs før de blir koblet til en 

familie. Kurset legger vekt på barns utvikling, etiske perspektiv i forhold til støtte i familiens 

hjem, mestring, likeverd, relasjoner, og ressurser i lokalsamfunnet. 

I tillegg til familiekontaktens besøk i hjemmet er det noen Home-Start avdelinger som har 

tilbud om familiesamlinger, for at familien skal kunne treffe andre i samme situasjon. Målet 

med slike samlinger er å bryte sosial isolasjon og fremme nettverk (Frost, 1996, Harrison, 

2003). Familiene som mottar støtte fra Home-Start er en heterogen gruppe. Bakgrunnen for at 

de opplever stressbelastning varierer. Det kan dreie seg om psykisk eller fysisk sykdom i 

familien, sorg etter dødsfall, samlivsbrudd, eneomsorg, flerbarnsfødsel, dårlig økonomi, etc 

(www.homestartnorge.no).  

I 2009 ble det gjort en omfattende evaluering av Home-Start Familiekontakten (HSF) av 

Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad ved Diakonhjemmet høgskole. Det overordnete formålet med 

studien var å undersøke om Home-Start-programmet fungerte etter intensjonen. Evalueringen 

av HSF viste høy grad av tilfredshet med tilbudet familiene hadde mottatt. De avdekket at de 

fleste familiene hadde et lite personlig og kontekstuelt nettverk, og de hadde få eller ingen 

som kunne avlaste og hjelpe. De fleste familier er fornøyd med at de får hjelp raskt når de 

henvender seg til HSF. Hjelpen som HSF tilbyr oppfattes av familiene som løsningsorientert; 

familien definerer selv hva de ønsker, og hjelpen ivaretar familiens egenart. Videre viser 

studien at det oppfattes som positivt at familiekontakten og familiene knytter tettere bånd enn 

det som oppfattes som vanlig i et profesjonelt hjelpeforhold.  

Jensen (2011) skriver at stress i familiesystemer kan komme av flere kilder. Et familiesystem 

kan bli stresset av økonomiske problemer eller av at familien blir tvunget til å flytte. 
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Overgangsstadier i familien, som å få et nytt barn, eller starte i ny jobb kan føre til en stresset 

periode. Det å få et kronisk sykt barn kan også føre til stress i familien over lang tid. 

Støtte til foreldre som opplever stor stressbelastning kan gjennom avlastning oppleve en 

mestringsopplevelse i foreldrerollen ved økt kompetanse og trivsel i interaksjonen med barna. 

Dette kan bidra til at foreldre blir tryggere rollemodeller for sine barn (Harrison, 2003). Dette 

danner i sin tur grunnlag for at barna etter hvert blir mestrende og omsorgsfulle foreldre for 

neste generasjon. 

Vanligvis hjelper familiekontakten familien over en periode på 6 måneder. Noen sier at det er 

greit å avslutte hjelpen da, og at familien i løpet av denne tiden har kommet over en kneik. 

Eksempelvis har barna begynt i barnehage, mor har tatt sertifikat, eller at barna sover bedre 

om natten. Likevel gir enkelte familier utrykk for at de synes det er vanskelig å avslutte 

hjelpen. Noen familier beskriver familiekontakten som sin eneste venn. En del familier gir 

uttrykk for at de ønsker at familiekontakten skal komme oftere enn en gang per uke, og 

kontakter gjerne familiekontakten når de trenger noen å snakke med. Koordinator skal i denne 

sammenheng påse at familiekontaktene ikke blir fanget, og at avslutningen blir forutsigbar og 

naturlig. Av og til er hjelpebehovet til familien imidlertid så stort at barnevernstjenesten bør 

kobles inn. Dersom koordinator ikke fanger dette opp på det innledende hjemmebesøket kan 

det skape uheldige opplevelser når den frivillige senere besøker familien alene. Et eksempel 

på en uheldig opplevelse kan være at foreldre som får hjelp av en familiekontakt mister 

omsorgen for barna underveis i Home-Start løpet. Avdekkes omsorgssvikt enten av 

koordinator eller av familiekontaktene, er det koordinator som tar kontakten videre med 

barneverntjenesten. Det er viktig å understreke at koordinator ikke kommer hjem til familier 

for å kontrollere omsorgsevnen til foreldre. Likevel har koordinator en plikt til å melde fra 

dersom man ser eller hører forhold som kan være skadelig for barn å leve i. 

 

2.2 Empowerment 

Begrepet empowerment er engelsk og kan oversettes med å gi noen makt eller autoritet til, å 

gi mulighet til, å tillate og å gjøre i stand til. Det finnes andre norske oversettelser, slik som 

bemyndigelse, myndiggjøring og egenkraftmobilisering (Stang, 1998). Ingen av de norske 

ordene rommer imidlertid begrepet «empowerment» fullt ut. I denne oppgaven bruker jeg 

derfor jeg det engelske uttrykket. Empowerment kan defineres som «En prosess hvor 

individer, grupper eller samfunn mobiliserer ressurser til å håndtere sine utfordringer» 
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(Askheim, 2012 s 13). Empowerment blir beskrevet av Ingun Stang (1998) som abstrakt, og 

det må forstås ut fra konteksten. Empowerment innebærer samhandling med andre og har et 

sterkt relasjonelt aspekt. Begrepet bidrar til å synliggjøre at vi vanligvis opptrer innenfor 

systemer der makten er skjevfordelt og endringskraften tilsynelatende ligger hos terapeuten. 

Empowerment tilnærmingen bygger på likeverdig maktbalanse i så henseende. Man erkjenner 

at mennesker kan og vil sitt eget beste og at et hvert menneske har ressurser, talent og evner 

til å ta ansvar for og bære konsekvensene av egne valg (Stang, 1998). 

I følge Askheim (2012) har begrepet empowerment sin opprinnelse i USA på slutten av 1970 

årene, og det bygger på et humanistisk menneskesyn. Empowerment er en internasjonal 

strategi for å stimulere menneskers evne til å selv finne bærekraftige løsninger på problemene 

sine, fremfor å løse problemene for dem (Askheim, 2012). Empowerment kan forstås både 

som mål, metode og prosess.  

Som et mål handler empowerment om å øke individets makt og endringskraft. Som metode 

omhandler empowerment mobilisering av tilgjengelige ressurser i samarbeid mellom klient og 

hjelper. Som prosess er det utvikling av selvtillit, bevisstgjøring av personlig ansvar for 

endring, og økning av egen kompetanse som står i fokus. Både ved empowerment som mål, 

metode og prosess kan fokuset være på individ, individ som del av en gruppe, eller gruppe 

som del av et samfunn (Stang, 1998). 

Maktesløshet er det motsatte av opplevd empowerment. Empowerment inneholder ordet 

”power” som betyr styrke, makt og kraft. Empowermentbegrepet appellerer til ønsket om å 

være sterk, ønsket om å ha innflytelse, og ønsket om å ha kontroll og makt over eget liv. 

Empowerment retter seg mer mot løsning enn problem, og man er på lang sikt ute etter vekst 

og utvikling (Askheim, 2012). Følgelig kan det trekkes en klar parallell mellom 

empowerment og løsningsfokusert tilnærming LØFT). 

For å fremme empowerment må situasjonen preges av tillit, og være trygg. Stang sier at 

begrepet empowerment, eller myndiggjøring som hun bruker, er et ideal på hvordan et forhold 

mellom hjelper og klient bør være, preget av dialog, likeverd og respekt (Stang, 1998). I 

Home-Start sammenheng betyr empowerment å styrke de som søker hjelp i forhold til 

påvirkning og medbestemmelse. Videre vektlegges foreldres eksisterende kompetanse og 

viktigheten av å ta hensyn til denne kompetansen når tiltak skal vurderes. Empowerment 

strategier vektlegger medbestemmelse og at tilbudet fra det offentlige skal være preget av 

nærhet, likhet og kvalitet (Askheim, 2012). Mottaker står i sentrum for de tjenester og hjelp 
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som blir gitt, og mottaker skal hjelpes til å hjelpe seg selv. Tanken bak empowerment bærer 

preg av optimisme ved at det fokuseres på muligheter både i forhold til individet og systemet. 

Nyere spedbarns- og tilknytningsforskning har påpekt betydningen av tidlig intervensjon for 

barns utvikling, og fremhevet nødvendigheten av å styrke de primære systemene rundt barna, 

som er familien, barnehagen og skolen (Askeim, 2012).   

 

2.3 Relasjonskompetanse 

Relasjonskompetanse dreier seg om å forstå og å samhandle med de menneskene vi møter på 

en god og hensiktsmessig måte. En relasjonskompetent fagperson kommuniserer på en måte 

som gir mening, som ivaretar den overordnede hensikten med samhandlingen, og som ikke 

krenker den andre parten (Aubert og Bakke, 2011). Relasjonskompetansen er sammensatt, og 

kompetansekravene endrer seg underveis i et kontaktforløp med en klient. Fagpersonen må 

for det første være i stand til å skape kontakt og å etablere en relasjon til klienten. For det 

andre må fagpersonen være i stand til å stå i relasjonen over tid – å vedlikeholde relasjonen. 

Den tredje relasjonelle utfordringen handler om å kunne avslutte profesjonelle relasjoner på 

en god måte (Aubert og Bakke, 2011). Andre sentrale sider ved relasjonskompetansen er 

situasjonsforståelse, kulturell sensitivitet (se punkt 2.4), selvinnsikt og en empatisk holdning 

hos fagpersonen. Relasjonskompetansen bygger på den allmenne 

kommunikasjonskompetansen, som kan videreutvikles hos den enkelte fagperson og 

tydeliggjøres i ulike yrkeskontekster. Relasjonskompetansen er en viktig del av den faglige 

kompetansen (Røkenes og Hanssen, 2015). 

 

2.4 Kultursensitiv kommunikasjon 

«Kultursensitiv kommunikasjon handler om å ta hensyn til kulturforskjellene, å unngå 

misforståelser og å finne en måte å kommunisere på som begge parter opplever som 

meningsfull» (Røkenes og Hanssen, 2015, s 204). 

Din forståelse inkluderer at du forstår noe av hvordan den andre tenker og handler, på 

grunnlag av hans/hennes kulturelle horisont. Dette er lettere å oppnå dersom du er aktivt 

lyttende og inviterer den andre til å meddele seg. Det øker sannsynligheten for at det er 

samsvar mellom det budskapet som blir sendt, og det budskapet som blir oppfattet (Røkenes 

og Hanssen, 2015.) 
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Røkenes og Hanssen (2015) beskriver videre en del spørsmålsformuleringer som kan gjøre 

det lettere å ta del i den andres kulturelle og individuelle forståelse. Eksempel på disse 

spørsmålene er: 

«Hvordan forstår du...?» 

«Hvordan opplever du...?» 

«Hva ønsker du...?» 

«Hvis dette hadde skjedd i hjemlandet ditt, hvem…og hvordan...?» 

«Lurer du på hvorfor jeg...?» 

«Hva er du vant til å gjøre når…?» 

Utfordringen innen kulturforskjeller ligger ofte i de skjulte og lite tydelige forskjellene som 

gjør at vi kan skape oss falske forestillinger om den andre. Vi tror den andre forstår det vi sier 

uten å kontrollere det (Røkenes og Hanssen, 2015). De store, kulturforskjellene som for 

eksempel verbalt språk og uttale er lettere å forholde seg til fordi de er så tydelige, 

sammenlignet med nonverbal kommunikasjon. Vi ser kommunikasjonsfellene bedre og kan 

gjøre noe for å unngå å havne i dem (Aubert og Bakke, 2011).  

2.5 Løsningsfokusert tilnærming 

«LØFT eller løsningsfokusert tilnærming er en strategi for å løse problemer og skape ønskede 

endringer» (Jensen og Ulleberg, 2013 s 283). Løsningsfokusert tilnærming er inspirert av 

systemisk familieterapi, sosialkonstruktivisme og narrativ terapi samt Batesons teoretiske 

begreper. Den overordnede hensikten med LØFT er vekst og utvikling. «Styrke folks særegne 

løsningskompetanse, deres kvaliteter og kloke grep.» (Jensen og Ulleberg, 2013 s 283). 

Strategien benyttes innenfor ulike arbeidsområder.  

«Small steps can lead to big changes.» «Små forandringer kan føre til en serie av videre 

forandringer som igjen kan føre til store systemiske endringer» (Johnsen og Torsteinsson, 

2012 s181). 

Det er essensielt å få tak i hva klienten ønsker skal være annerledes i livet sitt. Målet er 

forskjellig for hver person og tiltakene må tilpasses den enkelte familie. Den overordnede 
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målsetningen i LØFT er positiv og konkret atferd som må være realistisk nok til å bli 

konkretisert. Forandring består i måten et problem blir snakket om. Å snakke positivt fører til 

at vi tenker positivt, og til at vi handler positivt (Johnsen og Torsteinsson, 2012). 

LØFT er basert på en antakelse om at de fleste har tilstrekkelige ressurser og at man kan 

bruke disse for å skape endring. Anerkjennelse og komplimenter er typiske terapeutiske 

virkemidler. Den løsningsfokuserte terapeuten anser klienten som ekspert på sine egne behov. 

Terapeuten kan tilby ulike forslag, men det er klienten som bestemmer. Man bruker ulike 

spørsmål som virkemiddel (Jensen og Ulleberg, 2013). 

Det er formålene våre som styrer hvilke spørsmål vi velger å stille. Målet med spørsmålene er 

å hjelpe familien til å oppdage egne kreative løsningsforsøk. Det var Steve De Shazer og 

Insoo Kim Berg og deres team i Milwaukee i USA som utviklet LØFT på 1980 tallet (Jensen 

og Ulleberg 2013). 
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3.0 DRØFTINGSDEL 
Siden Home-Start hjelper mange ulike familier, og er involvert i mange ulike 

problemstillinger var det mest hensiktsmessig for meg å dele opp drøftingsdelen i tre case der 

jeg vektlegger ulike fokusområder fra teoridelen. 

 

3.1 Case 1: Mor uten nettverk  

Helsesøster forteller mor om Home-Start og mor tar kontakt med meg på telefon. Det kan 

virke som at mor blir ukomfortabel når vi sier at vi ønsker et hjemmebesøk. Uten begrunnelse 

avlyser mor de to første avtalene vi har om hjemmebesøk. Hjemmebesøkets hensikt er å 

kartlegge hva familien trenger hjelp og støtte til. For å få tak i dette er vi avhengig av å oppnå 

tillit og en god relasjon. Familien består av mor, far og tre barn. Det er tvillinger på 1 år og en 

gutt på 3 år. Far jobber på sjøen i fire uker og er fire uker hjemme. I de fire ukene far er borte 

kommer ikke mor og barn seg ut av huset. Det er umulig å komme seg ned trappene fra huset 

og opp bakken til busstoppet med tvillingvogn og en gutt på 3 år som skal gå selv. Før far 

reiser handler de inn mat og det familien trenger for de neste 4 ukene. Mor og barn lever i 

total isolasjon i denne perioden. I de fire ukene far er hjemme lever de et «normalt liv», de 

reiser til åpen barnehage, til svømmehallen, går turer og gjør nødvendige ærend.  

Når vi kommer hjem til denne familien åpner moren døren på gløtt. Mor bruker litt tid før hun 

inviterer oss inn. Inne er det veldig rotete, og hun unnskylder dette. Vi sier at det er helt 

normalt med leker og klær på gulvet når man er hjemme med småbarn. Mor virker stresset, 

hun går rundt seg selv og begynner å legge leker i en kurv mens hun har ett av barna på 

hoften. Vi blir tilbudt plass i sofaen og må legge klær til siden for å få plass. Vi kommenterer 

det fine været, og mor får et trist uttrykk i ansiktet. Vi skryter av den fine lekeplassen vi kan 

skimte gjennom vinduet og mor får tårer i øynene. Mor setter seg ned og tørker tårene sine 

med ammekluten som ligger på salongbordet. Vi skjønner at det er noe som plager henne og 

vi ønsker å være kloke i fremtoningen vår slik at mor skal ønske å åpne seg opp for oss. Vi 

bruker lang tid og stiller åpne spørsmål for at mor skal klare å sette ord på hva hun ønsker 

hjelp og støtte til. Ønsket er hjelp fra Home-Start til å komme seg ut av huset og til åpen 

barnehage en gang per uke når far er borte. Hun ønsker også at den frivillige på sikt, når barna 

er blitt trygge på henne, kan passe barna så mor kan ta kjøretimer. Tidligere har hennes far 

kommet ukentlig og hjulpet henne mens mannen var på jobb. Dessverre døde faren brått og 

hun har mistet sin far i tillegg til den praktiske hjelpen han gav.  
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Vi spør mor hva som er viktige egenskaper hos den frivillige. Mor sier at det er viktig for 

henne at den frivillige er eldre enn henne selv, slik at hun ikke føler at den frivillige mestrer å 

ha egne barn, og i tillegg har overskudd til å være frivillig hos en småbarnsfamilie. Vi tenker 

at familiekontakt Berit kan passe inn i denne familien. Berit er fleksibel og kan tilpasse seg far 

sin arbeidsturnus. Hun tåler litt rot og har godt humør som kan bringes inn i hjemmet. Berit og 

mor bruker tid på å bli kjent, og får snart en god relasjon til hverandre. Etter hvert blir Berit 

også kjent med barna. Som koordinator følger jeg familien og ser utviklingen over tid. Når 

familiekontakten har vært på besøk hos familien 4 ganger har vi en evalueringssamtale 

mellom alle tre parter. Etter 4 måneder har vi en ny evalueringssamtale. Når familien har vært 

sammen med den frivillige over en periode på et halvt år har vi en avslutningssamtale. Vi ser 

tilbake og spør mor: Hvordan er hverdagen din nå, i forhold til slik den var før du ble kjent 

med Berit? Hun svarer: «Nå har jeg fått en ny venn, og jeg har klart å ta sertifikat slik at jeg 

kommer meg ut av huset med barna når mannen min er borte. Hjelpen fra Berit har vært 

uvurderlig. Sorgen over å ha mistet min far er også lettere å bære nå som jeg har andre 

impulser i hverdagen enn min egen stue».  

 

3.1.1 Drøfting av case 1 

Spørsmål om fremskritt er alltid aktuelt i vår sammenheng. Når hjelpen i Home-Start skal 

avsluttes spør vi: Hva har blitt bedre?». Gjennom dette ønsker vi å vende oppmerksomheten 

mot det som fungerer godt. Når dette spørsmålet blir stilt i konteksten evalueringsmøte etter 

endt hjelp av Home-Start er svaret vi får avhengig av den relasjonen som er oppstått mellom 

koordinator og familien. Koordinator bruker tid til å undre seg sammen med familien, og 

bidrar til å sette ord på hvilke endringer som har skjedd i løpet av det siste halve året. Noen 

ganger har det skjedd mye, som en barnefødsel, flytting, dødsfall eller start i barnehage. 

Andre ganger er forandringene mindre. Da er det enda viktigere å hjelpe familien til å se på de 

små endringene til bedring, som at det for eksempel er litt mindre trassanfall hos treåringen, 

eller at det er mindre kolikk hos den nyfødte.  

Koordinator stiller spørsmål på bakgrunn av hvordan man har forstått problemet da man 

startet hjelpen. Det kan selvfølgelig være andre utfordringer familien står i som de har valgt å 

holde for seg selv, men koordinator skal utelukkende forholde seg til det familien velger å 

presentere. Vi ønsker å synliggjøre hvilke håp og ønsker familien har for sin fremtid og hvilke 

ressurser som kan hjelpe dem med å nærme seg disse. Løsningsfokusert tilnærming i vår 
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sammenheng kan forstås som uformelle samtaler ved en kartlegging av familiens behov, 

gjennom oppfølgingssamtaler underveis, og gjennom en evalueringssamtale til slutt. I Home-

Start er vi på jakt etter forskjeller, fra verre til bedre, fra før til nå, på den ene siden og på den 

andre siden. Vi jakter på positive forskjeller. Også i det som er negativt ser vi etter de små 

«positive forskjellene». Det kan være en samtale om hvordan en mor har ivaretatt seg selv ved 

å ta i mot hjelp av en familiekontakt i en vanskelig periode. Det kan handle om hva som har 

fungert på tross av problematiske forhold. Det kan ligge en forventning fra familiens side om 

at koordinator skal være interessert i og orientert om problemene i familien. Koordinator 

lytter, stiller åpne spørsmål og skaper nye ideer og handlingsmuligheter som kan realiseres 

ved å få hjelp av en familiekontakt. Gjennom å hente frem familiens styrke og ressurser har 

familien styring og ansvar i sin egen utviklingsprosess.  

Innenfor de fleste profesjoner er man ansatt i et system som tvinger en til å kartlegge 

problemer, årsak til problemer og gap mellom nåsituasjon og ønsket situasjon. Ideen er at man 

må identifisere problemer og deretter kartlegge, utrede og forstå hva problemet dreier seg om 

før løsning kan oppspores og iverksettes (Jensen og Ulleberg, 2013). 

Som løsningsfokusert koordinator i Home-Start kan vi tilby en ressurs i familien på bakgrunn 

av familiens ønsker, og hjelpen kan komme i gang raskt. Vi ser at det er utslagsgivende å få 

koblet en familiekontakt til familien innen kort tid etter det innledende hjemmebesøket.  

Noen ganger kan familier ha ulike hjelpetiltak fra barneverntjenesten og hjelp av en 

familiekontakt i tillegg. Dersom familien er i en undersøkelsesfase ønsker ikke Home-Start å 

hjelpe familien i denne perioden, fordi hjelpen kan gi et skeivt bilde av familiens situasjon, 

selv om det gjerne er da familien hadde trengt det som mest. Dette strider mot en 

løsningsfokusert tilnærming, men erfaring tilsier at dette likevel er det beste for familien på 

lang sikt.  

 

3.2 Case 2: Kronisk sykt barn  

Jeg får en epost fra en mor som beskriver en travel hverdag med tre barn under skolealder. Vi 

avtaler tid for hjemmebesøk fordi hun ønsker hjelp av en familiekontakt, og jeg ankommer 

sammen med min kollega. Idet jeg kommer inn i gangen får jeg øye på flere hjelpemidler for 

barn. Jeg kjenner dem igjen fordi jeg selv har et multihandicapet barn. Mor hadde ikke sagt 

noe om at ett av barna i familien var pleietrengende i en alder av 6 år. Jeg er ikke forberedt. 
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Hjelpemidlene i huset tilhører en jente som heter «Lena», og jeg ser at jenten har veldig mye 

til felles med mitt barn i forhold til funksjonsnivå og grad av psykisk utviklingshemning. Jeg 

kjemper med å opprettholde en profesjonell tilnærming. Mor sitt kroppsspråk signaliserer 

utmattelse. Hun er tynn, lutrygget og mørk under øynene. Jeg tenker umiddelbart at 

slitenheten handler om Lena. I stuen er også Lena sine søsken, mor og far. De friske barna er 

høyt og lavt slik barn skal være. Lena sitter i en rullestol, slevet renner fra munnen og hun 

lager lyder uten ord. Heldigvis tar kollegaen min over styringen. Hun inviterer til samtale, 

fyller ut registreringsskjema og utstråler ro, slik jeg også vanligvis gjør på hjemmebesøk. Når 

vi kommer ut igjen i bilen kommer tårene mine. Denne familien fikk en frivillig som var 

sykepleier, som hadde erfaring med å gi sondemat og medisiner slik at familien etter hvert 

kunne gå på svømming sammen mens den frivillige passet på Lena hjemme.  

 

3.2.1 Drøfting av case 2 

I møte med mor til Lena hadde jeg som koordinator problemer med å skille mellom min egen 

og den andres sårbarhet. Heldigvis var kollegaen min der slik at mor til Lena fikk «eie» sine 

følelser, og kollegaen min «rommet» dette.  Jeg unngikk dermed å blande inn mine egne 

følelser og behov. Opplevelsen av å ha et multihandicapet barn oppleves ulikt fra mor til mor 

og fra familie til familie. Derfor er det nødvendig å ha god selvinnsikt og selvrefleksjon som 

kan bidra til god yrkesutøvelse i relasjonelt arbeid. Utvikling av relasjonskompetanse handler 

om å utvide kjennskap til den ballasten den profesjonelle selv har med seg til møtet med hver 

enkelt bruker. I boken Utvikling av relasjonskompetanse siterer Aubert og Bakke fra boken til 

Røkenes og Hanssen 2002: «Vi møter andre med våre forutsetninger».s26. De vektlegger 

ansvaret som ligger i hjelperrollen, for å arbeide med seg selv og det de kaller «egne 

horisonter». Jeg oppdaget at jeg som profesjonell hadde uavklarte og udekkete behov, og at 

dette opptok plass i den aktuelle samhandlingen hjemme hos Lena. Det har vært nødvendig 

for meg å ta tak i dette slik at jeg kan være bedre rustet til å håndtere lignende opplevelser i 

fremtiden. «Som fagperson må vi forholde oss til «den andres» unike opplevelser og følelser, 

uten å bli påvirket i en grad som forstyrrer og tar fokus vekk fra brukeren og det 

samhandlingen dreier seg om» (Aubert og Bakke s 27). Som relasjonskompetent fagperson 

streber jeg etter å ta inn over meg det den andre er opptatt av. Jeg har et ønske om å forstå og 

legge vekt på å være tilstede i situasjonen med hele meg. Parallelt med dette foregår et 

sorteringsarbeid, for å finne ut hva som er mitt og hva som tilhører den jeg snakker med. Da 

oppstår det et rom for utøvelse av den profesjonelle rollen (Røkenes og Hanssen, 2015). 
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Når vi drar på hjemmebesøk til en familie for første gang vet vi som regel ikke hva som møter 

oss. Vi ønsker å møte familien mest mulig fordomsfritt. Koordinator må legge sitt eget liv, og 

sin egen bagasje til siden for en kort stund slik at den andre opplever å bli sett, hørt og forstått. 

Aubert og Bakke(2011) skriver at «Den relasjonskompetente fagpersonen har åpne sanser og 

er tilstede i situasjonen. Hun kjenner seg selv og streber etter å forstå brukeren. Hun evner å 

legge til rette for samhandling og har forutsetninger for å kunne reflektere etisk over det som 

skjer i de profesjonelle møtene».s.27. 

Selv om jeg kunne se at jeg hadde mye til felles med familien til Lena var det viktig å 

anerkjenne det som mor fortalte ved å stille meg åpen uten å bringe inn mitt eget. Når vi er på 

hjemmebesøk skal vi kartlegge hva familien trenger hjelp og støtte til. Dersom jeg er 

forutinntatt kan dette skape misforståelser, slik at familien får hjelp til det jeg tror den 

trenger. På den andre siden gjør kjennskap til egen smerte meg bedre i stand til å kjenne igjen 

andres smerte eller ubehag. Slik kan høy grad av bevissthet rundt hva som berører oss selv, 

være en innfallsvinkel til å kjenne igjen og reagere når andre har det vanskelig. En kan også 

oppleve at egne følelser kan fungere som en ressurs i arbeidet (Aubert og Bakke, 2011). 

 

3.3 Case 3: Alenemor fra Somalia 

Jeg kommer hjem til en alenemor, Naomi, med to barn fra Somalia. Hun har laget tre-retters 

middag til jeg skal komme, med påfølgende kaffe og kake. Jeg er egentlig ikke sulten, men av 

høflighet vil jeg smake. For henne er det en selvfølge å servere mat når hun får gjester. Vi 

prater sammen og jeg blir kjent med barna Ashir på 5 år og Anthony på 12 år. Jeg prøver å 

kartlegge hva hun ønsker hjelp og støtte til. På gebrokkent norsk klarer hun å formidle: «Jeg 

ønsker en venn, og barna mine ønsker en venn. Vi bor i en leilighet med naboer over og under 

oss, men ingen sier hei til oss.» Hun lurer på om dette er vanlig i Norge. Jeg spør hvordan 

man forholder seg til naboer i hennes hjemland. Hun forteller at naboer kommer med mat til 

hverandre når en i familien er syk. Plutselig åpner døren til soverommet seg og tre afrikanske 

unge kvinner kommer for å hilse på meg. De kan ikke norsk, og Naomi forklarer at det er 

hennes søstre og kusine som er på besøk fra Somalia for å hjelpe henne å pleie moren. Jeg 

spør om hennes mor er her også, og hun peker på soverommet. Alle fire er her på tre 

måneders turistvisum, men helsen til moren er så dårlig at hun ikke vil klare å reise tilbake. 

Det er viktig for meg å få tak i hva Naomi ønsker hjelp til, og at hun forstår hvilke rolle 

familiekontakten kan ha i hjemmet. Jeg henter fram erfaring fra lignende familier. Der har den 
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frivillige hjulpet til med å gjøre lekser med barna i familien. Mor synes det er en veldig god 

ide. Jeg må også påpeke at den frivillige ikke kan bidra med stell og pleie av moren. Naomi 

og jeg lager en avtale om at den frivillige skal hjelpe med lekser, samt å forklare brev som 

kommer fra NAV. Siden hun har ansvar for to sønner er jeg nysgjerrig på om Naomi er åpen 

for å få en mannlig familiekontakt. Jeg er usikker på om det kan være vanskelig å få besøk av 

en mann i forhold til hennes kultur og livssyn. Jeg forklarer at vi har mange kvinnelige 

familiekontakter og noen få mannlige. Hun kommer meg i forkjøpet og spør: «Antony vil like 

å få besøk av en mann, er det en ledig? Siden du er snill er sikkert mannen også snill. Du ville 

ikke ha tatt med en slem mann til meg. Du må si til ham at vi er glade.»  

Etter to uker er jeg tilbake med familiekontakten Tore. Mor sier at det ikke er noe problem 

dersom Tore vil komme hver dag. Tore synes så synd på Antony når han ser hvor mye hjelp 

han trenger med leksene, og han kommer derfor to ganger i uken. Av og til hender det at Tore 

blir igjen etter leksetid for å spille fotball med guttene. Han kjører også Naomi på 

foreldremøter på skolen slik at hun skal slippe å vente så lenge på bussen. Tore lar være å 

fortelle koordinator om møtene som er utenom avtalen, fordi det føles greit og enkelt å bidra 

litt ekstra. Etter jul får Tore tilbud om økt stilling på jobben, og i tillegg får han et nytt 

barnebarn. Besøkene til Naomi blir derfor avgrenset til en gang i uken slik det skulle være i 

utgangspunktet. Antony er lei seg og lurer på hvorfor Tore kommer så sjeldent og om Tore er 

sint på dem. Tore får vond samvittighet og føler seg fanget. Når jeg kommer på det faste 

evalueringsmøtet får vi klarhet i situasjonen. Min rolle blir da å forklare og minne den 

frivillige og familien om hva Home-Start hjelpen skal innebære.   

 

3.3.1 Drøfting av case 3  

I de senere årene har det kommet mange innvandrere til Norge fra ulike land. Dette stiller 

fagfolk overfor store utfordringer når det gjelder kommunikasjon og samhandling.  

Kulturelle forskjeller har betydning for kommunikasjonen mellom fagfolk og brukere. 

Hvordan kulturelle forskjeller virker inn kan vi ikke vite på forhånd. Ved å lytte til den andre, 

vise respekt og invitere den andre til å fortelle om kulturelle tenkemåter og skikker kan vi 

likevel lære noe om den andres verden (Aubert og Bakke, 2011).  

Det finnes heldigvis solide og gode eksempler på at innvandrere fra andre land klarer seg fint 

i Norge. De blir integrert, lærer seg norsk og har en god livskvalitet. Men jeg kjenner også til 

familier som ikke har oppnådd det samme, verken materielt eller i form av generell 
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livskvalitet. Resultatet av dette er at familien opplever maktesløshet, altså det motsatte av 

empowerment. Home-Start er et av tiltakene som kan bidra til å legge forholdene til rette for 

at familier som er flyktninger og innvandrere skal greie den personlige og praktiske 

omstillingen som kreves. Home-Start ønsker at disse familiene skal finne kraft til å skape seg 

et godt liv i Norge og å oppleve empowerment som mål. Dermed er tankegangen bak og 

metoden for empowerment aktuell for Home-Start sitt arbeid. Intensjonen er å søke etter 

empowermentprosesser som et bakteppe i møte med familier som er i en sårbar situasjon. 

Dersom man arbeider etter et empowerment perspektiv fordrer det kritisk refleksjon rundt 

egen yrkesutøvelse (Askheim, 2012). 

Det er begrenset hvor mye forhåndskunnskap man kan ha om kulturbakgrunnen til de 

menneskene vi møter i jobben. Nettopp derfor blir det viktig å legge til rette for en respektfull 

og åpen dialog med dem vi møter, slik at vi kan lære noe av dem. Jeg bør på den ene siden 

være klar over min egen rolle som kulturbærer, og ha et bevisst forhold til hvordan min kultur 

påvirker meg i møte med innvandrere fra ulike deler av verden. På den andre siden bør jeg ha 

tilegnet meg faglig kunnskap både når det gjelder samarbeid med etniske minoriteter generelt 

og noen grupper spesielt. Eksempelvis erfarer jeg å måtte sette av ekstra tid til hjemmebesøk 

hos familier fra Eritrea og Somalia, fordi de er opptatt av å servere meg middag og kaffe. 

Kaffebønnene skal brennes og kvernes, før den skal koke opp ved hjelp av propan slik de gjør 

det i hjemlandet sitt, og dette er en møysommelig prosess. Sett med «norske øyne» kan dette i 

ytterste konsekvens oppleves som mangel på respekt av koordinators dyrebare tid. For en 

somalier er det nærmest helt motsatt. Det å bruke lang tid på å forberede en kopp kaffe er et 

utrykk for respekt for gjesten. 

Noen familier trenger mer hjelp enn det Home-Start kan tilby, og koordinator skal sikre at 

familiekontakten holder seg innenfor rammene. Andre begrensninger er at det kun er 

familiekontakten som treffer familien ukentlig. Koordinator er derfor avhengig av en god 

dialog, åpenhet og tillit hos familiekontaktene. Det er familiekontaktene som blir best kjent 

med familiene. En fallgruve kan være at familiekontaktene går utenom rammene, fordi de 

ønsker å være ekstra hjelpsom. De kan på denne måten skjule et stort hjelpebehov som står 

udekket når Home-Start hjelpen avsluttes.  
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4.0 KONKLUSJON 
Home-Start er et familiestøtteprogram som skal forebygge kriser i småbarnsfamilier. 

Samlivsbrudd, ensomhet og depresjon er eksempler på kriser som Home-Start kan forebygge 

ved hjelp av familiekontakter som besøker familier ukentlig. Familiebesøkene utføres av 

frivillige som har fullført 30 timers obligatorisk opplæring. Administrasjon, tilrettelegging og 

oppfølging av familiestøtteprogrammet utføres av koordinatorer som har relevant utdanning. 

Home-Start sitt arbeid har klare begrensninger i forhold til både tid og omfang. 

I denne oppgaven har jeg fokusert på rollen koordinator har i Home-Start arbeidet. Jeg har tatt 

utgangspunkt i noen sentrale begreper innenfor løsningsfokusert tilnærming.  

Innledningsvis i oppgaven presenterte jeg følgende problemstilling: «På hvilken måte kan 

koordinator i Home-Start Familiekontakten bidra til å forebygge kriser i småbarnsfamilier?» 

Som fagperson skal koordinator tilstrebe å utvikle høy relasjonskompetanse, slik at han/hun 

forstår og samhandler godt med familier og familiekontakter. Man må etablere gode 

relasjoner som man kan stå i over tid. Koordinator må også kunne avslutte hjelpen på en god 

måte.  

Gjennom erfaring i arbeidet mitt som koordinator har jeg blitt bevisst på å skille mellom min 

egen og andres sårbarhet. Jeg har fått et mer avklart forhold til min egen ballast, noe jeg tror 

kan bidra til en god yrkesutøvelse i det relasjonelle arbeidet jeg utfører. Denne kunnskapen vil 

jeg kunne videreføre til terapeutisk arbeid med familier utenfor Home-Start. En forutinntatt 

holdning i forhold til familiens behov kan lett skape misforståelser, slik at familien får hjelp 

til det jeg tror den trenger. På den annen side kan egne følelser også fungere som en ressurs, 

såfremt en er tilstrekkelig bevisst på sin egen horisont i møte med andre.  

Familiene Home-Start hjelper har ulike behov, og koordinator må forholde seg til mange ulike 

personer og kulturer. Koordinator må derfor være kultursensitiv. Det vil si at man tar hensyn 

til kulturelle forskjeller, for å unngå misforståelser og at man kommuniserer på en måte som 

oppleves meningsfull for begge parter (Røkenes og Hanssen, 2015). 

LØFT i Home-Start sammenheng kan forstås som uformelle samtaler ved en kartlegging av 

familiens behov, gjennom oppfølgingssamtaler underveis, og gjennom en evalueringssamtale 

til slutt. Vi er på jakt etter forskjeller, fra verre til bedre, fra før til nå, på den ene siden og på 

den andre siden. Johnsen og Torsteinsson (2012) gjengir hvordan LØFT er utbredt innen 

samarbeid med familier ved å fokusere på menneskers særegne løsningskompetanse.  
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Begrepet empowerment er relevant i Home-Start sammenheng fordi begrepet innebærer å 

styrke de som søker hjelp både i forhold til kompetanse, påvirkning og medbestemmelse. Det 

fokuseres på at familien står i sentrum for hjelpen og at familien skal hjelpes til å hjelpe seg 

selv.  

I familier der mor er veldig sliten, har fødselsdepresjon eller er medtatt av andre årsaker er 

LØFT-tilnærmingen sentral. I familier med aleneforsørger eller svært unge mødre kommer 

empowerment-begrepet sterkere frem.  

I innvandrerfamilier og i møte med flyktninger er kultursensitivitet i fokus, som en forlengelse 

av den faglige relasjonskompetansen. En av de viktigste rollene til en koordinator er å avklare 

hvilke tilnærming som er mest hensiktsmessig overfor familien, og å koble familien til «rett» 

familiekontakt.  

Home-Start er i kontakt med mange ulike familier, og de verktøyene og begrepene jeg har 

valgt å vektlegge i denne oppgaven gir kun et avgrenset bilde av hva koordinatorrollen 

innebærer.  

Det foregår et grundig refleksjonsarbeid når koordinator vurderer å melde bekymring til 

barneverntjenesten. Dersom man ikke melder fra når man burde, kan det få alvorlige 

konsekvenser for barn.  

Det finnes ingen enkel fasit på hvordan den ideelle koordinator skal være i forhold til HSF sitt 

mål om å forebygge kriser i småbarnsfamilier. Personlige egenskaper spiller imidlertid en 

vesentlig rolle fordi man er avhengig av å oppnå tillit i møte med familien som ønsker hjelp. I 

tillegg trenger koordinator en viss faglig tyngde. Det har vært diskutert på landsbasis om det 

skal fortsette å være et krav at koordinator skal ha relevant treårig høyskoleutdanning. Jeg 

mener det er en fordel å opprettholde dette, for å sikre at koordinator har nødvendige «verktøy 

i kofferten» i møte med svært ulike familier og familiekontakter. Jeg har tro på at bred 

kunnskap og erfaring bidrar til å gi familier et godt tilbud, samt at det øker forutsetningene for 

å følge opp familiekontaktene på en konstruktiv måte. 

Johnsen og Torsteinsson (2012) skriver på s.15: «Dialogen med betydningsfulle andre 

mennesker kan være nødvendig for å løse problemer, eller for å se og konkretisere nye 

muligheter og ressurser hos den enkelte eller i relasjoner». Med utgangspunkt i dette sitatet 

finnes det altså klare fellestrekk mellom målsetningen til Home-Start Familiekontakten og 

konvensjonell familieterapi. 
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        NÆRKONA 

- Gamle dagers sosialarbeider 

 

Nærkona var ho som kom 

når det trongs ei hånd 

og eit fornuftig hjarte. 

 

Det var ho som hjelpte  

ny-livet til verda 

og gav det brøst 

om det var slik så at ho sjølv var med mjølk. 

Ho som stelte om mora 

og dei andre som trong 

litt hugging og ei matabete. 

 

Var det sjukdom i garden 

avløyste ho ved senga 

og sa orda som lindra 

over kaffekoppen på kjøkenet. 

 

Det var lite hjå vanlegt folk 

som var fremmande for nærkona. 

Ho hadde vår tiltru 

og vår age 

når det hende at ho 

i våre veikaste stunder 

måtte ta våre avgjerder. 

 

Det var lettare å puste 

når ho kom til gards.                                        Av Kari Bakke 


