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SUKSESSFAKTORER -HVA SIER TEORIEN

16.11.2018

Suksessfaktorer

Planlegging/ 
strukturerte 

møter

Faste 
medlemmer + 

fast koordinator

Lojalitet til 
nettverket

Vær godt forberedt

Tillit/ respekt for 
hverandres roller

Målfokus/Vilje til 
(realistiske, 

kreative) løsninger

Åpenhet/Vilje til å 
lære fra hverandre

Felles 
kompetanseutvikling
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Gjensidig 
informasjonsflyt



INGEN TRENGER Å STÅ ALENE
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 2012: flere saker i 
Tromsø som omhandlet 
negativ sosial kontroll og 
tvangsekteskap

 Mål: gi unge voksne god 
og trygg hjelp

 Lite kunnskap og start 
av samarbeid med 
hjelpeapparatet

 Skynde oss langsomt i
ukjent terreng
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SLIK STARTET VI I TROMSØ
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VÅR SOLSKINNSHISTORIE
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Kultur-
sjokk

Behov for 
beskyttelse

Språk-
utfordring

Psykisk 
helse

Samboerpar 
fra 

Pakistan

Ønsker 
arbeid/

utdanning

Trenger 
bolig
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NETTVERKET I TROMSØ
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Samboerparet

Rus- og 
psykiatritjenesten

Krise-
senter

Kompetanse-
teamet

Politiet

NAV

Sosialmedisinsk 
senter

Familievern-
kontoret

Legevakt

Bolig-
kontoret

SEIF

RVTS
Nord

Konflikt-
rådet

Røde
Kors

Fylkes-
kommune

Politiets 
Støttesenter

…



VÅR SOLSKINNSHISTORIE
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Alle bidrag 
får 

brikkene til 
å passe
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VÅRE  SUKSESSFAKTORER - HVEM ER VI

 Engasjerte
 Villig til å lære
 Strekker oss det lille   

ekstra
 Rause med hverandre
 Telefonen er ikke langt 

unna
 Likestilte og jevnbyrdige
 Tar ansvar
 Kreative
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 Koordinatorrollen

 Mangel på kunnskap

 Vi gjør feil

 Løsningen finnes ikke i 
systemet

 Taushetsplikten

 Nettverket blir god, andre 
ikke

 Endringer skjer fortløpende

 Utskiftninger i nettverket
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VÅRE UTFORDRINGER
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Hvordan løser du 
utfordrende saker i dag?

Hvem involverer du i slike 
saker i dag?
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KAFFEOPPGAVE – DEL 1
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GRUPPEOPPGAVE – DEL 2

Du er rådgiver på en videregående skole. En 
jente på 18 år (opprinnelig fra Afghanistan) 
kommer til deg siste uka før sommerferien.

Hun forteller at familien har planlagt å reise til 
Afghanistan for å besøke slekt der. Hun har hørt 
at onkelen er veldig syk, det er derfor viktig at 
de drar dit. Jenta er usikker om reisen også 
handler om noe annet. Hun har hørt at mor og 
far har snakket om en fetter som de vil at hun 
skal treffe.

Dagen etterpå kommer hun tilbake til deg. 
Jenta forteller at hun måtte skype med fetteren 
sin. Ekteskap er nevnt. Hun kjenner på at 
familien ble veldig glad og det er viktig for 
familien at hun gifter seg med ham. 

Hun opplever ikke at hun har et valg å si nei. 
Hun vil gjøre det riktige for familien. 
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Hva gjør du nå? 
Hvem kan du 
involvere i en slik sak?
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Jenta beslutter å dra på krisesenter. 
Etter sommerferien kommer hun tilbake 
til deg og forteller at hun er ganske 
forvirret. 

Hun sier at hun har vært i kontakt med 
mange i hjelpeapparatet som prøver å 
hjelpe henne, men hun får så mange 
forskjellige informasjoner.
Hun vet ikke hva hun skal gjøre, hvem 
hun kan snakke med...

Hun forteller at NAV har kun innvilget 
stønad til livsopphold uten videre plan, 
politiet har trukket seg ut og krisesenter 
får ikke tak i politiet. Hun føler seg trist, 
isolert og sliten og vet ikke om hun vil 
klare å fortsette på skolen.
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Hva gjør du nå? 
Hvem kan være en 
del av nettverket i 
din kommune?

GRUPPEOPPGAVE – DEL 3
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Nå er starten gjort!

Lykke til videre!

Kontaktinformasjon:

Line J. Karlsen: line.jeanette.karlsen@tromso.kommune.no

Christin Tirian: christin.tirian@politiet.no

Kilde: Natgeo.no


