
Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. 

Samisk nasjonalt kompetansesenter  - psykisk helsevern, SANKS. 

  

Familiebehandling i samisk kontekst 



Samisk og norsk side om side 

 Sápmi eller Sámiid eanan eller samenes 

leveområde dekker nordkalotten i fire land, Norge, 

Sverige, Finland og Russland 

samfunnsordningen var basert på et siida-system 

der bosetningen var basert på økologisk tilpasning 

og flytting etter resursene 

 økt skattlegging og kolonisering, førte til at det 

gamle veidesamfunnet ble erstattet av en 

næringsmessig differensiering: tamreindriften, 

feholdet, sjø- og elvefisket og utmarksnæringene. 

 

 

https://snl.no/S%C3%A1pmi
https://snl.no/eanan
https://snl.no/eanan
https://snl.no/eanan
https://snl.no/siida
https://snl.no/%C3%B8kologi
https://snl.no/reindrift


Naturreligion  



Fornorsking med mål assimilering 



Kampen om ressursene 



sterkere samisk engasjement i 

offentlige rådsorganer. 

De samiske organisasjonene er tilført nye 

ressurser gjennom ungdom som har tatt 

høyere utdanning og gått aktivt inn i både 

politisk og faglig virksomhet på linje med 

offentlige byråkrater og andre 

øvrighetspersoner. 

 Alta-saken førte til en bevisstgjøring både 

blant samene og i den norske befolkningen 

for øvrig og opprettelsen av Sametinget. 

 



Klare seg selv: «Det å berges» 



Samisk Nasjonalt kompetansesenter 

og Sametinget 



Elementer i samisk 

barneoppdragelse 

Selvregulering: Barnet tar seg mat når det trenger 

det. Hvert fjerde samiske barn regulerer selv når det 

skulle sove, (Cecilie Javo) 

Oppdragelse gjennom eksempler: Barnet imiterer 

foreldrene 

Klare seg selv: Ideal å ikke be om hjelp 

Narradit: Barnet herdes ved at et perifert 

familiemedlem tirrer barnet. Foreldrene trøster det. 

Foreldrene legger vekt på indre kontroll, i motsetning 

til ytre, og målet er selvstendighet, hardførhet og 

indre styrke. 



Kasus 1 

Samisk familie med to gutter med 

ADHD, innlagt med en lillesøster og 

begge foreldre. Urolige gutter, engstelig 

jente. 

Mors somatiske sykdommer dominerte 

familiens liv.  

Mor ønsket også utredning i forhold til 

lillesøster, men denne diagnosen ble 

avkreftet hos henne. 



Kasus 1 

Begge foreldre hadde vært på 

internatskole som barn. 

Skolen krevde at barna snakket norsk, 

også seg imellom.  

Skolemateriellet var på norsk. 

Internatskolebarna var hjemme i 

skoleferier, jul, påske og sommerferie. 



Kasus 1 

Barna bekymret for mors helse. 

Mor var hjemmeværende, far mye på vidda 

for å se etter reinen. 

Observasjon i familieenheten: Mor bekymret, 

opptatt av feil ved barna, far mer pragmatisk, 

roligere, men lite verbal. 

På tur i utmarken over 3 dager var far aktiv og 

deltok sammen med barna i å sette opp telt, 

sanke ved, tenne bål, fortalte om reinens 

vandringer og om reingjeting. 



 

Tilnærmingsmåter og terapimetoder i 

psykiatrien - universelle el. kulturspesifikke? 

  

Individualterapi: 

 - finnes lite psykoterapiforskning i kulturelt perspektiv 

 - vestlige terapiformer passer best for pasienter fra     

       individualistiske kulturer? 

 - terapeutiske mål og idealer er kulturspesifikke 

 - kan i sær være kulturelle forskjeller innen områdene   

       mestring og kontroll (Hjertnes et al., 2009) 

Familieterapi: 

 - kan passe bedre for pasienter fra kollektivistiske kulturer? 

 - viktig med kartlegging av familiens problemløsningsevne    

       og faktorer som opprettholder problemet  

 - behov for kulturell tilpassing av metode. Eks. fra samisk. 

 - motstand (probl. holdes innad i familien. Stigmatisering).   



Kulturforskjeller i normer og verdier 

Viktig å få tak i verdier og normer i minoritetsfamilier 

 

Minoritetsfamilier ikke alltid homogene mhp kulturelle 

verdier (ulik integreringsprosess, identitetsulikhet) 

 

Ulikheter i verdier og normer mellom familien og samfunnet 

rundt  (jfr. kollektivistisk versus individualistisk) 

 

Verdi- og normkonflikter kan vær en psykisk belastning - 

risikofaktor 

 



Terapeutens egne normer og verdier   

Etnosentrisme 

  - oppfatter egen kultur som universell eller best 

  - del av dominerende gruppes maktarroganse 

  - del av minoritetens selvhevdelse (omvendt rasisme) 

Kulturrelativisme 

  - ingen kultur kan gjelde som universell – finnes ingen 

   ”gullstandard”. Verdier forstås utfra kulturell kontekst 

  - må frigjøre seg fra ubevisst binding til egen kultur 

Verdinøytralitet 

  - vi er alle farget av våre egne kulturelle verdier 

  - ingen verdier er egentlig nøytrale 

  - viktig å bevisstgjøre seg og sette klare grenser med 

   hensyn på egen toleranse (eks. bruk av fysisk vold) 



Terapeutisk allianse 

Ekstra utfordringer grunnet kulturelle ulikheter: 

allianseskaping tar tid og kan være krevende grunnet ulike 

verdier, språk, sosiale koder og kommunikasjonsmåter 

 

Skepsis og mistenksomhet grunnet familiens tidligere 

negative erfaringer og krenkelser / trakassering 

 

Terapeuten bør spørre eksplisitt om tidligere erfaringer med 

hjelpeapparatet – skaper tillit og styrker 

behandlingsmotivasjonen  

 

Må være obs på den nonverbale kommunikasjonen (graden 

av kroppslig nærhet, øyekontakt, stemmevolum, 

ansiktsuttrykk og kroppsbevegelser) 

 

 



Behandlingstilfredshet og symptombedring hos samiske og norske 

pasienter innlagt ved Allmennpsykiatrisk avdeling, UNN 

Tore Sørlie Prof. Dr. med. 

Avdeling for klinisk psykiatri, UiTø 

Forskningsspørsmål: 

Fikk samiske pasienter det samiskspråklige behandlingstilbud 

som de ønsket og i hvilken grad ble dette registrert av deres 

behandlere? 

Hvor stor var bruken av tradisjonelle hjelpere og var denne 

erkjent av terapeutene på sykehuset? 

Fikk samiske og norske pasienter de samme  

behandlingsformer og den samme behandlingsmengde under 

oppholdet på sykehuset?  

Var det forskjeller mellom de samiske og norske 

pasientgruppene med hensyn til hvordan de opplevde og 

nyttiggjorde seg oppholdet? 

 

 



Pasientpopulasjon 

Alle nye pasienter på akuttavdeling 

Nord 1 og korttidsavdeling Nord 2, 

Åsgård Sykehus 

68 pasienter mellom sept. 2000 and jan. 

2002. 

 

 



Var det forskjeller i pasientgruppenes 

  opplevelse av oppholdet (N=50)? 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                Samisk      Norsk           t 

                                                                   

  Variabler                                M(SD)     M(SD) 

     ___________________________________________________________________________             

    Pleiekontakt 17.7(8.6) 24.0(6.7) -2.8** 

    Terapeutkontakt 12.9(7.1) 18.6(5.2) -3.2** 

    Arbeids allianse  23.3(14.3) 33.0(14.5) -2.4* 

    Behandlingsinformasjon   7.2(5.7) 13.4(6.3)   -3.4*** 

    Global  behandlingstilfredshet 10.9(4.6) 15.7(5.3) -3.2** 

    Fikk for mye medisiner   2.3(1.6)   1.2(1.2)  2.7* 

 



Var det forskjeller i pasientgruppenes 

  opplevelse av oppholdet? 

De samiske pasientene var generelt mindre fornøyd 

enn de norske med behandlingen, med 

informasjonen, med kvaliteten i kontakten med 

pleierne og sine individualterapeuter og med 

samarbeidsforholdet med sine terapeuter 

De mente seg i mindre grad innlagt på grunn av sine 

psykiatriske problemer og i større grad innlagt på 

grunn av feiltagelser 

De mente i større grad at de hadde fått for mye 

medisiner og at de hadde for liten innflytelse på egen 

behandling 



Behandlingstilfredshet og symptombedring hos samiske og norske 

pasienter innlagt ved Allmennpsykiatrisk avdeling, UNN 

Tore Sørlie Prof. Dr. med. 

Avdeling for klinisk psykiatri, UiTø 

 

De samiske pasientene fikk i liten grad det samiskspråklige 

behandlingstilbudet som de ønsket 

Deres kontakt med tradisjonelle hjelpere var stor, men ble i liten grad 

registrert og tatt hensyn til av deres individualterapeuter 

Ut fra våre kvantitative mål mottok samiske pasienter samme type og 

mengde behandling som de norske 

Samiske pasienter rapporterer dårligere kontakt, behandlingsallianse,  

informasjonsformidling og generell tilfredshet med behandlingen. De 

norske terapeutene vurderer derimot sin kontakt og allianse  med de 

samiske pasientene som like god som med de norske  

Med utgangspunkt i mål på funksjons- og symptomnivå ved innleggelse 

og utskrivning var det ikke forskjell på gruppene 

Behandlingspersonalet rapporterte at de i løpet av prosjektperioden var 

blitt mer oppmerksomme på de samiske pasientene og sine egne 

følelser og begrensninger i møtet med dem  

 



Noen av de statlige internatene 

I 1940 skal det ha vært 21 statlige og 28 

kommunale internat. Det omfattet opp til 50 

% av barnekullene   

Børfjord (Dønnesfjord) internatskole 

(Sørøya) 

Børselv internatskole 

Dyfjord internat 

Fjordtun internatskole 

Fossheim internatskole 

Grensen Internatskole (kommunalt?) 





Internatskoler, en levning fra 

kolonitiden 
Erfaringer med internatskoler i England og 
internasjonale internatskoler over hele verden Andrews L 2005, 

Joy Schaverien 2011 

Norske barn som vokste opp i utlandet ble sendt på 
norske internatskoler (India, Japan) Bergås 2008 

Motreaksjoner mot skolene fra tidligere elever på 
1990-tallet, etter nyere forskning som bekreftet 
uheldige effekter på særlig de minste barna. 
Rapportene var ganske likelydende. Dette medførte 
nedleggelse av alle norske internatskoler i utlandet, 
og etter hvert også i Norge, og betydelig omlegging 
av engelske internatskoler. 

 



Internatskoler i Canada 

– Det som skjedde på internatskolene var et 

kulturelt folkemord. Det sa dommer Murray 

Sinclair da han la fram den rystende 

rapporten, melder kanadiske CBC. 

Systemet var obligatorisk i over ett hundre år. 

Formålet var ikke å gi barna utdanning, men 

å fjerne dem fra den indianske eller inuittiske 

kulturen ved å tvinge dem vekk fra foreldrene 

og familiene deres. 

 

http://www.cbc.ca/news/aboriginal/truth-and-reconciliation-looking-back-on-a-landmark-week-for-canada-1.3102956


Fire kulturelle folkemord: 

Ødeleggelsen av kulturen til amerikanske indianere 

av uinformerte nybyggere som oppfattet de innfødte 

som mindreverdige og var mer opptatt av å fjerne 

dem fra området enn å utrydde dem. Kulturen er 

knyttet til leveveien I området.  

Angrepet på kulturen til de østeuropeiske jødene som 

bodde i Russisk-kontrollerte områder før Holocaust;  

Israels angrep på palestinsk kultur  

Innlemmelsen av Tibet i Folkerepublikken China. 



Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Psykisk 

helse Pasientpopulasjon for en Lis-lege 

Gutt med samisk bakgrunn, ADHD og Tourettes syndrom, som hun hadde jobbet med før innleggelsen ved 

poliklinikken, før hun begynte ved familieenheten. 

En gutt med samisk bakgrunn, ADHD-problematikk, som hun også hadde jobbet med ved poliklinikken, før 

hun ble ansatt ved familieenheten 

En sjøsamisk gutt med ADHD problematikk, skoleproblemer, bodde med mor og far. 

En gutt med norsk bakgrunn ADHD og skoleproblemer, henvist fra annen poliklinikk, samspillsproblemer i 

familien, konflikter i mellom foreldrene, som var innlagt i to perioder korttidsopphold. Samarbeid med 

barnevernet som omplasserte gutten, ut fra det dårlige samspillet med moren.  

Samisk familie med to gutter med ADHD, innlagt med en lillesøster og begge foreldre. Mors somatiske 

sykdommer dominerte familien. Mor ønsket også utredning i forhold til lillesøster, men denne diagnosen ble 

avkreftet hos henne.  

Norsktalende Jente 14 år med depresjon og skolevegring, med psykisk syk og alkoholisert mor. Langvarig 

arbeid med denne saken ved poliklinikken før innleggelsen i Familieenheten. Jenta hadde overtatt 

omsorgen for sin mor, var skolevegrer, og var borte fra skolen over lang tid. Jobbet mye med å få frem 

tydelig hvor problematikken lå, at hennes depressive reaksjoner var pga. hennes familiesituasjon. Ble 

utredet for ADHD, startet med medisiner. Store forbedringer i forhold til skoleatferd. Forsøk på 

omplassering av jenta til andre slektninger, men hun kom raskt tilbake for å passe på mor. 

Norsktalende jente med samisk bakgrunn 14 år, med atferdsproblemer i hjem og skole. Dominerende mor 

som var i konflikt med flere i kommunen, og med sin egen familie. Ikke kontakt med far.  

Norsktalende jente 13 år. Var fosterhjemsplassert hos mors søster, mor psykisk syk, problemer i forhold til 

kontakt med mor, som hadde avvist datteren gjennom mange år. Jobbet mye med skuffelsene datteren 

hadde i forhold til kontakten med mor, samt redselen for mors sykdom. 

Norsktalende gutt 7 år med ADHD, henvist fra annen poliklinikk, innlagt med ”flink” storesøster, og mor og 

far, som var skilt. Han var uttalt motorisk urolig både hjemme og på skolen, store oppmerksomhets vansker. 

Mye uro i forhold til samspill i familien. Storesøster ble ikke sett i familien, mye dreide seg om minste 

gutten. Far ny samboer med nytt barn, mens mor hadde ny kjærest. Barnas reaksjon i forhold til 

omskiftningene i familien. 

Samisktalende jente med 12 år, selvskading, skolekonflikter, og asosial atferd, mor mye borte i arbeid, 

reaksjoner i forhold til  dette, etter hvert tydeligere ADD problematikk, utprøvd med medikasjon med god 

effekt.  

 



Familieenheten i Karasjok etablert 2002 

Behandlingstilbudet 
 

 



familieenheten i Karasjok 

Familieenheten gir tilbud til familier der det er 

vansker knyttet til samspill og samhandling 

- Der et eller flere av barna har 

følelsesmessige og adferdsmessige 

problemer,  

Polikliniske tiltak innenfor BUP har ikke 

bedret situasjonen  

tettere oppfølging (intensivt tilbud) i en 

periode anses nødvendig. 



Intensiv versus poliklinisk 

familiebehandling 

Innleggelsen gir familiene og terapeutene 

anledning til å veksle mellom de konkrete 

"her-og-nå-hendelser" og det abstrakte, 

mellom handling og tanke, mellom eksempel 

og generalisering, mellom familiens indre og 

ytre liv.  

Det er gode sjanser for å kunne sette 

nyvunnet erfaring fra konkrete episoder som 

man har fått tid og rom til å samtale om, ut i 

livet hjemme i en hverdagssituasjon.  



Daginnleggelse med gjesteleilighet 

Familien bor i en fullt utstyrt leilighet 
tilknyttet familieenheten, hvor de ordner 
seg selv. 

Oppholdet er gratis, og varer inntil 4 
uker med eventuell re-innleggelse 
avhengig av den enkelte familiens 
behov.  

Mor/far blir sykmeldt / får 
opplæringspenger under oppholdet.  

 



Både samisk og norsktalende 

Tilbudet er en del av BUP 

Finnmarkssykehuset og Samisk 

Nasjonalt kompetansesenter -psykisk 

helsevern 

Er rettet både mot samiske og 

samisktalende familier fra hele landet, 

samt familier fra hele Finnmark.  

Familier fra andre deler av landet kan 

også søke. 

 



Tilknytningsteori 

o Som barn skal vi utvikle en trygg tilknytning til våre 

foreldre. 

o Som ungdom skal vi bevege oss fra avhengighet til 

uavhengighet, for selv å bli voksne som kan skape 

tilknytning til egne barn. 

o Frigjøringen skjer likevel innenfor en stabil, varig 

relasjon.  

o Mange barne- og ungdomspsykiatriske problemer 

kan forstås som en forstyrrelse av denne relasjonen.  

o Behandling kan være å skape endring i 

uhensiktsmessige relasjoner. 



den familiesystemiske modell 

beskriver, hvordan problemer kan 
opprettholdes og utvikles innenfor 
familiesystemet. Familien sees som et sosialt 
system, som er mer enn summen av de 
enkelte familiemedlemmer. Det består også 
av interaksjonen de enkelte medlemmer 
imellom, hvor familiens medlemmer tenkes å 
interagere med hverandre i mønstre, som er 
relativt stabile. Systemtanken innebærer, at 
enhver forandring et sted i familiesystemet 
tenkes at påvirke resten av familiesystemet.  



den familiesystemiske modell 

Et psykisk symptom hos ett medlem tenkes 

derved å spre seg som ringer i vannet og 

påvirker ikke bare symptombæreren selv, 

men alle familiens medlemmer og deres 

innbyrdes interaksjoner. Påvirkningen er 

sirkulær, dvs at familiemedlemmene også 

virker inn på pasienten og dennes atferd. Ikke 

slik å forstå, at familiemedlemmene blir 

skyldige i atferden, men de blir en del av hele 

spillet 



Narrativ modell 

Samtalen er det viktigste bidraget til å skape rom for 
endring.  

Der hvor folk har avvikende meninger, men hører på 
hverandre oppstår nye ideer.  

I terapirommet kan man ikke forandre noen andre 
enn seg selv.  

Forandring som fører til noe nytt skjer innenfra.  

Terapeuten sin jobb vil være å hjelpe familien til å 
omskape sin historie og derved også sin 
problemforståelse. (Tom Andersen 1994, Michael 
White) Contemporary Family Therapy. 20(4), 
December 1998 « 1998 Human Sciences Press. Inc 



Narrativ familieterapi 

I narrativ terapi blir symptomet til familiemedlemmet 
det søkes hjelp for (ofte barn) eksternalisert (White & 
Epston, 1990). Problemene, for eksempel 
spiseforstyrrelsen eller encopresen konseptualiseres 
som et «monster» som plager symptombæreren, og 
får et navn som han/hun velger, som "anoreksi-
heksa" eller "bæsjetrollet". Familien blir mobilisert til å 
forene kreftene og kjempe skulder ved skulder mot 
monstret. Dette kalles "frihetskamp", og ved at 
fienden blir plassert "utenfor" den identifiserte 
pasient, får vedkommende "pusterom".  



Narrativ familieterapi 

barnet hjelpes til å lage seg gode 
forestillinger om en tilstand der monsteret har 
gitt opp, gjennom såkalte "mirakelspørsmål". 
Narrativ terapi har også vært brukt med 
voksne, f.eks. i kampen mot rusmisbruk, 
tvangs- og selvødeleggende handlinger. Det 
legges vekt på en helhetlig 
personlighetstilnærming og "reise" tilbake til 
en tid da problemet oppsto, og desto mer 
vekt på løsning og fjerning av symptomet 
pasienten ber om hjelp til.  

 



Problemstillinger 

ADHD problematikk 

Grensesettingsproblematikk 

Adferdsproblemer 

Samhandlingsvansker 

Rusproblematikk 

Depresjon / angst 



Inntaksfasen 

Forvernsmøte hos henvisende poliklinikk med 
foreldre 

Tydeliggjøre bestilling fra innsøkende og 
familie 

Sjekke ut om det er ulik bestilling 

Presentasjon av avdelingen, med dato for 
innleggelse 

Dersom foreldre opprettholder ønske om 
innleggelse: 

Hjemmebesøk, skolebesøk 

Avtale utskrivningsmøte 



Avdelingens skole 

Fylkeskommunalt ansvar 

To spesialpedagoger ansatt 

Barn i skolepliktig alder ( 6-18 år) skole fra 
09.00 –12.00 daglig 

Søsken får vedlikeholdsundervisning 

Henvist barn kartlegges- og utredes 
pedagogisk om nødvendig, og følges opp 
etter tilpasset undervisningstilbud 

Hyppig kontakt med hjemskolen under 
oppholdet 

Skolen skriver egen skolerapport vedr. 
henvist barn etter oppholdet 





Oppholdet 

Ved oppstart: få tak i alle 
familiemedlemmers ønsker for 
oppholdet 

 - Hva er mors ønsker for oppholdet 

 - Hva er fars ønsker for oppholdet 

 - Hva er barnas ønsker 

 

Anamnese med foreldrene (dersom ikke 
med i henvisningen) 

 



Målsetting presentert for familiene 

At livet skal oppleves som mindre vondt 
og vanskelig for både voksne og barn i 
familien 

At voksne og barn kan oppleve 
hverandre på nye måter som reduserer 
vanskeligheter de kan ha seg imellom 

At oppholdet skal resultere i vesentlig 
bedre fungering i hverdagen 

 



Hva vektlegger vi i 

oppholdsperioden: 

Skape gode relasjoner overfor og mellom 
familiemedlemmene 

Fokus på det mulige og foranderlige 

God tid 

Streber etter gode måter å kommunisere med 
barna på gjennom ulike felles aktiviteter og 
mye lek 

Lager nye positive historier sammen med 
familien 

Skape situasjoner med mestringsopplevelser 
– føle de blir tatt på alvor og forstått 

 



Verktøy til bruk i samtaler 
Noen eksempler 

Familiekart / Genogram 

Tegner inn 4 generasjoner 

Hvem er familien 

Verdier i familien. (Omsorg, mestring, klare seg selv, 
autonomi, nærhet, avhengighet etc) 

Hvem står hverandre nær, er i konflikt 

Hvem går de til i gleder / sorg 

Sykdom, misbruk, mishandling, rus,  

Tabuer og hemmeligheter 

Hvem er viktig for deg f.eks gudforeldre, 
besteforeldre 
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50 

Vilhelm 

Videregående 

skole 

Vaktmester på 

skole 

?  

 

Herbert 
d. 1974 

Hjerteinfarkt 

Videregående 

skole 

Bonde 

Eva 

d. 1977 

Hjerteinfarkt 

Ungdomsskole 

Fabrikkarbeider 

  

75 

Albert 
Grunnskole 

Butikkansatt 

 

Marie 
Grunnskole 

Hjemmeværend

e 

  

gift. 1967/ 2 år. 

 
gift 1949/17 år. 

m. 1945/54 yrs. 

20 31 

Didrik 

d. 1988 

Bilulykke 

Videregående 

skole 

Marinen 

Dorthe 

Høyskole-

utdannet 

Kokk 

49 
46 

Torbjørn 

3-årig høyskole 

Sosionom 

  

Maria 

M.A. 

Counselor 

 

48 

Greg 

Grunnskole 

Bilselger 

  

Jannike 

Universitetsutdannet. 

Personalsjef  

  

51 47 

m. 1978/21 yrs. 
yrs. 

 

Carola 

3-årig høyskole 

Forsikringsagent 

 

 

Tim 

3-årig HS 
Revisor 

?  

Samboere i 3 år. gift. 1968/skilt. 1977/9 
yrs. 

 

26 

Troy 

3-årig høyskole 

Ingeniør 

  25 

Kari 

3-årig  

høyskole 

Bankansatt 

 

Robert 

Fagutdannet 

Bilmekaniker 

 
Abort 

 

  

56 

Toril 

Student på 

universitetet 
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Irish-American Polish-American German Native American French 



 

 

 

Mann: Kvinne: 

Affære

: 

(inkluder år/lengde) 

Forfatteren: 

(inkluder alder ved dødsfall, år for 

død, og årsak til død) 

Barn: 

(I fødselsrekkefølge, begynner med eldste til venstre) 

Død: 

Ekteskap: 

m. 1980/16 

yrs. 

(inkluder år gift/hvor mange år gift; husbond 

til venstre, hustru til høyre) 

Adopterte eller 

Fosterbarn: 

Lever sammen eller  

barn sammen uten å 

være gift: 

 

Svangerskap: 

3 mo. 

(inkludert 

stadium i 

Svangerskap) 

Ekteskapsseparasjon: 
gift 

1990 

sep. 

1994 

(inkluder år  

separert) 

Toeggede tvillinger: 

g. 1990 

sk. 1996 

Skilt: 

(inkluder år 

skilt) 

Identical Twins: 

1982/1 yr. 

17 15 10 8 

Spontanabort

: 

Provosert abort: 

Dødfødsel: 

Alkoholisme eller 

medikamentmisbruk: 

g. 1965 

sk. 1967 

g. 1972 

sk. 1975 
g. 1980 g. 1977 

sk. 1979 

g. 1973 

sk. 1976 

Multiple skilsmisser: 

d. 1995 
kreft 

d. 1980 
hjerteinfar

kt 

90 52 

SYMBOLER FOR Å BESKRIVE BASAL FAMILIESTRUKTUR 



Verktøy til bruk i samtaler 

Livsaksen 
Mors og fars oppvekst 

Tiden sammen 

Ting i deres liv som har gått i arv 

Historier de vil dele med barna 

Livsmønstre de ønsker å bryte ut av og hva må til 

Nettverkskart 
Deles inn i familie, slekt, venner/fritid og skole/arbeid 

Hvem nær /fjern 



Verktøy til bruk i samtaler 

Family Dialogue set 
– Barnets perspektiver 

– Barnets syn på verden 

– Barnets syn på familiesituasjonen 

– BARNET 

Vennekart med barna 
– Få tak i om de er ensom eller mange venner 

– Hvordan skape relasjon til venner 



Meahcceterapiija  

Meahcce: Utmark 

Overnattingstur to netter i naturen i 2. uke av 

oppholdet 

Familiesamtaler rundt bålet med vekt på familiens 

historie, etniske identitet og kulturelle tradisjoner 

Vektlegge tillit, kommunikasjon og problemløsning 

Mye observasjonsarbeid 
Hvordan samarbeider familien om oppgaver i løpet av turen: ( Hvem tar 

initiativ, hvem bestemmer, hvem faller utenfor, hvem saboterer, 

hvordan løser de problemer underveis) 

Skjer det forandringer i familiens samspill under disse aktivitetene i 

løpet av utflukten 

 



Meahcceterapiija i familieavdeling 

Lære mer om seg selv 

Utvikle selvfølelse, stolthet og verdighet 
– Ved å utvikle større selvstendighet og indre 

selvkontroll 

Gruppe-erfaring øker evne til 
– kameratskap, arbeidsfellesskap, 

– Tillit til andre 

– Kommunikasjon og problemløsende evne 



Terapeutene til stede døgnet rundt: 

Mer tillit 

Respekt 

Nærhet 

–mellom terapeut og pasient enn 

ved vanlige terapitilnærminger 



•Familiesamtaler rundt bålet med vekt på families historie, 

etniske identitet og kulturelle tradisjoner 







•kulturelle tradisjoner 













Terapeutene lærer noe nytt selv 

Om praktiske ferdigheter 

Om relasjoner i mer eller mindre 

strukturerte situasjoner 

Pasienten kan lære terapeuten noe 



Kartlegge fellesaktiviteter / 

fellesopplevelser i familien 

Hva gjør de sammen hjemme? 

Hva gjør de sammen ute? 

Er det en familie med fellesopplevelser 

eller må disse skapes og etableres? 

Rutiner hjemme (måltider, lekser o.l.) 

Krav til hverandre 
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