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Sammendrag
Åpen dialog er en relasjonsorientert og dialogbasert tilnærming som tilbys alle pasienter
og deres nettverk på en lukket psykiatrisk avdeling. Tidligere forskning om Åpen dialog
fokuserer på akutte psykiske kriser med den hensikt å mobilisere pasientens sosiale nett-
verk for å forhindre forverring av krisen og innleggelse i sykehus. Artikkelen omhandler
en ny kontekst der pasientene som tilbys Åpen dialog i nettverksmøter har en alvorlig psy-
kisk lidelse og er innlagt på en lukket psykiatrisk avdeling. Artikkelen er basert på en kva-
litativ studie og beskriver behandleres erfaringer med Åpen Dialog i nettverksmøter med
disse pasientene og deres nettverk. Et utvalg av behandlere deltok. Fokusgruppeintervju
ble benyttet for dataskaping og analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. Fun-
nene viser at behandlerne opplever Åpen Dialog som nyttig for pasienter med alvorlig psy-
kisk lidelse. Nettverksmøtene er mulig å gjennomføre uavhengig graden av symptomer.
Både pasienter og deres pårørende var engasjert i behandlingen og tok et felles ansvar i
nettverksmøtene. Når sykepleiere og miljøterapeuter ledet nettverksmøtene, ble behand-
lerne mer engasjert i en felles prosess mellom deltakerne. Studien viser at Åpen dialog kan
benyttes med relevans i en ny kontekst og er av betydning for pasienter og deres sosiale
nettverk under innleggelse på en lukket psykiatrisk avdeling. 
Nøkkelord: Åpen Dialog, nettverksmøter, kvalitativ metode, psykisk lidelse, 
døgnbehandling
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Abstract
Open Dialogue is an approach focusing on dialogues and relations. The approach is
offered to all inpatients and their network in a locked psychiatric hospital ward. Previous
research on Open Dialogue relates to acute crises in order to prevent such crises escalat-
ing and to mobilize the social network. The article discusses therapists’ experiences with
this approach in a new context and is based on a study exploring and describing thera-
pists’ experiences with Open Dialogue in network meetings with inpatients suffering
from severe mental illness. The study was qualitative, applying a phenomenological-her-
meneutical approach with an explorative and descriptive design. A selection of thera-
pists participated. The data were collected through a focus-group interview and analyzed
through systematic text condensation. The findings show that the therapists perceive
Open Dialogue to be helpful to inpatients with severe mental illness. Despite major psy-
chotic symptoms, the patients were able to benefit from participation in the network
meetings. Both patients and their relatives were more engaged in the treatment and took
joint responsibility in the network meetings. When nurses and social workers led the
meetings, the therapists became more engaged in the common process. Open Dialogue in
network meetings is of significance for this group of patients and their social networks. 
Keywords: Open Dialogue, network meetings, qualitative method, psychosis, inpatient 
treatment

Introduksjon 
ÅPEN DIALOG som tilnærming ble etablert i 2010 ved en lukket psykiatrisk
avdeling der artikkelforfatterne arbeider. Tilnærmingen er en relasjonsorientert
og dialogbasert praksis med opprinnelse i forskning og praksiser med bruk av
Åpen Dialog (Open Dialogue) i Finland (Seikkula, 2000; Seikkula et al., 2006;
Seikkula & Arnkil, 2007, 2013; Seikkula, Alakare & Aaltonen, 2011; Aaltonen,
Seikkula & Lehtinen, 2011). Åpen Dialog ble utviklet som arbeidsform og til-
nærmingsmåte i det psykiatrisk arbeidsfeltet i begynnelsen av 1990-årene i
Vestlappland, Finland. Tilnærmingen ble utviklet når personer erfarte akutt
psykisk krise og besto i å mobilisere personenes sosiale nettverk fra første
stund. Det kunne være familie, venner, arbeidskollegaer og fagpersoner. Det ble
etablert et tverrfaglig team med fagpersoner som skulle følge og være ansvar-
lige for nettverksmøtene både i og utenfor akuttavdelinger. Begrepet Åpen Dia-
log peker mot at samtaletemaene i møtene ble avgjort i møtet sammen med del-
takerne. Alt det skulle samtales om foregikk i møtet med alle til stede.
Forskningsresultatene for Åpen Dialog viser at man ofte kunne unngå innleg-
gelser i sykehus når fagpersoner tilbød samtaler med personen i krise og dennes
nettverk i løpet av det første døgnet. Mange pasienter fikk raskere kontroll over
sine kaotiske tanker og unngikk et lengre sykehusopphold og kunne komme
raskere tilbake til sitt vanlige liv (Seikkula et al., 2003, 2006; Seikkula, Alakare
& Aaltonen, 2011; Aaltonen, Seikkula & Lehtinen, 2011).
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Åpen Dialog ble etablert ved vår avdeling gjennom å invitere til nettverks-
møter, som et forsøk på å utvikle en annerledes praksis der brukermedvirkning
og relasjonsarbeid kunne få større plass enn det man tradisjonelt erfarer innen
psykisk helsevern. Tradisjonell behandling ved vår avdeling består oftest i psy-
kiatrisk diagnostisering av sykdom, og å lindre og helbrede symptomer ved
hjelp av medikamenter, miljøterapi og individualterapi. Gjennom Åpen Dialog i
nettverksmøter håpet vi å legge til rette for et bedre terapeutisk samarbeid med
pasientene og deres sosiale nettverk. Åpen Dialog som tilnærming har siden
2010 vært i prosess og utvikling. Fortsatt er tenkningen og praksisene i avde-
lingen preget av psykiatrisk terminologi og en tradisjonell psykiatrisk tilnær-
ming til behandling. Samtidig er Åpen Dialog i nettverksmøter nå blitt en godt
forankret del av praksisene ved avdelingen. 

I arbeidet med denne artikkelen har vi gjennomført litteratursøk. Så langt har vi
ikke funnet publiserte artikler som beskriver arbeider med Åpen Dialog gjennom-
ført i en tilsvarende kontekst som vår. Det samme gjelder vår måte å praktisere den
åpne dialogen på. Vi har også, i kontakt med andre behandlingskulturer, blitt møtt
med at det ikke er mulig å praktisere Åpen Dialog innen vår kontekst fordi pasien-
tene hos oss har en alvorlig psykisk lidelse. I lys av dette mener vi at vår studie er
særlig interessant med henblikk på utvikling av Åpen Dialog i nye kontekster.

Nettverksmøter i vår betydning er å invitere pasienten, dennes sosiale nett-
verk, samt fagpersoner til Åpen Dialog på avdelingen. Pasienten bestemmer selv
hvem i det sosiale nettverket som skal inviteres med til møtet. Personalet bistår
om nødvendig med å kartlegge nettverket og invitere inn. I nettverksmøtet blir både
det private og det profesjonelle nettverket rundt pasienten trukket inn som aktive
deltakere i prosessen og behandlingen som skjer (Vigrestad & Hellandshølen,
2012). Man møtes, deler erfaringer og følelser. Deltakerne søker å skape et felles
språk ved å være til stede, delta, lytte, og være åpen for å la seg berøre av det
som det samtales om. Målet med den åpne dialogen er å utvikle og etablere en
felles forståelse for situasjonen og sammen finne løsninger på de problemer som
har oppstått (Seikkula & Arnkil, 2013). I nettverksmøtene er det to møteledere
som leder møtene. Deres oppgave er å sørge for at alle som deltar blir ivaretatt og
lyttet til. Med jevne mellomrom anvender møtelederne reflekterende samtaler
(Andersen, 2014) der de drøfter egne opplevelser og hva de tenker om det del-
takerne har sagt. Deretter inviteres deltakerne i møtet til å kommentere møte-
ledernes refleksjoner. Dette for å videreføre den åpne dialogen og prosessen i
møtet. Avslutningsvis samtaler man om hvordan den enkelte har opplevd å delta
på møtet, og deretter avtaler man dato for et neste møte. 
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Opprinnelsen til Åpen Dialog er, som nevnt innledningsvis, å finne i tradi-
sjonen relasjonsorientert og dialogbasert familieterapi. Alt terapeutisk
(sam)arbeid starter og utvikles sammen med familiene. Det primære fokuset
med og i Åpen Dialog er å legge til rette for dialoger og relasjonelle møter mel-
lom de ulike deltakerne i pasientens nettverk. Forskning knyttet til Åpen Dialog
har utledet syv hovedprinsipper: 1) Øyeblikkelig hjelp, 2) Sosialt nettverksper-
spektiv, 3) Fleksibilitet og mobilitet, 4) Teamets ansvar, 5) Psykologisk kontinu-
itet, 6) Toleranse for usikkerhet, og 7) Dialogisme som samtaleform (Seikkula &
Arnkil, 2007). I løpet av de siste 20 årene har mange fagmiljøer i Norden blitt
inspirert og startet med Åpen Dialog i ulike praksiser. Arbeidene fra Nord-Fin-
land har fått mange tilpasninger i forskjellige behandlingskontekster. I Norge
har man i Tromsø, Valdres og Agder etablert miljøer med fokus på utvikling og
forskning om tilnærmingen. I Tromsø ble språkets betydning samt reflekterende
og dialogiske prosesser viktige elementer i det nettverkssentrerte arbeidet
(Seikkula, 2000). I Valdres utviklet man en nettverksmodell med mål om å
prøve ut nettverksmøter som alternativ behandling av psykiske lidelser (Vigre-
stad & Hellandshølen, 2012). Her har man siden utviklet ODIN, et prosjekt for
systematisk utprøving og utvikling av åpne dialoger i nettverksmøter for perso-
ner med rusavhengighet og psykisk lidelse (Hopfenbeck et al., 2014). Videre har
Brottveit (2013) i sitt doktorgradsarbeid forsket på innholdet og betydningen av
det som skjer i nettverksmøtene. Bøes (2016) doktoravhandling omhandler
endringsprosesser i nettverksorientert hjelp til unge i krise. Holmesland (2015)
fokuserte i sin doktorgrad på fagfolks erfaringer med Åpen Dialog i møte med
unge menneskers nettverk. Funnene fra disse tre studiene viser at bærekraftig
forandring lykkes individuelt og organisatorisk når alle som deltar i utviklings-
arbeidet engasjerer seg som likeverdige partnere i de nye praksisene basert i
Åpen Dialog. Å generere dialogiske praksiser krever felles forståelse av hva
Åpen Dialog er blant deltakerne og i samarbeidet mellom fagpersoner, profesjo-
nelle nettverk og ledere. Studiene viser at en av de viktigste implementerings-
faktorene var å utvikle samarbeidsformer som inkluderer brukerne i alle faser
av prosjektet. Andre faktorer pekte mot viktigheten av å ha en felles visjon om
Åpen Dialog mellom lederne og fagpersoner, dele erfaringer og utvikle en sam-
arbeidskultur. Åpen Dialog utfordrer tradisjonell psykiatrisk behandling og
avdekket hindringer for samarbeid mellom tjenester, fagpersoner og brukere.
Den beste måten å overvinne disse hindringene på, er å utvikle og utprøve
Åpen Dialog under hele implementeringsprosessen.
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Vår kontekst 
Uttrykket «Åpen Dialog bak lukkede dører» er ment å vise til vår kontekst der
Åpen Dialog har blitt utviklet og praktisert i en lukket psykiatrisk sykehusavde-
ling. Den kontekstuelle forståelsen innebærer også bruk av begreper og ord som
har sitt utspring i den psykiatriske diskursen og fagforståelsen. For å tydelig-
gjøre og fastholde vår kontekst vil psykiatriske begreper og ord bli brukt i
denne artikkelen. Avdelingen består av tre lukkede psykoseposter, herav en sik-
kerhetspost. De fleste pasienter beskrives som å ha en alvorlig psykoselidelse og
er oftest innlagt med bruk av tvang. Mange har i tillegg rusavhengighetslidelse
og/eller voldsproblematikk. Avdelingen har fokus på struktur og sikkerhet. Den
er hierarkisk oppbygd, der leger i spesialisering, psykologer og psykiatere er
definert som pasientansvarlige behandlere for inneliggende pasienter. Heretter
er disse kalt behandlere. Sykepleiere og miljøterapeuter er definert som miljø-
personell. De bistår og deltar i behandlingen og har ikke et selvstendig behand-
leransvar for pasientene. Personalet går alltid med alarm for å kunne ivareta
hverandre og pasienter i vanskelige situasjoner. Det er i denne konteksten pasi-
entene inviterer sitt sosiale nettverk til Åpen Dialog i nettverksmøter. Møtene
foregår oftest i avdelingens lokaler hvor pasientene er innlagt.

Åpen Dialog praktiseres vanligvis i en kontekst der et team bestående av
fagpersoner fra kommune og spesialisthelsetjeneste kan kontaktes umiddelbart
ved en psykisk krise. Man inviterer til nettverksmøte innen 24 timer etter første
kontakt. Målet er å forhindre at den akutte krisen forverres med påfølgende
langvarig innleggelse i sykehus. Mobilisering av og samarbeid med pasientens
sosiale nettverk er en sentral tilnærming i dette samarbeidet (Seikkula, 2000;
Seikkula & Arnkil, 2007, 2013). Vår tilnærming praktiseres annerledes. Vi er i
kontakt med pasientene først når de er innlagt på avdelingen. Pasientene har
som oftest flere akuttinnleggelser bak seg, og har vært psykotiske over tid.
Nettverksmøtene for våre pasienter initieres dermed langt senere enn den tidli-
gere refererte finske forskningen og dens praksiser. Ved vår avdeling er det
sykepleiere og miljøterapeuter som har utdanning i nettverksmøteledelse som
leder møtene – ikke de pasientansvarlige behandlerne. Det innebærer at denne
artikkelen undersøker behandlernes erfaringer, og ikke miljøpersonalets eller
pasientenes. Hensikten med artikkelen er å beskrive og systematisere de erfarin-
ger pasientansvarlige behandlere ved en lukket psykiatrisk avdeling har med
bruk av Åpen Dialog i nettverksmøter. 
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Metode
Artikkelen bygger på en kvalitativ studie med et deskriptivt og eksplorativt
design, forankret i en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming (Kvale &
Brinkmann, 2015). Utvalget er strategisk, hvilket innebærer at utvalget er sam-
mensatt slik at materialet har best mulig potensial for å belyse problemstillin-
gen (Malterud, 2011). I vår sammenheng betydde det å inkludere pasientansvar-
lige behandlere som hadde vært ansatt i minimum seks måneder og med
erfaring fra minst tre nettverksmøter. Datainnsamlingen ble gjennomført ved et
fokusgruppeintervju der fem behandlere deltok. Deltakerne besto av både kvin-
ner og menn. De var utdannede psykologer og psykiatere. En utarbeidet
temaguide ble brukt som støtte i intervjuet for å sikre at flest mulig erfaringer
ble belyst av deltakerne (Malterud, 2012). Deltakerne fikk mulighet til å snakke
fritt om sine opplevelser og erfaringer med Åpen Dialog i nettverksmøter ved
avdelingen, dette i tråd med den fenomenologiske posisjonen. Intervjuet ble
gjennomført høsten 2015 og tatt opp ved hjelp av digital opptaker. Intervjuet
ble transkribert og analysert av førsteforfatter. Data ble analysert ved hjelp av
systematisk tekstkondensering som består av fire trinn (Malterud, 2011). Først
leste førsteforfatter gjennom hele teksten for å danne seg helhetsinntrykk av
teksten. Deretter ble meningsdannende enheter identifisert. For å styrke validi-
teten ble en uavhengig forsker involvert i prosessen ved å lese teksten og bidra
til å identifisere meningsdannede enheter. Deretter ble innholdet i de enkelte
meningsbærende enhetene abstrahert, og til sist ble betydningsinnholdet sam-
menfattet i en analytisk tekst av førsteforfatter. Teksten representerer resulta-
tene i studien og presenteres i denne artikkelen. Som tidligere nevnt er kontek-
sten for studien innrammet av en psykiatrisk diskurs som ytrer seg blant annet
gjennom deltagernes språkbruk og valg av ord. Kvale og Brinkmann (2015)
fremholder betydningen av å benytte det språket som deltagerne brukte i inter-
vjuet også i fremstillingen av funnene. Forfatterne viser til at dette kan bidra til
å være tettest i og på materialet, samt i analyse og tolkning av funnene. Det
empiriske grunnlaget er begrenset til et fokusgruppeintervju og kan på den
måten påvirke studiens eksterne validitet. Fokusgruppeintervjuets styrke er del-
takernes innbyrdes delinger av og refleksjoner omkring et felles emne. De kan
bygge på hverandres resonnementer, og gruppedynamikken kan mobilisere
assosiasjoner, fortellinger og vinklinger. Fokusgruppeintervjuer kan samtidig
lede fokusgruppen i retning av konsensus og slik tape de individuelle erfarin-
gene av syne (Malterud, 2012). Så også i dette fokusgruppeintervjuet. Basert i
disse refleksjonene rundt begrensningene i metoden, har vi i vår fremstilling
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forsøkt å være tro mot datagrunnlaget. Studien ble godkjent av Norsk senter for
forskningsdata (NSD) og av personvernombudet ved gjeldende sykehus.

Funn
I det følgende presenteres funnene i tre hovedtemaer: 1) Nettverksmøter som arena
for dialogisk og relasjonelt samarbeid, 2) Ledelse av nettverksmøter, og 3) Nett-
verksmøter med pasienter som erfarer en alvorlig psykisk lidelse. Hovedtemaene er
et resultat av den systematiske tekstkondenseringen i tekstanalysen. 

Nettverksmøter som arena for dialogisk og relasjonelt samarbeid
Alle informantene trakk frem viktigheten av å ha tid til reflekterende samtaler i
nettverksmøtene. De opplevde at slike samtaler fremmet endring og ga mulig-
heter for å se nye løsninger. Gjennom refleksjonene fikk de økt kunnskap om
pasienten og dennes nære relasjoner. En av informantene følte at man mistet
noe betydningsfullt når viktige ytringer fra pasienter og pårørende ikke ble løf-
tet opp i en reflekterende samtale og slik forsøkt forstått. Reflekterende samta-
ler i nettverksmøtene ble trukket frem som annerledes enn i andre terapeutiske
sammenhenger. En uttalte: 

Som behandler opplever jeg at mange ser på meg og forventer at jeg svarer. Ved

at møtelederne tar ansvar for dialogen og reflekterer høyt sammen, flyttes foku-

set vekk fra meg. Det bidrar ofte til at det åpner opp for noe større. Det oppleves

annerledes.

Flere informanter beskrev de første nettverksmøtene som krevende og fylt med
affekter. De opplevde at deltakerne i møtet lærte å snakke sammen og tåle
affektene uten at møtene måtte avsluttes. Informantene erfarte at nettverks-
møtene var velegnede læringsarenaer for pasienter og pårørende. De opplevde
at møtene ga muligheter for at dialogen mellom pasient og pårørende kunne
fortsette etter utskrivelse. Informantene erfarte at alle deltakerne i nettverks-
møtet tok ansvar for møtets samtaler om innhold og løsninger. De opplevde at
alle deltakerne var mer likeverdige i nettverksmøtet sammenliknet med tradi-
sjonelle møter. En uttalte: 

I all hovedsak blir samtlige parter ansvarliggjort på en ganske god måte gjen-

nom formen på møtet. Dette fordi man i mindre grad har dialog bare mellom

pasient og helsepersonell, pårørende og helsepersonell, eller mellom pasient og
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pårørende. Når alle er til stede må man snakke åpent. Når pårørende har vært

misfornøyd med ting, er pasienten der og har like stort ansvar for å svare det ut.

Alle informantene mente at pårørende fikk større muligheter for å være en
aktiv part i behandlingen. De opplevde at pårørende fikk snakke om temaer de
var opptatt av, og at de tok medansvar for løsningene. Informantene opplevde
at nettverksmøtene ivaretok pårørende slik at de kunne snakke om de frustra-
sjonene og den fortvilelsen som de ofte bar på. Slik var informantene opptatt
av at nettverksmøtene var en god arena for pårørende. En beskrev det slik:

Man skulle kanskje tro at om pårørende fikk snakke i ti minutter om sin frustra-

sjon, skulle det være klart for at vi skulle kunne svare på frustrasjonene. Men

hun snakket i halvannen time, hun brukte hele møtet på å kritisere helsevesenet.

Det skjedde på en måte som var umulig å stoppe. Det var som en flodbølge. Så

ved neste møte lurte vi på om vi igjen måtte sitte og høre på kritikken. Men da

var det helt stille ... Det viser seg at pårørende har behov for å komme med kri-

tikk. Først når de er ferdig, kan man begynne å være litt mer konstruktiv. Jeg

har aldri sett ett eksempel på hvordan en kritikk av helsevesenet ble borte ... Rett

og slett ved at det ikke ble stoppet.

Ledelse av nettverksmøter 
Flere av informantene beskrev sine ønsker om å ha trygge og erfarne møteledere.
De opplevde ofte usikkerhet i forhold til egen rolle når møtelederne var vage, uty-
delige eller uerfarne. Flere av informantene bekreftet at de følte et ansvar for
gode møter forstått som at samtalene var rettet mot samarbeid og dialog. De ble
usikre på egen rolle når nettverksmøtene ikke hadde tydelig ledelse. Dette var
fremtredende hos de med minst erfaring med Åpen Dialog. Informantene mente
personlig egnethet hos møteleder var viktig. En av dem uttalte: 

Det er veldig stor forskjell på møteledelse, og det handler ikke bare om formell

utdannelse. Det handler om personlige forutsetninger. Og det handler først og

fremst om trygghet, og at du ikke har behov for å vise deg frem. Du skal holde

deg i bakgrunnen, og det må være en naturlig måte å holde seg i bakgrunnen

på. Ikke av beskjedenhet, men ut fra en holdning om at du ikke er den viktigste

personen på møtet. 
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En annen sa: «Jo mer dialogisk det er, jo bedre tilrettelegger vi for at pasienter
og pårørende får utfolde seg. Da kan ikke møtelederne eller vi være opptatt av å
vise oss frem. Det er ekstremt viktig». 

Egnede møteledere ble beskrevet som reflekterte, passe tilbakelente og med
evne til å lese situasjoner og relasjoner. De sørget for at alle stemmer ble invi-
tert inn i samtalene og lyttet til. Flere informanter beskrev behov for å inter-
venere i nettverksmøter der de opplevde at møtelederne ikke fanget opp viktige
uttalelser fra de som deltok. Selv om de ikke intervenerte eller tok ledelsen,
opplevde de en usikkerhet om hvor aktive eller tilbakelente de skulle, eller
kunne, være. Informantene beskrev at usikkerheten ikke nødvendigvis bare
handlet om møtelederne, men om møtets uvante struktur og innhold. De var
åpne på at egne behov for å intervenere kunne være årsaken til at de ikke alltid
klarte å sitte i ro og la møtene gå sin gang. En uttalte: «Hovedutfordringen er å
holde kjeft. Fordi vi er lært opp til at det vi sier er nyttig, får vi nesten ikke sagt
nok. Men vi tenker ikke over at det faktisk er nyttig å lytte til folk.» 

Det ble beskrevet som utfordrende å komme fra en instruktiv, metodefoku-
sert hverdag, til plutselig å skulle omstille seg, gi fra seg kontrollen, og i større
grad sitte og lytte til andre personer og deres ulike dialoger. 

Det var bred enighet om at det opplevdes som godt og nyttig at sykepleiere
og miljøterapeuter ledet nettverksmøtene. Som behandlere var de vant til å
være den førende part i samtaler. I nettverksmøtene behøvde de ikke å være
det. Informantene beskrev at de erfarte en større frihet i nettverksmøtene. De
fikk mulighet til å observere og ta del i møtene på en annen måte enn om de
selv skulle ledet møtene. Informantene opplevde at man som deltaker hadde
større mulighet for å fokusere på innholdet og relasjonene i møtene. Ved å delta
på lik linje med de andre deltakerne opplevde informantene at de ikke lenger
behøvde å forsvare behandlingen eller systemet de arbeidet under. De kunne
bruke tiden til å delta, se, lytte og lære mer om pasienten og dennes nettverk.
Nettverksmøtene ble slik en kilde til informasjon. En beskrev det slik: 

På nettverksmøtene har de (pasientene) snakket på en helt annen måte til sitt

nettverk, sånn at jeg faktisk må korrigere mitt syn på pasienten. Jeg hadde opp-

fattet pasienten som kontaktsvak og kommunikasjonsforstyrret, men i nett-

verksmøtene ble pasienten mye mer aktiv. Så det er en kilde til informasjon på

en helt annen måte enn gjennom vanlige samtaler. 
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Nettverksmøter med pasienter som erfarer en alvorlig psykisk lidelse 
Informantene opplevde ingen sammenheng mellom pasienters grad av psyko-
tisk adferd og hvordan nettverksmøtene fungerte. De hadde erfart at pasienter
de mente fremviste sterke psykotiske forstyrrelser kunne fungere godt i nett-
verksmøtene. Personlig egnethet hos møtelederne og teamets samarbeid hadde
større innvirkning på møtene, samtalene og relasjonene. Informantene mente
det var viktig å ha nettverksmøter med de pasientene de anså hadde størst
utfordringer med sin psykiske lidelse. Dette begrunnet de med at pasientens
nettverk oftest også var sterkt preget av situasjonen. Informantene opplevde at
det var viktig for pasienten og nettverket å være sammen midt i krisen. De
mente at det var nettopp da pasienten og nettverket trengte det mest. 

Informantene erfarte at pasientene oppførte seg annerledes i nettverks-
møtene enn i avdelingen. Pasientene ble opplevd som mer aktive, og deres res-
surser kom tydeligere frem. De opplevde å få et mer nyansert bilde av pasien-
ten, nettverket og de ulike innbyrdes relasjonene. En av informantene beskrev
det som å se pasientene «i ett nytt lys». En annen beskrev en pasient som aldri
satt i ro, som var rastløs og derfor vanskelig å gjennomføre en samtale med.
I nettverksmøtene satt denne pasienten rolig under møtene, noe informanten
aldri hadde kunnet forstille seg var mulig. 

Informantene hadde erfart mange tøffe møter. De opplevde at de selv hadde
mye igjen for møtene, og forsto det slik at pasienter og pårørende også hadde
det. Ønsket pasienten nettverksmøter, gjennomførte man møtene uavhengig av
graden av psykose. Det kom flere beskrivelser av nettverksmøter med pasienter
der informantene tolket pasientene som svært psykotiske. Ingen informanter
hadde opplevd møtene som uegnede av den grunn. En av dem beskrev et nett-
verksmøte med en pasient og hans pårørende som svært vanskelig. Denne pasi-
enten ble opplevd som så psykotisk og preget av symptomer at han var på
skjermet enhet. I nettverksmøtet hadde pasienten snakket til sine pårørende på
en måte som var vanskelig å sitte og høre på. Informanten beskrev at det var et
enormt emosjonelt trykk i møtet og at behandlingsteamet i etterkant hadde lurt
på om det hadde vært riktig å gjennomføre. Informanten fortalte videre at
senere, i kontakt med pårørende og pasient, var det ingen av dem som ytret seg
negativt eller uttrykte ønske om å avslutte nettverksmøtene. En annen uttalte i
denne forbindelse: «Den dynamikken som utspiller seg mellom pårørende og
pasient, den er der fra før, og den kommer til å være der senere. Hvis vi kan
hjelpe til, slik at dynamikken blir mer positiv, så bør vi tilrettelegge for det».
Dette kom frem gjennom refleksjoner blant informantene om hvorvidt Åpen
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Dialog er egnet for alle pasienter. Finnes det tilfeller der man ikke burde gjøre
bruk av denne tilnærmingen? En uttalte: «Det vil alltid være noe nyttig å trekke
ut av møtene. Men når pårørende blir direkte drapstruet i møtet, har vi da mis-
lyktes? Eller har vi bare bidratt til å synliggjøre at pasienten er veldig dårlig?». 

Flere av informantene hadde erfaringer der de var usikre på nytten av
enkelte nettverksmøter. Noen undret seg over hensiktsmessigheten med nett-
verksmøtene i de tilfellene man ikke opplevde bedring i den helhetlige behand-
lingssituasjonen for pasienten. I den forbindelse beskrev informantene nett-
verksmøter der både behandlingsteamet og nettverket var fortvilet og ikke fikk
til å utvikle et grunnlag for endring. Flere av informantene mente at man
underveis burde vurdere om man skulle fortsette møtene der man ikke så noen
nytte i dem. Samtidig så informantene viktigheten av at pasient og nettverk
hadde en arena hvor de kunne snakke om vanskelige situasjoner og relasjoner.
De var enige om at nytteverdien av nettverksmøtene kunne vise seg senere –
ikke nødvendigvis i selve møtet, eller rett i etterkant, men over tid. Fordi man
kunne se virkningen så sent som ett år senere, ifølge en av informantene, så
ville en vurdering om å avslutte enkelte nettverksmøter på grunnlag av man-
glende nytte, være vanskelig å ta. 

Diskusjon
Basert i overnevnte funn fra studien vil følgende to temaer diskuteres: 1) Åpen
Dialog med pasienter som erfarer alvorlig psykisk lidelse, og 2) Behandlernes
roller i nettverksmøtene. 

Åpen Dialog med pasienter som erfarer alvorlig psykisk lidelse 
Som tidlige nevnt har andre behandlingsmiljøer og fagfolk innen det psykia-
triske feltet stilt seg undrende til om det er mulig å praktisere Åpen Dialog på
en lukket psykiatrisk avdeling. Dette fordi pasientene er så sterkt preget av sin
psykotiske tilstand. Studien viser ingen sammenheng mellom hvor alvorlig
behandlerne vurderer at pasientens symptomer er, og hvor nyttig behandlerne
opplever nettverksmøtene. Pasientenes grad av psykose ble ikke opplevd som
avgjørende for det dialogiske og relasjonelle samarbeidet i nettverksmøtene.
Om pasienter skulle komme med uforståelige eller psykotiske utsagn i nett-
verksmøtet, ble forholdene lagt til rette for å kunne samtale om dette. Seikkula
og Arnkil (2013) skriver at man skal lytte, være nysgjerrige og utforske språk-
lige uttrykk som omtales som psykotiske i nettverksmøter. Å gi rom for og lytte
til disse tidvis uforståelige og ulogiske stemmene, kan bidra til å skape en for-
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ståelig og håndterbar helhet både for pasienten og nettverket. Å kunne uttrykke
de språklige metaforene eller mulige hallusinasjonene kan bidra til at pasienten
får satt ord på viktige temaer knyttet til sine tidligere erfaringer (Seikkula &
Arnkil, 2013). Slik skapes en dialogisk atmosfære og relasjonell holdning i nett-
verksmøtet der alle typer ytringer er mulige og verdifulle. 

Gjennom forskning omkring Åpen Dialog i Finland har man funnet at psy-
kotiske ytringer og innhold avtar gjennom nettverksmøter. Pasienten får hjelp
til å skape en nytt, verbalt språk for sterke følelsesmessige opplevelser som tid-
ligere kom til uttrykk som «uforståelige» eller psykotiske ytringer (Seikkula et
al., 2006; Seikkula, Alakare & Aaltonen, 2011; Aaltonen, Seikkula & Lehtinen,
2011). Dette benevner Seikkula og Arnkil (2007) som helbredende dialoger. For
å utvikle helbredende dialoger må alle deltakerne føle seg hørt (Karlsson &
Borg, 2013). I den åpne dialogen kan det skapes ett felles språk mellom delta-
kerne i møtet (Seikkula & Arnkil, 2013). Slik får pasienten nye erfaringer og en
mulighet til å bli bedre kjent med seg selv. Når nettverket deltar og er involvert
i disse prosessene, vil opplevelsen av tilhørighet og egen betydning kunne bli
styrket. Man samles og er sammen om, og i, det som er vanskelig. Studien viser
at behandlerne opplevde at relasjonen mellom pasienter og nettverk ble revita-
lisert gjennom den åpne dialogen i nettverksmøtene. De beskrev at pasientene
og det sosiale nettverket fant nye løsninger på vanskelige problemstillinger ved
at de begynte å snakke sammen igjen. En forklaring på at Åpen Dialog oppleves
som hjelpsom og nyttig av behandlerne relatert til pasienter i vår kontekst, kan
være at dialogene erfares som helbredende.

Vår studie viser at nettverksmøtene gir muligheter som ikke oppleves i tra-
disjonelle møter. Møtene gir tilgang til ny og annerledes informasjon som kan
komplementere bildet som har dannet seg av pasienten og dennes nettverk.
Ressursene kom tydeligere frem i nettverksmøtene, og pårørende fikk mulighet
for å ta del i behandlingen. De blir medansvarlige for løsningene gjennom sin
deltakelse og tilstedeværelse i møtene. Familien og nettverket er alltid relevant i
et behandlingsperspektiv ifølge Seikkula og Arnkil (2007; 2013). Når de profe-
sjonelle er i kontakt med pasientens nettverk, opplever ofte fagpersoner at
mange brikker faller på plass i forståelsen av pasienten. Mange opplever at
vansker med samarbeid avtar og får ny giv (Seikkula & Arnkil, 2013). Funnene
i denne studien bekrefter dette. Pasientene fremstår «i et nytt lys for behand-
lerne». Behandlerne beskrev også en endring hos pårørende når de fikk anled-
ning til å delta i nettverksmøtene. Pårørende ble beskrevet som engasjerte og
samarbeidende. Pårørende hadde informasjon og ideer som ga viktige bidrag i
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behandlingen. Studien viser at når vanskeligheter og frustrasjoner løftes frem
og italesettes, får de tilstedeværende en mulighet til forstå og endre sine gjen-
sidige opplevelser av hverandre gjennom den åpne dialogen. Det kan skapes et
grunnlag for utvikling av relasjonell tillit, et fellesskap og felles mål. Disse
mulighetsbetingelsene er kanskje ikke like fremtredende i andre, tradisjonelle
samarbeidsfora. Dette kan være en av årsakene til at behandlerne erfarte Åpen
Dialog i nettverksmøter som virksom i vår kontekst. 

Behandlernes roller i nettverksmøtene 
Studien belegger positive erfaringer med at utdannete nettverksmøteledere
ledet nettverksmøtene. Behandlerne hadde større faglig og relasjonell frihet enn
om de selv hadde ledet møtene. De kunne konsentrere seg om å være deltakere.
I andre behandlingskontekster er det vanligvis behandlere selv som er møte-
ledere av nettverksmøtene. Ifølge Brottveit (2013) stilles de profesjonelle hjel-
perne overfor en krevende relasjonell balansegang når de både skal ha en aktiv
tilretteleggerrolle i nettverksmøtet, og samtidig la pasienten og nettverket føre
ordet og bestemme løsningene. Denne dobbeltrollen slipper behandlerne på vår
avdeling ved at det er miljøpersonalet som leder møtene. Ved å gi fra seg kon-
trollen og delta i nettverksmøtene på lik linje med de andre deltakerne opplevde
behandlerne at de ikke lenger hadde behov for å forsvare seg selv eller behand-
lingen. De kunne i stedet lytte til frustrasjoner og fortvilelse fra pasienter og
pårørende uten å føle direkte ansvar for å respondere på kritikken. De nevnte
erfaringene hos behandlerne kan med Seikkula og Arnkil (2007) benevnes som
dialogens skapende felleskap. Pasienter og pårørende har kanskje for første
gang hatt muligheten til å snakke om sine vanskelige følelser og opplevelser.
Relasjonene og emosjonene kan derfor bli sterke og atmosfæren trykkende.
Samtidig åpnes det opp for en forsøksvis og prøvende dialog om disse utford-
ringene. Man arbeider med å gå fra monolog til dialog ved å lytte og respon-
dere i et relasjonelt felleskap. Behandlernes posisjon endres dermed fra å være
intervenerende og i forsvar, til å bli deltakende i en gjensidig prosess med
utsagn og respons (Seikkula & Arnkil, 2007). Vår studie viser til at når behand-
lerne gir slipp på kontroll, beveger de seg samtidig fra en tradisjonell måte å
forholde seg til pasienten på, til å delta som en av tre likeverdige kompetanse-
systemer i nettverksmøtene. De tre kompetansesystemene består i våre nett-
verksmøter av pasienter, pårørende og fagfolk som på en likeverdig måte bidrar
til møtene med hver sine ulike og unike kompetanser (Fyrand, 2005).
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En forutsetning for at dette skal kunne skje, er tydelige og gode møteledere.
Når møtelederne ble opplevd som vage, kom behovet for å ta kontroll. Tradisjo-
nelt er behandlerne lært opp til å ta ansvar og kan raskt utfordres når møte-
lederne ikke oppleves som tydelige. De ble usikre på egen rolle. Å tåle usikker-
het er en av de syv grunnleggende prinsippene i Åpen Dialog (Seikkula &
Arnkil, 2007). Denne terapeutiske posisjonen er et grunnleggende relasjonelt
skifte og en ny erfaring for mange profesjoner. Fagpersoner flest er vant til å
tenke at man skal tolke problemet og komme med en løsning som kan redusere
eller fjerne symptomene. I et dialogisk møte søkes det etter å finne løsningene i
et relasjonelt samarbeid (Bøe, 2016). Det å tåle usikkerhet og ikke agere med en
gang, kan ifølge Seikkula og Arnkil (2007) føre til nye og tidvis overraskende
løsninger. Forfatterne viser til at om fagpersonene har for dårlig tid og foreslår
raske avgjørelser, vil familiens egne psykologiske ressurser i liten grad bli
mobilisert og tatt i bruk. Sundet (2006) påpeker at terapeutens interesseom-
råder, uhøflighet og rask handlingsorientering kan hindre den reflekterende
prosessen. Behovet for å intervenere kan derfor komme i veien for møteledernes
forsøk på å utvikle og skape dialogiske og relasjonelle prosesser. Samtidig må
man være åpen for at utydelig ledelse kan forstyrre den åpne dialogen i nett-
verksmøtet. 

Seikkula og Arnkil (2007) påpeker viktigheten av å følge opp følelsesladde
temaer i nettverksmøtene. Ved å være spesielt følsom for slike øyeblikk økes
mulighetene for å sette ord på opplevelser som det tidligere aldri har vært snak-
ket om. Behandlerne beskrev episoder der de opplevde at møtelederne ikke
responderte på viktige ytringer. Når slike ytringer ikke ble fulgt opp av møte-
lederne, ble behandlerne usikre på egen rolle og fikk behov for å intervenere og
ta over møteledernes rolle. Vigrestad og Hellandshølen (2012) mener at møtele-
dernes oppgave er å anerkjenne de følelsesmessige ytringene som bringes frem
og stille seg nysgjerrige og utforskende til dem. Åpne spørsmål bidrar til reflek-
sjon og utdypning av følelser, tanker og synspunkter. Samtalen kan dermed
føre til at deltakerne utvikler seg selv og kommer relasjonelt og følelsesmessig
nærmere hverandre. Deltakerne får en større forståelse for hva som blir sagt og
hvordan dette kan forstås. Når man er usikker på nettverksmøtenes innhold og
struktur slik noen av behandlerne beskrev, vil en presisering av møteledernes
rolle kunne være til hjelp for å tåle denne usikkerheten. Behandlerne beskrev
noen nettverksmøter som de var usikre på om var gode eller til nytte eller hjelp.
De spurte seg om slike møter burde være avsluttet tidligere. Seikkula og Arnkil
(2007; 2013) beskriver nettverksmøter med både gode og dårlige utfall. De
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poengterer at i samtaler med monologisk og instruktivt innhold passer ikke
teamets respons alltid overens med pasientens initiativ, og det oppnås ikke dia-
logisk utveksling (Seikkula & Arnkil, 2007). Manglende dialogisk utveksling
kan knyttes til funn fra vår studie som viser at behandlere vurderte noen nett-
verksmøter som lite nyttige og hjelpsomme for pasienten og dennes nettverk. 

Avsluttende refleksjoner
Studien beskriver Åpen Dialog i en ny og annerledes kontekst enn tidligere
forskning viser til. Artikkelen beskriver behandleres erfaringer med et dialogba-
sert og relasjonsorientert (sam)arbeid på en lukket avdeling innen psykisk helse-
vern. Ved å invitere pasientene inn i en åpen dialog der medvirkning og delta-
kelse i utformingen av behandlingen er sentral, engasjeres og myndiggjøres
både pasienter og pårørende. De får en mer aktiv og likeverdig rolle i behandlin-
gen. Studien viser at de pasientansvarlige behandlerne erfarer at Åpen Dialog i
nettverksmøter er nyttig. Den gir muligheter som ikke finnes innen tradisjonell
psykiatrisk behandling. Ved at utdannede nettverksmøteledere leder nettverks-
møtene går behandlerne fra en tradisjonell til en mer likeverdig posisjon, der de
erfarer å bli deltakere i en gjensidig prosess. De opplever at den terapeutiske
posisjonen og de terapeutiske relasjonene endres. Dette står i kontrast til det tra-
disjonelle psykiatriske kunnskapsgrunnlaget ved en lukket psykiatrisk avdeling
der maktutøvelse og bruk av tvang også er en del av praksisene. Vår studie viser
at behandlerne opplever Åpen Dialog som et viktig og verdifullt tilskudd i
behandlingstilbudet til pasienter som opplever en alvorlig psykisk lidelse. 

Ved hjelp av den åpne dialogen kan ulike kliniske arbeidsformer og sam-
værsmåter vokse frem og bidra til utvidete forståelser, samarbeidende dialo-
giske relasjoner og nyttige løsningsstrategier for deltakerne. Slik kan Åpen Dia-
log bidra som en utfordrende motvekt til hierarkiske profesjonsstrukturer,
maktutøvelse og tvang. En viktig forutsetning er at både pasientens, nettverkets
og fagpersonenes autonomi gis oppmerksomhet og sikres. Dette gjelder både for
strukturelle rammer, kunnskapsperspektiver og de nødvendige betingelser for et
dialogbasert samarbeid. Det kan være utfordrende for fagpersonene å våge
uforutsigbare relasjoner i det åpne landskap som et slikt samarbeid represente-
rer. Arbeidsformer som kan ivareta pasientens og nettverkets verdighet, integri-
tet og selvfølelse, innebærer å sette seg selv i, og på, spill. Innbakt i arbeidet
med Åpen Dialog ligger å stole på egen kompetanse, erfaring og faglighet, å se
og anerkjenne potensialet i samarbeidet med nettverket, og å våge og se utover
prosedyrer og rutiner. I dialogiske møter og relasjonelle samspill med nettverk
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er ikke ferdig utarbeidede rutiner og på forhånd gjennomtenkte prosedyrer for
etablert psykiatrisk praksis tilstrekkelige. Arbeidsformer som skal bidra til å
ivareta nettverkets verdighet, integritet og selvfølelse innebærer faglig hand-
lingsrom, mot og klokskap. Handlingsrommet som åpner seg, gir muligheter til
å fylle rollen som samarbeidsorientert fagperson, mot til å gå inn i uforutsig-
bare situasjoner og relasjoner, og klokskap i møter med ulike sosiale nettverk.

Samtidig er det behov for å utvikle mer forskningsbasert kunnskap om til-
nærmingen Åpen Dialog innen vår og tilsvarende kontekster. Vår studie kan
inspirere til at det gjennomføres systematisk utprøving og evaluering av ulike
dialogbaserte og relasjonsorienterte samarbeidsformer utviklet fra Åpen Dialog.
Studien viser hvordan Åpen Dialog kan bidra til å utvikle fagpersoners tillit til
dialogens kraft, mot og åpenhet i samarbeidet og i samtalene med pasienten og
nettverket om det terapeutiske samarbeidet. Det vil være sentralt å gi flere
beskrivelser og evalueringer av ulike kliniske implikasjoner av Åpen Dialog i
ulike terapeutiske kontekster og hvordan den uttrykker seg. Særlig gjelder dette
å se på fagpersoners nye relasjoner og roller i samarbeidet slik vår studie frem-
holder. Videre bør det fremstilles systematiske beskrivelser og evalueringer av
hvordan en slik dialogbasert og relasjonsorientert tilnærming kan oppleves
hjelpsom og nyttig for pasienten og dennes nettverk. Sentralt er å utforske
hvilke praktiske, faglige og etiske problemstillinger som aksentueres i samarbei-
det i en tilnærming basert i Åpen Dialog.
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