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Forord
Fysiske, kommunikative og sociale barrierer

handicap’ var gennemført med støtte fra So-

er medvirkende årsager til, at mange menne-

cialministeriet.

sker med handicap har mindre kontakt med
familie og venner, står uden for arbejdsmar-

Servicestyrelsen har valgt at relancere pub-

kedet og ikke kan deltage i det almindelige

likationerne, da der fortsat er behov for

fritidsliv. Barrierer som gør det sværere at

fokus på sociale netværk i støtten til men-

fastholde og udvide et socialt netværk.

nesker med handicap og på metoder til
det

konkrete

netværksarbejde.

Nærvæ-

Denne publikation er en af flere i en serie

rende publikation er blevet genoptrykt,

om ’Sociale netværk og handicap’. Publika-

mens resten af serien kan downloades på

tionerne udspringer af et udviklingsarbejde

www.servicestyrelsen.dk i en ny udgave.

i perioden 2003-2006 på botilbud for yngre
fysisk handicappede. Arbejdet havde til for-

Denne publikation går i dybden med sociale

mål at sætte fokus på metoder, der i højere

netværk som mål for socialt arbejde. Først

grad gør det muligt at fastholde og udvikle

en kort præsentation af teori om sociale

sociale netværk for mennesker med handi-

netværk og viden om de særlige udfordrin-

cap. Udviklingsarbejdet ’Sociale netværk og

ger et handicap giver. Herefter sættes fokus



på netværksarbejde - Hvad er det? Hvordan

De andre publikationer introducerer til

kommer man i gang? Afslutningsvis diskute-

temaerne:

res rollen som hjælpeperson for mennesker
med handicap, der har behov for støtte til
sociale netværk.
God læselyst!

• Mit sociale netværk …
- om mål for netværksarbejde og handicap

• Når jeg kommunikerer ...
- om kommunikation, sociale netværk
og handicap

Thomas Gruber,
Chef for Handicapenheden
Servicestyrelsen, 2008

• Gamle og nye netværk
- om pårørende, venner og handicap

• Aktiv deltager i fællesskabet
- om initiativ, sociale kompetencer
og handicap
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Indledning
Lars er svært fysisk handicappet. Han har

tingelser for et socialt netværk, de lever med.

brug for hjælp til at kommunikere med an-

Herunder behovet for støtte til at fastholde

dre og bevæge sig uden for hjemmet. Han er

og udvide et socialt netværk.

samtidig en meget social person og vil gerne
lære nogle af dem fra sit aktivitetstilbud bed-

Alle mennesker har brug for sociale relatio-

re at kende. Eksempelvis ved at besøge dem

ner. Faktisk kan man dø af ikke at have et so-

privat i weekenderne. Men Lars kan ikke

cialt netværk. Flere undersøgelser peger på

tage kontakten selv og kan heller ikke helt

en tæt sammenhæng mellem menneskelig

overskue, hvordan det kan lade sig gøre med

sundhed og velvære og det at have kontakt

transport og ledsagelse, som er nødvendigt

til andre mennesker. Et socialt netværk giver

for ham.

omsorg og udgør et socialt sikkerhedsnet. Et
socialt netværk giver tilhørsforhold og der-

For Lars er det svært at udvikle bekendtska-

med social integration. Man oplever at have

bet til andre mennesker. Det kræver nemlig,

værdi for andre ved at give og modtage. Et

at der er nogen, der hjælper ham med at

netværk giver også adgang til indflydelse, ek-

kommunikere og komme uden for sin dør.

sempelvis når man kender ’de rigtige men-

Og før det kan ske, skal Lars have forklaret

nesker’, og adgang til nye kontakter som

en støtteperson, hvad det er, han gerne vil.

venners venner. Jo større netværk, jo bedre

Dette kan være en udfordring i sig selv.

adgang til nye netværk. Med andre ord er

Denne bog handler om netværksarbejde med

sociale relationer en væsentlig del af det at

mennesker med handicap og de særlige be-

være menneske.



Indledning

Vi har alle forskellige betingelser for at have

En funktionsnedsættelse kan samtidig på-

et socialt netværk. Mange mennesker med

virke personlige kompetencer som overblik,

handicap oplever særlige barrierer for at

planlægning, genkendelse, at kunne tage

fastholde og få nye sociale netværk. Barrie-

kontakt mm. Måske fordi man husker dår-

rer der opstår i samspillet mellem den enkel-

ligt eller er meget træt. Kompetencer der er

tes funktionsnedsættelse, og de muligheder

vigtige for at fastholde og udvide sit sociale

omgivelserne tilbyder for at kompensere for

netværk.

funktionsnedsættelsen.
Når et handicap fremstår som en væsentlig
I omgivelserne er dårlig tilgængelighed årsag

årsag til, at den enkelte har færre mulighe-

til, at mange mennesker med handicap har

der for at fastholde og udvide sit netværk,

færre muligheder for eksempelvis at komme

har samfundet et ansvar for at yde handicap-

på arbejdsmarkedet eller til aktiviteter i for-

kompenserende støtte. For mon ikke Lars vil-

enings- og kulturlivet. Steder hvor man al-

le besøge nogle fra aktivitetstilbuddet, hvis

mindeligvis møder nye mennesker og etab-

han fik lidt hjælp til spørge dem og plan-

lerer nye sociale netværk. Tilgængeligheden

lægge det? Kompenserende støtte handler

handler både om fysiske barrierer som fx

både om forbedret tilgængelighed, adgang

trapper og smalle døre, så en kørestolsbruger

til hjælpemidler, transport og ledsagelse,

ikke kan komme ind. Om kommunikative

men også støttepersoners tid og evne til at

barrierer, som manglende tolk eller kommu-

hjælpe og forstå på den ønskede måde. Og jo

nikationshjælpemidler, så man ikke kan blive

mere af hængig man er af andre mennesker

forstået eller gøre sig forståelig. Og om sociale

og støtte i hverdagen, jo større betydning får

barrierer som usikkerhed eller andres for-

de forudsætninger, omgivelserne tilbyder,

domme over for mennesker med handicap.

for muligheden for et socialt netværk.



Indledning

Faktum er, at mennesker med handicap ofte

Derfor er der behov for et øget fokus på,

har et ringe netværk eller et netværk ude-

hvordan man kan støtte fastholdelsen og ud-

lukkende bestående af støttepersoner og evt.

viklingen af sociale netværk for mennesker

andre beboere. For et handicap påvirker ad-

med handicap.

gangen til netværk.
Vi ved, at mennesker der bliver ramt af en

Kilde: Nielsen 2004, Ringsby 2002, HildebrandtEriksen 1997, Hansen 2002, Fyrand 1994.

alvorlig sygdom eller et handicap, har svært
ved at fastholde deres netværk, ligesom netværket kan finde det svært at håndtere de
ændrede vilkår. Vi ved, at mennesker med
handicap har færre muligheder for at deltage i samfundets almindelige netværksskabende aktiviteter som arbejde, fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter osv. Vi ved, at
for mange mennesker med handicap vil det
kræve noget ekstra at tage kontakt til andre
mennesker - det være sig mod, hjælpemidler
eller støtte. Og når man er af hængig af andres hjælp og måske bor under institutionslignende forhold, er støtten ofte begrænset
af støttepersoners tid, ressourcer og vagtplaner.
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Sociale netværk og handicap
Når jeg tænker på mit sociale netværk, er

spørger efter dem, der er betydningsfulde,

det mennesker, jeg ser. Mennesker der be-

eller dem man ser tit.

tyder noget for mig. Mennesker der hjælper mig. Dem jeg inviterer med til min

En definition på sociale netværk er (Fyrand

fødselsdag osv. Men forskellige mennesker

1994):

vil give forskellige svar på, hvem man anser som sit sociale netværk. Nogen vil tæn-

”Sociale netværk består af uformelle rela-

ke kollegaer med i deres sociale netværk,

tioner mellem mennesker som samhandler

mens andre vil afgrænse det til familie og

mere eller mindre regelmæssigt med hinan-

nære venner. Samtidig af hænger det også

den.”

af, hvordan man spørger. Eksempelvis kan

Psykolog A. Finset

der være stor forskel på svaret, hvis man
Ud af definitionen kan læses fire kendetegn ved sociale netværk. For det første er
sociale netværk uformelle, som også kan
forstås som private og frivillige. De er ikke
styret af kontrakter eller regler, som i en
formel organisation, eksempelvis ved et
ansættelsesforhold eller en forretningsforbindelse. Det er nogen, man selv har valgt,

11
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fordi man kan lide dem. For det andet er

forælder. Dette noget, der forbinder perso-

der et tidsperspektiv forbundet med so-

nerne, kaldes også det fælles tredje.

ciale netværk. Der skal være en form for
regelmæssighed forbundet med relatio-

Frivilligheden, regelmæssigheden, aktø-

nen. Det betyder, at manden, du tilfældigt

rer og relationer samt det fælles tredje er

møder i svingdøren til indkøbscentret el-

overskrifter for den følgende korte intro-

ler til en konference, ikke kan forstås som

duktion til teori om sociale netværk og

et socialt netværk. For det tredje består

handicap. Introduktionen er tænkt som et

sociale netværk af grupper af mennesker,

bidrag til refleksion i netværksarbejdet og

og de forhold de har til hinanden. I dit so-

som hjælp til at få et billede af indholdet

ciale netværk er der måske dine forældre,

af et netværk.

som du har ét forhold til, dine sportskammerater, som du har et andet forhold til

Når du læser, prøv da at tænke på dit eget

og gamle venner, som du har et helt tredje

netværk eller netværket for den person, du

forhold til. Man kan med andre ord sige,

skal støtte. Der er som afslutning på hvert

at et socialt netværk består af en mængde

afsnit nogle spørgsmål, du kan bruge til

aktører og en mængde relationer. For det

refleksion selv – eller sammen med dine

fjerde er der det kendetegn, at man sam-

kollegaer.

handler. At samhandle kan forstås som, at
man er fælles om noget – man har noget sammen. Det kan eksempelvis være
en fælles interesse, et familiebånd eller
at man taler godt sammen om det at være

12
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Frivillige sociale netværk
Lars tilbringer dagtimerne i aktivitetstilbud-

– at der er et personligt ønske om at få el-

det, mens aftenerne oftest tilbringes sam-

ler fastholde en kontakt. For sociale relatio-

men med de andre beboere i det bofælles-

ner er et tilvalg. Det starter med, at vi får en

skab, hvor han bor. Mange af dem er han

anledning til at møde nogen, eksempelvis

også sammen med i aktivitetstilbuddet. Lars

fordi vi bruger den samme park. Der taler vi

har ikke selv valgt dem, han bor med, og de

lidt sammen og udvikler kendskabet til hin-

siger ham ikke så meget. Derfor vil han ger-

anden. Ønsker vi at lære personen bedre at

ne have mere kontakt med de andre brugere

kende, inviterer vi måske personen ud. Sy-

i aktivitetstilbuddet, som enten bor i egen

nes vi ikke, personen er noget særligt, lader

lejlighed eller i andre bofællesskaber.

vi det blive ved den ene snak og måske et
nik, når man mødes. Med andre ord laver vi

At sociale netværk er frivillige betyder

et til- eller fravalg af yderligere kontakt. På

grundlæggende, at man skal ville den anden

den måde er sociale netværk frivillige.

13
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For mennesker med handicap er betingelser-

spørgsmål ofte, ”Nå, hvad laver du så?” Un-

ne for sociale til- og fravalg ofte præget af få

derforstået arbejder med. Det spørgsmål vil

aktivitetstilbud at vælge imellem og mang-

mange afstå fra at stille, hvis personen er

len på adgang til steder, hvor man naturligt

handicappet, og hvad skal indgangsvinklen

møder andre mennesker. Det mindsker an-

så være? Hvad har jeg lige til fælles med en

tallet af potentielle kontakter og anlednin-

handicappet? Det er derfor en væsentlig ud-

ger. Hvor mange nye mennesker møder Lars

fordring at gøre omgivelserne mere tilgæn-

eksempelvis i sin hverdag?

gelige og skabe naturlige anledninger til at
tage kontakt til og for mennesker med han-

Men også anderledes kommunikationsfor-

dicap.

mer, fordomme, usikkerhed eller manglende forventninger til fællesskab kan være bar-

Familie er et eksempel på socialt netværk,

rierer for anledninger til kontakt. Når man

som man ikke selv har valgt, og som derfor

lærer nye mennesker at kende, er det første

i princippet ikke kan opfattes som frivillige.

14
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De er der ligegyldigt hvad og er ofte en vigtig

er udgangspunktet. Hvis arbejdet ikke ud-

del af det sociale netværk. Netop fordi de er

springer af den enkeltes ønske til en rela-

der! Hvordan man ønsker kontakten til sin

tion, er chancen for, at det sociale netværk

familie er dog stadig et valg, man foretager.

bliver til virkelighed, ganske lille. At sikre
dette udgangspunkt kan være en svær ud-

For mange mennesker med handicap er der

fordring, hvis personen har svært ved huske

flere mennesker, det kan være svært at væl-

eller tænke ud i fremtiden. Eller måske har

ge fra. Støttepersoner er en nødvendig del af

levet et institutionaliseret liv og ikke er vant

hverdagen, om man ønsker det eller ej. Og

til at sætte ord på drømme og håb. Disse

indflydelsen på hvem, der skal hjælpe én,

mennesker har brug for særlig støtte til over-

er ofte begrænset. Hvis man bor i et kollek-

hovedet at få udtrykt ønsker.

tivt botilbud, er de andre beboere sjældent
nogen, man selv har valgt. Og de kan være
svære at vælge fra, fordi muligheden for at
flytte til en anden bolig er begrænset pga. få
boliger til handicappede. At fastholde frivilligheden i disse relationer består i at påvirke,
hvilken form for relation til disse mennesker
man ønsker. Ønsker man eksempelvis, at
støttepersoner kun skal virke som hjælpere,
eller ønsker man også en social relation?
I arbejdet med sociale netværk betyder det
frivillige, at ønsker, fra den det handler om,

15
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Netværksarbejde har et iboende dilemma
netop i forhold til frivilligheden. For kan

? Hvor mange personer i dit sociale net-

man på den ene side målrettet skabe/styrke

værk har du selv valgt? Hvor mange

sociale relationer mellem mennesker og

ikke?

samtidig fastholde, at relationen er frivillig?
Svaret må være nej, da det i sidste ende af-

? Tænk på et menneske med handicap

hænger af kemi mellem mennesker. Og ke-

du kender, hvor mange personer i

mien er svær at styre. Men man kan styrke

hans/hendes netværk er selvvalgte?

mulighederne for møder og anledninger til
kontakt og styrke den enkeltes mulighed for
at indgå i et socialt netværk. Både i forhold
til individuelle kompetencer og fællesskabets rummelighed.

16

Sociale netværk og handicap

Regelmæssighed i kontakten
Lars får besøg af sine forældre ca. en gang

regelmæssig kontakt til sit netværk. Sponta-

om måneden. Det er den eneste kontakt,

nitet er en mangelvare for meget hjælpeaf-

han har med dem, da han ikke kan ringe fra

hængige, fordi det kræver planlægning at

en almindelig telefon og ikke har adgang til

komme ud af døren. Noget der også sætter

e-mail. Og Lars kan som kørestolsbruger ikke

begrænsninger for spontane initiativer fra

besøge dem i deres hjem, da han hverken

netværket. Og mange vil som Lars også have

kan komme ind eller omkring i deres hus.

problemer med at besøge sit netværk pga.

Nogle få gange har hans forældre inviteret

den fysiske tilgængelighed. Tænk selv på,

ham i byen. Men altid har det været svært

hvor mange du kender, der lever i en bolig,

at finde en restaurant, hvor han både kan

hvor en kørestolsbruger kan komme ind?

komme ind og på toilettet.
Regelmæssighed i kontakten kan være en
særlig udfordring for mennesker med handicap. Som det gælder for Lars, kan adgangen
til kommunikationsmidler, vi almindeligvis
vedligeholder kontakter med fx telefon og email, være begrænset pga. fysiske, kommunikative og/eller kognitive funktionsnedsættelser. Også dårlig fysisk tilgængelighed og
adgangen til transport og ledsagelse påvirker

17
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Lars’ nabo, Per, har meget svært ved at hu-

svært. For denne gruppe af mennesker er

ske. Så når hans familie kommer på besøg,

fastholdelsen af minder og livshistorien en

kan han sjældent huske, hvad de har lavet

væsentlig del af støtteopgaven for at fasthol-

sammen sidst, eller hvad han selv har lavet

de en regelmæssig kontakt. Samtidig kræver

i løbet af ugen. Familien synes, det er svært

det en erkendelse af, at netværk for nogle af

at holde samtalen i gang og er i tvivl, om Per

disse personer må forstås som en mere flyg-

sætter pris på deres initiativer.

tig her og nu-oplevelse for den enkelte. En
netværksoplevelse som ikke er bundet op på

En funktionsnedsættelse kan betyde, at det

genkendelighed, men måske en oplevelse af

er svært for personen at tage initiativer over

fællesskab eller nærvær fra en anden person.

for netværket, at planlægge eller at huske

Og det gør ikke netværket mindre vigtigt –

aftaler. Og når initiativet kun går den ene

oplevelsen er værdifuld i sig selv!

vej, som i Pers tilfælde, er der en nærliggende risiko for, at netværket til sidst opgiver
at holde kontakten. I sådanne tilfælde er en
kompenserende støtte altafgørende. Og det
kan selvsagt også være at kompensere for
manglende initiativ og hjælpe kontakten på
vej.
For personer med hukommelseshandicap,
eksempelvis pga. en hjerneskade, kan det
at huske netværket, eller dem man var sammen med for bare to minutter siden, være

18

? Hvordan vedligeholder du kontakten med dit netværk?
? Tænk på et menneske med handicap, du kender, hvordan vedligeholder han/hun kontakten med sit
netværk?

Sociale netværk og handicap

Aktører og relationer
Lars har en gammel skolekammerat, som

tioner i sit netværk er derfor en kvalitet og

ind-imellem skriver til ham. Lars svarer altid

ressource. Netværket dækker derved mange

på brevene med hjælp fra sine støtteperso-

forskellige behov, hvilket forskningen har

ner. Kontakten betyder meget for Lars, fordi

vist har stor betydning for menneskeligt vel-

de sammen mindes ’gamle’ dage, og fordi

være og sundhed (Fyrand 1994).

det er rart at have en jævnaldrende at dele
livserfaringer med. Vennens breve giver Lars

I det følgende præsenteres du for forskellige

andre input, end dem han ellers får i hver-

måder at beskrive aktører og relationer i ens

dagen. Her er de fleste af hans kontakter

sociale netværk på. Beskrivelserne kan an-

personer med tilknytning til bo- eller aktivi-

vendes, fx når man vil skabe sig et billede

tetstilbuddet.
Et stort netværk er ikke nødvendigvis udtryk
for et godt netværk. Men en påstand her
er, at forskellige typer af aktører og relationer giver noget forskelligt igen til den, det
handler om. Eksempelvis fungerer nogen
som sikkerhedsnet, andre som en bytterelation, hvor man giver og får noget igen, og
endnu andre som ressource for nye netværk.
At have forskellige typer af aktører og rela-

19
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af en persons eksisterende netværk og muligheder for ændringer. Beskrivelserne kan
Hjem

ofte bruges til at få øje på særlige karakteristika eller ’huller’ i ens netværk. En øjenåbner som kan være udgangspunkt for en

J

J

J

snak om ønsker til ændringer i netværket.
Hvis man eksempelvis laver en beskrivelse
af aktørerne i Lars’ netværk, vil man få øje

Arbejde

J

J

Fritid

J

J

J

på, at han har kontakt til få mennesker uden
for botilbuddets rammer, hvorfor det er oplagt, at hans ønsker til forandringer er rettet
mod at udvide kontakten til personer uden

cap er opdelingen i de forskellige sfærer ikke

for botilbuddet.

altid lige skarp, fordi arbejde og fritid måske
foregår samme sted, som man bor eller sam-

Aktører

men med dem, som man bor med. For andre

En traditionel opdeling af aktører i netværket

vil der næsten kun være familie i netværket.

er at skelne mellem personer i netværket fra

Men netop derfor kan opdelingen være en

tre forskellige sfærer i hverdagslivet, nemlig:

tankevækkende øvelse i sig selv. For hvad er

• Hjem/familie

grunden til, at netværket ser sådan ud, og

• Arbejde

hvad skal der til for at gøre det anderledes?

• Fritid
Når der er tale om mennesker med handicap
Hvor kender man de forskellige aktører i

skelner man ofte mellem handicappede og

netværket fra? For mennesker med handi-

ikke-handicappede personer i netværket. I
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netværksarbejde med mennesker med han-

Vi møder forskellige typer aktører i de so-

dicap kan der være en tendens til at orien-

ciale rum, vi færdes i. Og en anden måde at

tere sig mod andre handicappede, til trods

kikke på aktører i netværket på er at opdele

for at mange ønsker sig ikke-handicappede

dem i de sociale rum, vi mødes med dem i.

venner. Det kan der være mange grunde

De sociale rum kan opdeles i fire.

til, personaleressourcer og opgavens uover-

1) Det private rum

skuelighed er sikkert en væsentlig del. Men

2) Det halv-private rum

faktum er, at der stadig ligger en kæmpe ud-

3) Det halv-offentlige rum

fordring i at inkludere handicappede i sam-

4) Det offentlige rum

fundet generelt.
Det private rum er egen bolig, og det sted
Lars’ hjem er præget af, at der også er per-

hvor der ofte kommer familie og venner - og

sonale til stede. Hverdagen skal hænge sam-

for mennesker med handicap også støtteper-

men med personalets arbejdsplaner, og der

soner. Det halv-private rum er fællesarealer

er en klar rollefordeling. Rollefordelingen

tilhørende boligen, og som man deler med

kommer til udtryk i de daglige rutiner, hvor

bestemte andre. Det vil være ens naboer, og

personalet vækker Lars, de køber ind og la-

andre beboere i et botilbud. Det halv-offent-

ver Lars’ mad, og de hjælper Lars på toilet-

lige rum er offentlige steder med begræn-

tet. Når Lars tager med sin ledsager i byen, er

set adgang pga. åbningstider, entre eller

det anderledes. Her besøger han de butikker,

medlemskab. Det kan være butikker, tea-

han får lyst til, og oftest besøger han også

tre, værtshuse, foreninger mm. Det er ste-

cafeen ’Pinden’, hvor han er blevet en af

der, hvor man kan møde nye mennesker og

stamgæsterne.

mødes med andre, der har samme interesse
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som én selv. Det offentlige rum er offentlige
Private rum

JJ

parker, gågader, torve osv., hvor der er ube-

• Egen bolig

grænset adgang. Her kan man gå og komme

• Ex. lejlighed, hus, værelse

frit, bare se på mennesker eller finde anledninger til at tage kontakt, fx ved at tale med

Halv-offentlige rum

JJJ

• Offentlige steder med begrænset adgang
pga. åbningstider, entrébetaling,
medlemskab.
• Ex. teatre, foreninger, butikker,
værtshuse mm.
Halvprivate rum

manden på bænken eller vise vej for folk.
Det private og halv-private rum er kendetegnet ved tryghed og kendte nære relationer.
I botilbud for mennesker med handicap er
de private rum også kendetegnet ved at være
rammen for støtten i hverdagen med defi-

JJJ

nerede roller som bruger og personale. For

• Fællesarealer tilhørende boligen

mennesker med handicap vil en stor del af

• Rum man deler med bestemte

netværket ofte befinde sig i de private rum,
og meget af det netværksarbejde, der laves i

andre
• Ex. gårdhave, fælleskøkken, ind-

dag, foregår også her. Eksempelvis når der
sættes fokus på samværet med de andre be-

gangsarealer

boere eller familiens besøg i botilbuddet.
Offentlige rum

J

• Offentlige rum med ubegrænset
adgang.
• Ex. parker, gågader, pladser

Aktørerne i de private rum er det lettest tilgængelige potentiale for netværksarbejde,
og det man kender. Det er knapt så ressourcekrævende for både den, det handler om,
og støttepersoner, idet man ikke skal tænke
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på ledsagelse, transport eller personalekoor-

potentiale for nogle andre typer af netværk,

dinering for at opsøge netværket.

andre input, nye roller og dermed også for
udvikling af personen.

De offentlige rum er kendetegnet ved mange
forskellige indtryk,,man kan spejle sig i, og
muligheden for at blive genkendt og genkende, fx som når Lars bliver genkendt på

? Hvor mange af personerne i dit sociale

cafeen. Noget der giver følelsen af at høre til.

netværk er familie? Fra arbejdslivet?

De offentlige rum kan forstås som frie rum,

Fra dit fritidsliv?

hvor ens rolle ikke på forhånd er defineret
som beboer, bruger eller datter. Derimod er
der mulighed for at tage en anden rolle og få

? Hvor mange mennesker med/uden
handicap er der i dit netværk?

nye erfaringer. Det er ofte uregulerede rum
i modsætning til hverdagen i de private rum

? Hvem i dit sociale netværk er du i kon-

med dets rutiner, ritualer og regler. For men-

takt med i de private rum? I de offent-

nesker med handicap kan der være en ten-

lige rum?

dens til, at netværksarbejde i mindre grad
retter sig mod de offentlige rum. Udover at

? Ser du nogen tendenser?

de private rum er lettere tilgængelige, kan
det også skyldes, at støttepersoner eller fami-

? Tænk på et menneske med handicap,

lien stiller spørgsmålstegn ved, om personen

du kender. Hvordan vil det se ud for

kan klare sig ”derude” og derfor i stedet for

ham/hende?

en succes vil opleve nederlag. Der er dog ingen tvivl om, at der i det offentlige rum er
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Relationer

tige. Svage bånd er vigtige for adgang til in-

Lars har tre personer, der betyder meget for

formation og nye netværk. De har betydning

ham. Hans far og mor samt hans kontaktper-

for ens trivsel, oplevelse af tilhørsforhold og

son Helle. Det er dem, han kan lide at tale

social tryghed.

med, når han er ked af det. Men Lars kunne
også godt tænke sig en kæreste eller en nær

I arbejdet med sociale netværk og mennesker

ven at dele tanker og følelser med. En per-

med handicap har der været størst fokus på

son, som han er ligeværdig med, og som også

de stærke bånd, eksempelvis fastholdelse af

har brug for ham.

kontakt til familie, når man flytter i et botilbud. Men betydningen af svage bånd må

En enkel opdeling af typer af relationer er
at skelne mellem stærke og svage bånd.
Stærke bånd er de relationer, vi regner som

Stærke bånd

tætte på os, fx nær familie og nære venner.

• Nære intime relationer

Det er relationer, der involverer følelser og

• Varige og forpligtende

er vedvarende og forpligtende. Ofte er der få

• Ex. nær familie og nære venner

af dem i netværket. De forpligter og kræver
pleje. Stærke bånd er vigtige for den person-

Svage bånd

lige tryghed, men kan samtidig også være

• Løse relationer

kontrollerende og lukkede. Svage bånd er de

• Åbne og uforpligtende

mere løse relationer – bekendte, naboen,

• Flygtige

viceværten, deltagerne på engelskholdet. De

• Fx. bekendte, naboen,

er karakteriseret ved at være åbne og uforpligtende, men kan derfor også være flyg-
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ikke underkendes. Forskning i sociale rela-

man er ked af det, eller måske god at gå i bio-

tioner og handicap viser, at fordi svage bånd

grafen med. Hvis relationen skal vare ved, er

er uforpligtende og umiddelbart tilgænge-

det vigtigt, at begge får noget ud af den rela-

lige, er de lettere at få også for anderledes

tion, man har. Det er dog ikke ensbetydende

mennesker. Det kan være snakken med pøl-

med, at det, man giver, skal være det sam-

semanden tæt på, hvor man bor, værtshus-

me, som det man får igen. I en hjælpe- eller

fællesskabet eller buschaufføren der kender

omsorgssituation kan glæden ved at hjælpe

én (Ringsby 2003).

være nok i sig selv, fordi man oplever, at den
anden sætter pris på hjælpen. Det vigtige er,

Graden af gensidighed i relationen er en an-

at begge bidrager til relationen, og derfor

den måde at beskrive netværket på. Gensi-

at omsorgsmodtageren anerkender den an-

dighed forholder sig til det, man hver især

dens hjælp og viser sin glæde eller taknem-

får ud af relationen. Det kan være, at den

melighed. Hvis det ikke sker, kan der opstå

anden er god til at hjælpe, når bilen giver

en ubalance i relationen, hvor den ene giver

problemer, eller god at snakke med, når

mere end den anden, og der sker ændringer
i status og magt mellem parterne. At arbejde
på at gøre relationer mere gensidige understøtter derfor varigheden i kontakten.
Mange mennesker med handicap får ofte
rollen som omsorgstager og sjældent omsorgsgiver. Også i forholdet til familien. I det
hele taget kan det være svært for handicappede at komme i giver-rollen, fordi et handi-
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cap forbindes med noget skrøbeligt. Det kan
være svært at få øje på ressourcerne hos den

? Hvem i dit netværk er du forbun-

enkelte, og hvad man har til fælles. Hvad

det med af et stærkt bånd? Et svagt

kan ham uden verbalt sprog i kørestolen lige

bånd?

bidrage med til vores forening? Hvis sådanne holdninger skal ændres, er det vigtigt at

? Hvem er der flest af ?

synliggøre det, som ikke handler om funktionsnedsættelsen hos den enkelte, men alle

? Hvilken form for gensidighed er der

de mange andre facetter af det menneske,

i dine forskellige relationer? Er der

man står overfor. Den pågældendes interes-

nogen i dit netværk, hvor der ikke

ser, holdninger, kompetencer og følelser.

er gensidighed i relationen?

Alle har noget at bidrage med til andre og
en væsentlig støtteopgave i forhold til men-

? Tænk på et menneske med handi-

nesker med handicap er netop at synliggøre

cap, du kender. Hvordan vil det se

dette, både over for personen selv og omgi-

ud for ham/hende?

velserne.
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Et fælles tredje
Når Lars virkelig drømmer, forestiller han

for resten af befolkningen. Bl.a. på grund af

sig, at Hans fra aktivitetstilbuddet og han

manglen på tilgængelighed til forenings- og

sammen kan finde en forening og dyrke de-

kulturliv. Og et liv i et botilbud kan betyde

res fælles interesse for kortspil. Men hvordan

et begrænset antal af indtryk i hverdagen og

det skal lade sig gøre i praksis, kan han ikke

dermed mindre at byde ind med i en samtale.

helt forestille sig. Er der overhovedet nogen

For mange betyder det, at det ofte bliver han-

foreninger, der er tilgængelige for en køre-

dicappet, der er det noget, man er sammen

stolsbruger? Og mon de vil være velkomne?

om. Det er funktionsnedsættelsen, det at leve
med et handicap eller støtten, der er omdrej-

At have noget sammen eller være sammen om

ningspunktet for samværet. Heri ligger en ud-

noget er væsentligt i et socialt netværk. Dette

fordring for netværksarbejde med mennesker

noget – det fælles tredje - man har sammen,

med handicap. At være sammen om noget

kan være meget forskelligt, alt afhængig af ty-

andet end handicappet kræver et liv med ind-

per af aktører og relationer. Eksempelvis vil en

hold og udvikling, men sandelig også at gøre

del af ens netværk være nogen, man deler en

samfundet mere tilgængeligt for mennesker

fælles interesse med, andre har man et fagligt

med handicap.

fællesskab med og endnu andre et følelsesmæssigt fællesskab.

? Hvad har du sammen med de forskellige
mennesker i dit sociale netværk?

Mulighederne for at indgå i interessefællesskaber eller faglige fællesskaber er ofte
ringere for mennesker med handicap end

? Tænk på et menneske med handicap, du
kender. Hvordan ser det ud for ham/hende?
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Netværksarbejde
”Vi skal alle arbejde med vores relationer til

• At forbedre muligheden for at møde andre

andre”. Sådan formulerede en støtteperson

mennesker, fx ved at skabe tilgængelighed

sig om netværksarbejde. For som mennesker

til at foreningslivet.

forholder vi os til vores netværk. Vi tager ini-

• At forbedre muligheden for at kommuni-

tiativer for at vedligeholde vores netværk, fx

kere med andre mennesker, fx ved hjælp

ved at invitere på middag. Vi tager det op,

af kommunikationshjælpemidler.

når relationer bliver svære, fx når forældre

• At forbedre muligheden for at opnå gen-

går lidt for tæt på. Og vi opsøger nye steder

sidig respekt, fx ved at synliggøre menne-

og nye mennesker for at udvide vores net-

sket bag handicappet.

værk, fx ved at starte i en sangforening. For
mennesker med handicap, kan muligheden

Der skal kompenseres både på det individu-

for at arbejde med sit netværk være begræn-

elle, det organisatoriske og det samfundsmæs-

set på grund af funktionsnedsættelsen. I de

sige niveau. For barrierer og muligheder fin-

tilfælde har samfundet en forpligtelse til at

des på alle niveauer og spiller tæt sammen. På

kompensere for handicappet og støtte den

det individuelle niveau kan kompensationen

enkeltes sociale netværk. Kompensationen

konkret være hjælpepersoner, der støtter den

handler om:

enkelte i at føre personens ønsker ud i livet, eller et særligt kommunikationshjælpemiddel.
På det organisatoriske niveau kan det være et
botilbud, der i sin service sætter fokus på mu-
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lighederne for at fastholde og udvide beboer-

give. Det kan man vælge at se som en de-

nes netværk. Eksempelvis ved at skabe et godt

finitiv stopklods for at ’gøre noget’. Men

samarbejde med pårørende og understøtte be-

man kan også fokusere på, hvad kan jeg

boernes kendskab til hinanden. Eller at sikre

gøre, derfra hvor jeg står? Måske kræver det

muligheden for fleksibel transport og ledsa-

at tænke nyt for at se, hvordan ønsket alli-

gelse til aktiviteter uden for botilbuddet. I net-

gevel kan blive til virkelighed. At prioritere

værksarbejde på det samfundsmæssige niveau

anderledes. At se andre muligheder. Eller at

er spørgsmålet om tilgængelighed centralt. At

kontakte de mennesker der har ansvaret for

sikre mennesker med handicap lige mulighe-

eksempelvis tilgængeligheden til den lokale

der for at kommunikere og mødes med andre

foredragsforening.

mennesker. Herunder en lovgivning og nogle
økonomiske rammer der sikrer, at arbejde

Man kan selv tage initiativ til at arbejde med

med sociale netværk også indgår i støtten til

sit netværk eller netværket i den gruppe,

mennesker med handicap.

man er en del af. For mennesker med handicap er netværksarbejde ofte et samarbejde

Eksemplerne på netværksarbejde i denne

mellem den/dem, det handler om, og en el-

publikation har sit udgangspunkt i det indi-

ler flere støttepersoner. I nogle tilfælde, hvis

viduelle og det organisatoriske niveau. Bar-

en person har behov for meget støtte, kan

riererne på det samfundsmæssige niveau,

det være begrænset, hvilke input personen

eksempelvis dårlig tilgængelighed eller få

kan give til netværksarbejdet. Derfor vil der

ressourcer til ledsagelse, er dog stadig nær-

være tilfælde, hvor det i høj grad er støtte-

værende. De kan være stopklodser for de

personer, der tager initiativ til og arbejder

ønsker, det enkelte menneske med handicap

med personens sociale netværk.

har, og den hjælp støttepersoner ønsker at
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I det følgende beskrives forskellige indgangs-

tioner, der er i personens netværk, og hvad

vinkler til netværksarbejdet, der kan tyde-

personen ønsker sig anderledes. Et eksempel

liggøre målet med arbejdet, samt forholdet

kan være en senhandicappet mand, der er

mellem mål for netværksarbejdet og valg af

flyttet i et botilbud for mennesker med han-

metode for at nå målet. Indgangsvinklerne

dicap og ønsker at fastholde kontakten til

er relevante, ligegyldigt om man arbejder

sine børn.

J Far

med sit netværk alene, med støtte fra en anden eller som støtteperson arbejder med en

Mor

andens netværk. Af klaringer og arbejdspro-

PER

ces, man skal igennem, er den samme.

Målgruppen for netværksarbejde
Før man går i gang med netværksarbejdet

J Kirsten
kæreste

J

Bror

J

J Anja

kollega

J Martin, nabo

er en vigtig af klaring, hvem målgruppen er
for arbejdet. Er det et personligt netværk, en

Arbejdet med en gruppes netværk tager

gruppes netværk eller et interessenetværk,

selvsagt udgangspunkt i en konkret eksiste-

der skal arbejdes med?

rende gruppe. En gruppe som i den her sammenhæng har en fælles ramme, som ofte er

Arbejdet med et personligt netværk tager

geografisk afgrænset. Det kan eksempelvis

udgangspunkt i en enkelt person. Formålet

være beboerne i et botilbud, beboerne i et

er at skabe forandringer i denne persons net-

lokalsamfund eller medarbejderne på en ar-

værk. Et netværksarbejde med et personligt

bejdsplads. Formålet er her at skabe foran-

udgangspunkt indeholder ofte en af klaring

dringer i gruppens indbyrdes relationer el-

af hvilke type aktører og hvilken type rela-

ler gruppens relationer til omverdenen. I et
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gruppebaseret netværksarbejde vil man ofte

Det er den aktuelle interesse, der knytter

finde ud af, hvilke relationer og aktører der

personerne til hinanden. Formålet er her at

er i gruppen, og gruppens ønsker til hvad

udvikle interesserelationen, og de forskelli-

der skal være anderledes. Et eksempel er et

ge personers brug af hinanden. Oftest vil det

botilbud der geografisk ligger som en enhed

være at skabe et forum, hvor de kan mødes

blandt andre tilbud til mennesker med han-

og finde ud af, hvordan de kan og vil bruge

dicap. Beboerne i botilbuddet deltager sjæl-

hinanden. Men det kan også være, at man

dent i aktiviteter på tværs af de forskellige

først skal finde ud af, hvem der har denne

enheder. Det ønsker man at forandre ved at

interesse. Et eksempel er et botilbud, der

skabe bedre vilkår for deres deltagelse i de

samler personer med en bestemt interesse i

eksisterende aktiviteter.

klubber. Personerne findes via interview.

BOFÆLLESSKAB

J

Sanne

J Morten

J

Peter

J Peter
J Bente

J

Sanne

J

Sanne

INTERESSE

J Tina
Tina

Bente

J

J

Morten

J

BOFÆLLESSKAB

Et interessenetværk tager udgangspunkt i

? Er det en enkeltperson, en gruppe

personer med en konkret interesse. Det kan

eller et interessenetværk, der er mål-

eksempelvis være en interesse for frimærker,

gruppen for dit netværksarbejde?

en bestemt faglighed eller et politisk ståsted.
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Ønsker til forandring i netværket
Målet for netværksarbejde er at skabe æn-

andret. Det skaber utryghed og kræver en

dringer i et bestående netværk. Der findes

særlig indsats. Et eksempel på at arbejde

forskellige typer af ønsker til forandringer i

med vedligeholdelse er at sætte fokus på,

netværket.

hvordan pårørende oplever det at komme i
tilbuddet, hvor deres kære bor. Et andet er

For det første kan der være tale om et øn-

at arbejde med at vedligeholde kontakten

ske om at vedligeholde kontakten til nogen.

til gamle skolekammerater og familie ved at

Mange mennesker med handicap vil opleve

kommunikere med dem via e-mail.

særlige barrierer for at vedligeholde kontakten til netværket. Eksempelvis kan det være

For det andet kan det være et ønske om at

svært at bruge telefonen, hvis man ikke har

udvide netværket – at få nye aktører og re-

et verbalt sprog. Det kan være svært at planlægge besøg eller invitere gæster. Måske er
man flyttet mange gange, og viden om ens
historie og netværk er forsvundet med de
støttepersoner, man havde tidligere. Og for
mennesker, der får et handicap senere i livet, kan det være ekstra svært at fastholde
kontakten til sit tidligere netværk, når både
én selv og netværket oplever, at man er for-
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lationer ind i netværket. At udvide sit net-

elle, hvis der er noget i relationen, man ikke

værk handler ofte om at opsøge nye steder,

er tilfreds med. Ved redefinering forstås, at

at koble sig til ligesindede, eksempelvis inden for en interesse, eller at blive præsenteret for venners venner. Eksempelvis ved at
holde en fest på et botilbud, hvor alle bebopel på udvidelse af netværket er at starte i
aktivitetscentret i en anden by, for at møde
nye mennesker.
For det tredje kan ønsket også være at uddy-

Redefinere
Sanere

J

Udvide

erne inviterede en ven hver. Et andet eksem-

J

Fastholde
Uddybe

J

be en eksisterende relation. Det vil ofte være
i sammenhænge, hvor man ønsker at lære

man ønsker at ændre den nuværende rela-

en person bedre at kende og dermed få per-

tion og ændre sin rolle i relationen. Det kan

sonen tættere på i netværket. Et eksempel

eksempelvis være en relation mellem foræl-

er et stort botilbud, hvor beboerne nok ved,

der og barn, hvor barnet ønsker at gøre sig

hvem hinanden er, men samtidig har et øn-

fri af forælderens indflydelse, men dog ikke

ske om at lære hinanden bedre at kende ved

ønsker at slutte relationen. Det kan derimod

at skabe flere fælles aktiviteter på stedet.

være målet, når der er tale om sanering i
netværket. Sanering kan være ønsket, når

Derudover kan der også være tale om at re-

en relation bliver problemskabende eller

definere eller at sanere i eksisterende rela-

problemvedligeholdende. Det ses eksempel-

tioner. Begge strategier vil oftest være aktu-

vis ofte i forbindelse med misbrugere eller
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kriminelle, som ønsker at slutte kontakten
med et miljø, hvor de har en stor risiko for

? Er målet at fastholde, udvide,

at fortsætte et misbrug eller en kriminel lø-

uddybe, redefinere eller sanere

bebane.

netværket i dit netværksarbejde?

Grænsen mellem de forskellige strategier er
flydende. Eksempelvis kan fastholdelse af et
venskab handle om at uddybe relationen. Ligeså vel kan konsekvenserne af den ene strategi skabe behov for en anden. Eksempelvis kan en redefinering af en relation også
nødvendiggøre nogle fastholdelsesstrategier.
Strategierne skal derfor ikke opfattes, som at
der skal vælges mellem den ene eller den anden, men som inspiration til at tydeliggøre
målet for netværksarbejdet.
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Mål og metoder
Hvilke strategier og metoder, man vælger i

Om det skal være en forening eller en da-

sit netværksarbejde, må tage udgangspunkt

tingprofil, der skal være metoden til at nå

i, hvilke ønsker for sociale relationer per-

Lars’ mål, må man finde ud af ved at spør-

sonen/gruppen giver udtryk for, og hvilke

ge mere ind til, hvilken type netværk det

barrierer og muligheder der er for at imøde-

er han ønsker. Eksempelvis ved at spørge

komme disse ønsker. Barrierer og mulighe-

ind til hvem det er, han gerne vil møde,

der for den enkelte person og barrierer og

eller hvilke typer? Hvad vil han gerne mø-

muligheder i omgivelserne. Spørgsmålet er,

des med dem om? Hvad forestiller han sig,

hvad der skal til for, at ønsket bliver opfyldt.

at de skal have til fælles? Hvad kan han bi-

Eksempelvis hvad skal der til for, at Lars be-

drage med? Hvor kunne han forstille sig,

søger Hans fra aktivitetstilbuddet?

at han skulle møde dem? Osv.

Det er målet, der styrer, hvilken type indsats

Næste fase bliver at finde ud af, hvad er

der er brug for. Hvis Lars eksempelvis i stedet

grunden til, at det ikke sker i dag? Hvilke

ønskede at møde helt nye mennesker, skal

barrierer oplever Lars? Kan man se andre?

han måske blive medlem af en lokal forening

Og hvilke muligheder kan Lars og andre se,

eller få en profil på en datingside på internet-

der er for at realisere ønsket? Til slut i dette

tet. Med andre ord er det første skridt at finde

kapitel præsenteres et redskab til brainstorm

ud af, hvad er målet for den/dem, det handler

på netværksarbejdet, som kan understøtte

om? For metoder til at af klare mål se hæftet

en proces, som beskrevet ovenfor.

”Mit sociale netværk...”.
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Roller i netværksarbejdet

til arbejdet, hvis man selv har været med til

En væsentlig skelnen mellem mål og meto-

at formulere metoden. Og samtidig vil det

der i forhold til sociale netværk er, at mål er

være udtryk for metoder, personen selv kan

personlige og metoder er faglige. Målene er

forestille sig og dermed forstå og overskue.

formuleret af den person, det handler om,
og har dermed udgangspunkt i et personligt

Sagt på en anden måde, er der tale om for-

ønske. Det kan andre ikke formulere for én.

skellige kompetencer i netværksarbejdet.

Dog kan mennesker med stort støttebehov

Personen, det handler om, er ekspert på sig

have behov for hjælp til at formulere øn-

selv i kraft af sine livserfaringer. Pårørende

sker.

og netværk er ressource for viden i kraft af
deres kendskab til personens liv. Og fagpersoner har viden og ekspertise om aktuelle
MÅL

METODER

Personlige

Faglige

problemstillinger og kan støtte mulige løsninger (Fyrand 1994).
”Personalet tror, de ved hvad, der er godt
for brugeren.” Et udsagn mange vil kunne

Ideer til, hvordan man kan nå målet, er der

nikke genkendende til. For kan det overho-

derimod flere, der kan komme med. Det kræ-

vedet betale sig at spørge brugerne? De ved

ver en viden, som man kan kalde faglig, og

sjældent, hvad de gerne vil? Og det, de vil, er

som støttepersoner eller andre i høj grad kan

ofte helt urealistisk?

bidrage med. Dermed ikke sagt at personen
ikke selv kan have ideer til metoden. Ofte gi-

I netværksarbejdet er der en nærliggende

ver det mere ejerskab og dermed motivation

risiko for, at støttepersoner kommer til at
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definere målet for brugeren, fordi det er
nemmere, og fordi man oplever at ’vide
bedre’. Men selvom nogle mennesker med

? Hvem har ønsket det netværk, der er
målet for dit netværksarbejde?

handicap umiddelbart kan fremstå mindre
ressourcestærke end andre, har de også en
mening om, hvad de ønsker sig af livet, og

? Hvem har ønsket, at det skal være
den måde målet skal nås på?

hvad de foretrækker frem for noget andet.
Og det er disse ønsker, der skal være i cen-

? Hvad har din rolle været i netværks-

trum for den støtte, der gives til den enkelte.

arbejdet? Hvem har ellers haft en

Udfordringen for støttepersonen er derimod

rolle? Hvilken?

at få viden om den enkeltes ønsker og at understøtte og fastholde disse ønsker.
I arbejdet med mål og metoder kan der være
en fare for, at metoderne bliver et mål i sig
selv. Eksempelvis hvis en støtteperson synes,
at det er så spændende at arbejde med it eller kortklubber. Dermed bliver det støttepersonens projekt frem for brugerens. Engang
imellem er det derfor sundt at stoppe op i
netværksarbejdet og stille sig selv spørgsmålet, hvordan fremmer det, vi gør, ønsket fra
den, det handler om?
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Gode rammer for et netværk
Lars flytter til et nyt botilbud, hvor it-red-

vikle et netværk er en anden form for net-

skaber er en integreret del af den støtte, der

værksarbejde, end det der har til formål at

tilbydes beboerne. Lars bliver opfordret til at

opfylde et personligt ønske eller løse en pro-

få en computer og får med støttepersoners

blemstilling for en person. Det kaldes også

hjælp lært at anvende e-mail, så han kan

forebyggende netværksarbejde, fordi det er

skrive til familie og venner. Pludselig får

initiativer, der skal modvirke tab af kontak-

Lars genoptaget kontakten med sine søsken-

ter eller modet til at tage kontakt, før det er

de, som han ellers sjældent ser, da de ikke

sket. Initiativer der sikrer muligheder. Og

bryder sig om at komme i botilbuddet.

forebyggende netværksarbejde synes særligt

Vi kan forestille os, at Lars’ mulighed for
at fastholde kontakten til sine forældre og
gamle venner ville forbedres væsentligt,
hvis han fik mulighed for at anvende computer og e-mail. Og at sørge for gode kommunikationshjælpemidler til den enkelte er
et eksempel på at skabe gode rammer for at
fastholde og udvide et netværk. Kontakten
til andre bliver lettere at tage selv, og man
får dermed nye muligheder for kontakt.
At skabe gode rammer for at have eller ud-
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relevant i forhold til mennesker med handi-

jøet med henblik på at skabe større tilgænge-

cap set i lyset af vores viden om de særlige

lighed i foreninger, butikker, biografer, han-

barrierer for sociale netværk, de lever med,

dicaporganisationer, osv. Dialog og kontakt

og konsekvensen heraf - en større social iso-

åbner mange døre og skaber løsninger, som

lering.

det kan være svært at klare alene.

Et væsentligt spørgsmål, man som ansatte i
et tilbud må stille sig, er: Hvad skal der til for
at give vores brugere de bedste forudsætninger for at have eller skabe et netværk? Hjælpemidler, transport og ledsagelse er nogle
svar, et andet er at understøtte boligen som
et sted, hvor der er mulighed for at have et
socialt netværk. Eksempelvis ved at sørge for
at det er et indbydende sted at komme for
andre.
I et botilbud kan gode rammer for netværk
også være at skabe et godt samarbejde med
de pårørende eller at have fokus på personens sociale liv, når man spørger ind til ønsker til støtte. Eksempelvis i forbindelse med
handleplansarbejdet. Eller at skabe gode
kontakter og et godt samarbejde i lokalmil-
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Redskabsark til brainstorm
på netværksarbejde
Til at komme i gang med netværksarbejdet
kan man anvende et redskab til brainstor-

1. Brainstorm over forskellige ideer til at
imødekomme ønsket/behovet

ming, som introduceres i det følgende. For-

2. Brainstorm over muligheder og barrierer

målet er at få et bedre grundlag for at vælge

du kan støde på i arbejdet med et bestemt

indholdet af netværksarbejdet.

netværk
3. Brainstorm over hvordan du kan arbejde

Redskabet bruges til:

med muligheder og barrierer

• at konkretisere ønsket fra den det handler
om
• at få ideer til at imødekomme konkrete ønsker og behov
• at af klare barrierer og muligheder ved de
forskellige ideer
• at få ideer til hvordan der kan arbejdes
med barrierer og muligheder

Brainstormen laves individuelt eller gruppevis, måske med hjælp fra en støtteperson. Eksempelvis kan støttepersonen stille
spørgsmålet, og den/dem, det handler om,
kan komme med de forskellige ideer. Ved
brainstorm på metoder kan støttepersonen
også komme med input, hvis det er relevant.
For nogen af de mest støttekrævende perso-

Brainstormen tager udgangspunkt i øn-

ner kan man som støtteperson bruge redska-

sker for sociale netværk for en person eller

bet selv til at få ideer til at understøtte perso-

gruppe. Der laves tre på hinanden følgende

nens netværk.

brainstorms:
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Man kan vælge at bruge blanke stykker pa-

Øverst på arket skrives navn(e) på de(n)

pir eller en tavle, hvor man til de forskellige

person(er), hvis ønske der skal arbejdes med. I

brainstorms skriver sine ideer og tanker op.

midten skrives ønsket. Eksempelvis Lars’ øn-

Eller man kan bruge de to redskabsark, som

ske om at komme ind i en forening sammen

bliver anvendt i det følgende.

med en kammerat. Hvem på arket, er ideer
til de personer, der skal udgøre det ønskede

Hvordan imødekomme ønsket?

netværk. Hvad er ideer til, hvad ’indholdet’

Første brainstorm går ud på at finde for-

af samværet kunne være. Hvor er ideer til

skellige indgangsvinkler til at imødekom-

de(t) sted(er), man skal være sammen. Man

me ønsket. Der bruges et redskabsark som

skal således brainstorme på hvem, hvad og

det herunder.

hvor, der kan imødekomme ønsket.

De(n) projektet skal omhandle: ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

De(n) projektet skal omhandle: ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Hvem?

Hvad?

Ønsker
Hvem?

Hvad?

Ønsker
Hvor?

Hvor?
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De(n)
projektetskal
skal omhandle:
omhandle: ______Lars__________________________________
De(n)
projektet
______Lars__________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Hans

Spille kort

Hans

Spille kort

Hvem?

Hvem?
Medlemmer i
foreningen i
Medlemmer
foreningen

Hvad?

Hvad?

Komme i
enKomme
forening i
sammen
med
en forening
en
kammerat
sammen
med

Evt. andre spil
ellerEvt.
anden
formspil
andre
for samvær
eller anden form

for samvær

en kammerat
Cafeen i
medborgerhuset

Cafeen i
medborgerhuset
Smørum
bridgeklub

Ældreforeningen

Hvor?

Hvor?

Smørum
bridgeklub

Ældreforeningen

Lokalforeningen i Dansk
Handicap Forbund

Lokalforeningen i Dansk
Handicap Forbund

Her eksemplet med Lars:

med Lars kunne det være: Hvem = Hans og

Når man har brainstormet færdig findes ud

andre medlemmer, Hvad = spille kort eller

af, hvilke ideer til hvem, hvad og hvor, der

andre aktiviteter og Hvor = cafeen i medbor-

konkret skal arbejdes videre med. De bringes

gerhuset.

videre til de næste brainstorms. I eksemplet
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Muligheder og barrierer
Anden brainstorm går ud på at finde mulig-

De udvalgte hvem-hvad-hvor skrives i mid-

heder og barrierer, man kan støde på i arbej-

ten på papiret.

det med de udvalgte hvem-hvad-hvor. Hertil
kan bruges det redskabsark, som du kan se

Først skal man brainstorme på de mulighe-

herunder.

der, man ser, ved at gribe det an på denne

Muligheder

Barrierer
Konkrete
metoder
Konkrete mål

Ønske
Hvem?:

Hvad?:

Hvor?:
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måde. Tænk på hvilke fordele eller andre

dels hvordan man kan arbejde med at mind-

gevinster, der er ved netop den tilgang. Mu-

ske eller fjerne de barrierer, man oplever,

lighederne skrives ned til venstre for mid-

der er. På den måde får man en masse ideer

tercirklen i den inderste ramme. Listen af

til konkrete metoder eller strategier for net-

muligheder er samtidig ideer til, hvilke kon-

værksarbejdet. Se eksempel på næste side.

krete målsætninger netværksarbejdet skal
have. Se eksempel på næste side.

Så er der kun tilbage at vælge hvilke af de
konkrete metoder, man vil gå i gang med,

I tilsvarende højre side laver man en brain-

lave en handlingsplan og gå i gang!

storm på, hvilke barrierer man kan se for at
imødekomme ønsket på den måde. Hvilke
bekymringer er der? Hvad er grunden til, at
det ikke sker i dag? Listen af barrierer giver
samtidig en ide om, hvilke konkrete problemstillinger netværksarbejdet skal løse. Se
eksempel på næste side.
Den tredje brainstorm går ud på at finde
ideer til, hvordan man kan arbejde med de
forskellige muligheder og barrierer. Ideerne
skrives ind i den yderste ramme på samme
redskabsark. Ud for hver mulighed og barriere brainstormes på, hvordan man dels kan
arbejde videre med de muligheder, man ser,
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Muligheder

Barrierer

e
ter
en sserr
s
e
præ ter fo
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t
g
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n
ti i n vt
Vig ig, mit ha ke e
F
m g m inds ed
m år k
e
h
m
o t m er
en d nonta
a sikk
u
ne ye kt
s

ke

r

Sørge for at
der er tid til
at være
alene med
Hans og
dele
oplevelser

Konkrete
metoder
Konkrete mål

Ønske
Hvem?:

B
og eho
toi le v fo
let dsa r
be ge tra
sø lse nsp
g
ifm ort
.

Hans og andre medlemmer

Lærer
Hans
bedre at
kende

Hvad?:
Spille kort eller andre aktiviteter

Hvor?:

Evt, finde en
anden hvis
Hans ikke
har lyst

Go
Cafeen i medborgerhuset
givedt at
r try vær
ghe e to
–d
d
et

Få
fra afkla
d pe re
kaner skarsonat med
akt de l til let, hjæ
ivit ltag for hv lp
ete e , at ad
r i an jeg
dre
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Prøver
måske nye
aktiviteter

Har Hans
lyst?

Kan man
komme ind
i medborgerhuset i
kørestol?

Få Annie til at
hjælpe med
at kontakte
medborgerhus
et

å
ad
r f at
hv
,
lle r til
å
e
t
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ed age ,
fo
t neds ndre
e
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Kaeg s
riv /e d g er
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Sk ans larean je iker
H ork rd un
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k
Spørge Hans
på fredag
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At give støtte til sociale netværk
Støtte til mennesker med nedsat psykisk eller

Når der er så meget fokus på kroppen i for-

fysisk funktionsevne skal ifølge Lov om Social

hold til støtten til mennesker med fysiske

Service være helhedsorienteret og afpasset

handicap, er forklaringen bl.a., at arbejdet

den enkeltes særlige behov. Og netop støtte

med kroppen er måleligt, konkret og define-

til et socialt liv er en vigtig del af en helheds-

ret i modsætning til arbejdet med relationer

orienteret indsats. For sociale netværk er en

og netværk, der er meget procesorienteret.

vigtig del af det at være menneske.
En erfaring er imidlertid, at støtten til mennesker med fysiske handicap i høj grad er rettet
mod kroppen og de fysiske funktionsnedsættelser, og i mindre grad det sociale liv og udviklende aktiviteter for den enkelte. Hjælp til
personlig hygiejne, mad, komme i seng, fysisk
genoptræning osv. fylder så meget i støttepersonalets tid, at tiden til at understøtte kontakt
til andre eller udvikling af personlige kompetencer bliver nedprioriteret (Riberholt 2003,
Skov & Kermenoglou 2000). Hvor meget fylder
støtte til netværk fx i din organisation?
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Pleje af kroppen er en afgrænset opgave og

og social tilgængelighed i samfundet gør, at

fagligt anerkendt som en del af kerneopga-

det ofte kræver en anderledes indsats at opnå

ven legitimeret ved mål og planer. Uden mål

’adgang’. For mennesker, der er dybt af hæn-

og planer for arbejdet med sociale relationer

gige af andres hjælp i alle hverdagens gøre-

kan det være svært at se, hvad det er, kol-

mål, indebærer netværksstøtte også støtte til

legaen bruger værdifuld tid på, hvis hun

kommunikation, ledsagelse og transport. El-

”bare” sidder og snakker.

ler hjælp til at få sendt en hilsen til familien
på særlige mærkedage. Helt grundlæggende

En anden væsentlig grund til, at sociale re-

handler det om, at der er mennesker om-

lationer bliver nedprioriteret i støtten, er, at

kring den enkelte, der har tid og mulighed

det kræver menneskelige og økonomiske res-

for at forstå, hvad hun gerne vil og hjælpe

sourcer at opsøge netværk både i og uden for

hende til at føre det ud i livet.

hjemmet. Mangel på fysisk, kommunikativ

Opgaven i forhold til sociale netværk
Det er i hverdagen sociale netværk udvikles
og bruges. Og derfor er den daglige kontinuerlige støtte til et socialt liv altafgørende.
Grundlæggende handler støtten om at kompensere for funktionsnedsættelsen ved de
initiativer, personen gerne vil tage for at
fastholde og udvikle sit netværk. Et initiativ
indebærer både et ønske, en handling og en
erfaring. Støtten kan derfor tænkes ud fra
tre faser:
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1) Støtte til formulering og fastholdelse af
ønsker

forhold til at tage initiativ kompenseres for
de begrænsninger, handicappet giver.

2) Støtte til at tage initiativer til opfyldelse af
ønsker
3) Støtte til fastholdelse af minder og erfaringer

For ikke at fratage personen initiativet er det
vigtigt i støtten at have fokus på, hvordan
den, det handler om, kan bidrage på egne
præmisser i processen? Et eksempel kunne

Graden og indholdet af støtten vil variere

være, at en svært fysisk handicappet person

fra person til person. For nogen vil støt-

bidrager til høstfesten for lokalområdet ved

ten måske ’bare’ være opbakning til og en

at køre rundt med pærerne til den, der sæt-

snak om, hvordan personen skal tage kon-

ter lyskæden op. I sådan en situation vil det

takt til en person eller komme af sted. For

hurtigste være, at støttepersonen lige havde

andre handler det om praktisk hjælp – fx

gjort det. Og det sker desværre ofte, fordi

de rigtige hjælpemidler eller ledsagelse. For

meget personale er vant til at være effektive.

mennesker, der er af hængig af andres hjælp

Men hvem er det da, der netværker? Og på

i de fleste af hverdagens sammenhænge,

hvis præmisser?

kan det kræve, at der er støttepersoner, der
både gør et stykke for- , mellem- og efterar-

Ud over at se på kompensation for den en-

bejde. Forstået som at få øje på ønsker og

keltes funktionsnedsættelse er det samtidig

initiativer hos den enkelte eller hjælpe dem

vigtigt at se på barrierer og muligheder i

på vej. Hjælpe med at føre ønsker ud i livet

omgivelserne i de forskellige faser. Og hvor-

og hjælpe med at fastholde erindringen om

dan man som støtteperson kan hjælpe til

initiativet, eksempelvis ved at tage billeder

at fjerne barrierer og få øje på muligheder.

til brugeren. Med andre ord skal der også i

Det kan som i eksemplet med Lars være at
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hjælpe ham med at skabe kontakt til Hans,

niseret på, dels omhandler de kompetencer,

samt støtte ham i lave en aftale om trans-

som beboerne skal have for selv at kunne

port, så han kan besøge Hans.

etablere og fastholde sociale netværk.”

Når man kikker på barrierer, kan det være,
der er barrieren for, at ønsket ikke er kom-

Dilemmaer i støtten til
sociale netværk

met videre. En botilbudsleder skriver sådan

Lars’ nabo Per har svært ved at forholde sig til

om, hvorfor beboerne har et mindre socialt

fremtiden og ønsker hertil. Personalet fornem-

netværk end fx personalet: ”Det er oplagt at

mer, at han er meget social, og vælger derfor at

spørge hvorfor? Vi tror, at vi kender svaret,

tage ham med til forskellige aktiviteter. Han er

men det er langt mere komplekst end for-

fx med en gruppe beboere til en fodboldkamp.

ventet. Og vi er som professionelle selv en

Undervejs og efterfølgende observerer støtte-

del af svaret. Det er nemlig os, der på den

personen Pers reaktioner og spørger, hvad han

ene side udgør den institutionelle barriere,

synes om det, han har oplevet.

man opdager, at det er personalet (én selv),

hvor bl.a. fleksibilitet og spontanitet er en
mangelvare, og på den anden side har til

At agere fødselshjælper for brugerens for-

opgave at støtte beboerne i at etablere og

mulering af ønsker oplever flere medarbej-

fastholde sociale netværk. Det ligger lige for

dere som at gribe ind i den enkeltes selvbe-

at fokusere på de samfundsskabte barrierer

stemmelse – for ”er det så udtryk for det,

med blikket rettet mod eksempelvis tilgæn-

brugeren ønsker?” En leder siger hertil: ”Vi

gelighed og fordomme. Men langt mere in-

skal ikke være berøringsangste over for at

teressant og problematisk bliver det, når vi

give brugerne nogle oplevelser for derved at

retter blikket mod de barrierer, der dels ud-

lære dem bedre at kende.”

springer af den måde, vores tilbud er orga-
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Når det er svært at få et direkte svar fra perso-

længe vi skal have hjælp af pædagogerne,

nen, eksempelvis pga. et kommunikations-

så kan vi ikke styre brugernetværksaktivi-

handicap, kan det at sikre støttens udgangs-

teterne. Det kan ikke fungere her i institu-

punkt i den enkeltes ønsker og præferencer

tionsregi på Solbakken. Pædagogerne har i

også være at tage initiativer for at spore sig

gåseøjne både ”ansvaret” og ”magten”, og

ind på personen. Det afgørende er, at det

det gør, at vi er nødt til at indordne os.”

stadig er brugerens ønsker, der er i centrum

Der findes ingen enkle svar på dilemmaet

for de initiativer, man tager. Virkeligheden

mellem omsorgspligt og omsorgssvigt. Det

er den, at når en person ikke vil eller har

er dog tankevækkende, at der er findes man-

svært ved at formulere ønsker, findes der in-

ge eksempler på, at brugerne kan mere end

gen enkle svar på indholdet af støtten. Det

støttepersonerne forventer, især når de kom-

vil være en etisk afvejning mellem respekten

mer i nye situationer. Det siger noget om, at

for selvbestemmelsesretten og pligten til og

forforståelser af en person kan være begræn-

ønsket om at give muligheden for at udvikle

sende for de muligheder, man som medar-

og udtrykke sig.

bejder ser og støtter. Og at anerkendelse og
accept af den enkeltes ønsker i sig selv kan

Støtten bliver også dilemmafyldt, når med-

være med til at støtte den enkelte i ’at kunne

arbejderne oplever, at en beboers ønske

på trods’. Som en bruger svarede på spørgs-

er urealistisk eller uansvarligt. Skal man

målet om, hvad der skal til for, at hun tager

støtte det? Eller er det omsorgssvigt? Flere

initiativ: ”Opbakning. At man får at vide, at

brugere giver udtryk for, at en barriere for

man godt kan.”

sociale netværk er, at ”pædagogerne tager
ansvaret”. En bruger har sagt sådan om di-

Samtidig kan der også være en tendens til

lemmaet: ”Jeg tror, vi må erkende, at så

som støtteperson at ’pakke brugeren ind i
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Et menneske der vil noget

Få erfaringer med plads til fejl

Støtteperson

- Give støtte til at fastholde ønsker
- Turde give mulighed for

vat’, fordi man synes, at brugeren ikke skal

gerne, og hvor man kan lære af sine erfarin-

få en dårlig oplevelse eller opleve fiasko

ger til næste gang.(...)Det må gerne give en

? Tænk
på et menneske
med
handicaperdu kender.
Hvilken
vil han/hun
have
behov for, til at
med
sit projekt.
Men dårlige
erfaringer
oplevelse
af, at vistøtte
kan gøre
det bedre
næste
lærerige erfaringer. Erfaringer som kan være

gang.”

tage et initiativ i forhold til sit netværk? Hvordan kan han/hun selv bidrage til initiativet? Hvordan

med til at udvikle personen. Derfor er det

kannødvendigt,
du bidrage?
også
at personalet tør give mulighed for disse erfaringer. En afdelingsleder
har formuleret det således: ”Beboerne kan
ikke i alt, hvad de gør, gøre medarbejderne

? Tænk på et menneske med handicap,
du kender. Hvilken støtte vil han/hun
have behov for til at tage et initiativ i

forhold til sit netværk? Hvordan kan
tilfredse
… og det skalsom
de sgu’
Støttepersoner
enheller
del ikke.
af netværket
han/hun selv bidrage til initiativet?
Vi er nødt til at komme ud i de situationer,
Hvordantegner
kan duderes
bidrage?
Når beboere på botilbud for mennesker med handicap
sociale netværk, er det
hvor det giver lidt kaos – også for pædago-

karakteristisk, at personaler fylder i netværket. Ofte er det dem der i hverdagen er tættest på
personen. Men personalet er ikke et socialt netværk i forståelsen, at relationen er frivillig og
gensidig. Bl.a. fordi:
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•

Den ene part giver, den anden modtager hjælp

•

Der er en klar skelnen mellem dem og os
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Støttepersoner som en
del af netværket
Når beboere i botilbud for mennesker med

man problematiserede personalet som be-

handicap tegner deres sociale netværk, er

boernes sociale netværk, ”Jeg bliver vred og

det karakteristisk, at personaler fylder i net-

ked af det, når du siger, at personalet ikke

værket. Ofte er det dem, der i hverdagen er

en er del af mit netværk.”

tættest på personen. Men personalet er ikke
et socialt netværk i forståelsen, at relationen

Faktum er, at forholdet mellem brugere og

er frivillig og gensidig. Bl.a. fordi:

støttepersoner er komplekst. På den ene side

• Den ene part giver, den anden modtager

er kendskab og tillid mellem brugere og støt-

hjælp

tepersoner vigtig, også fordi man skal hånd-

• Der er en klar skelnen mellem dem og os

tere kropsligt intime situationer. Det skaber

• Den ene part har valgt at være der, det har

en personlig relation og kræver personlig in-

den anden oftest ikke

volvering. På den anden side er der de oven-

• Den ene part er af hængig af den anden

stående professionelle karakteristika ved

• Den ene part kender de mest intime dele af

relationen. Samtidig med at der foregår en

den andens liv, men ikke omvendt
• For den ene er det arbejdspladsen, for den
anden er det tilværelsen

udskiftning i personalet, så relationen ikke
varer ved. Derfor er der også behov for en
professionel distance, så man som støtteperson ikke gør brugerne en bjørnetjeneste ved

På den anden side må man også erkende, at

at antyde en personlig relation, som man re-

der er en relation. Som en beboer sagde, da

elt ikke kan eller vil leve op til.
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Der er flere støttepersoner, som oplever

være samarbejdspartner, hjælper, personale,

dårlig samvittighed, når de går til weekend

kammerat, den nærmeste og fagperson. Og

med bevidstheden om, at beboerne skal

nogle gange i en og samme person. At balan-

sidde alene hele weekenden. Den dårlige

cere alle disse roller over for hinanden kan

samvittighed kommer af den personlige

være svært. For på den ene side vil man ger-

omsorg for beboeren. Fra en professionel

ne have et tillidsfuldt forhold til en bruger

synsvinkel skal støttepersonen ikke have

og være den ’foretrukne’ hjælper og kamme-

dårlig samvittighed, for opgaven er ikke at

raten. Oftest er det sådan, at de medarbejde-

være beboerens sociale netværk. Opgaven

re, der er populære blandt brugerne, også er

er at støtte personen i at have kontakt til sit

dem der giver noget af sig selv i relationen.

sociale netværk, så personen ikke skal sidde

På den anden side er man også kollega i en

alene hele weekenden. Men kun at have en

institutionaliseret ramme, hvor der er nogle

professionel distance er svært at efterleve

hensyn at tage. Det kan være kollegiale kon-

i praksis, fordi støtteperson-/brugerrelatio-

trakter om at videregive informationer, fore-

nen er en balancegang, og der ikke findes

stillinger fra de andre kollegaer om, hvordan

nogen enkel formel for, hvordan relationen

relationen til brugerne skal være og kravet

skal være. Vigtigst må det være, at man selv

om loyalitet over for kollegaer. Og i en loya-

er bevidst om relationen og relationens be-

litetskonflikt mellem hensynet til brugeren

grænsninger.

og hensynet til kollegaerne, hvad kommer
da til at veje mest?

Støtteperson = mange roller
Noget, der kan besværliggøre relationen, er,

En måde at sætte fokus på rollerne er at ska-

at støttepersoner kan have mange forskellige

be klare definitioner for hjælperens rolle i

roller i forhold til en bruger. Man kan både

sammenhænge, hvor brugere og støtteperso-
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ner er til stede sammen. Man kan fx skelne

personer, der er involveret i alle hverdagens

mellem, at støttepersoner er til stede som

gøremål for en person. Det muliggør en større

personale, hvor de repræsenterer sig selv,

sammenblanding af roller. Som eksempelvis

en institutionel ramme og egne erfaringer

en aktivitetsmedarbejder formulerede det.

herfra, eller mellem at være til stede som

”Jeg ønsker ikke også at være den, der tager

hjælper, hvor det er rollen som brugerens

dem op om morgenen og hjælper dem i bad.

forlængede arm, der er det primære. Dette er

Jeg har noget andet sammen med dem, og

to vidt forskellige måder at være til stede på.

det, synes jeg, ville være synd at ændre på.”

Når de sammenblandes kan det fjerne tyde-

At være bevidst om sin rolle i relationen kan

ligheden fra, hvad der er brugerens mening

tydeliggøre, hvad det er, man har sammen,

og udgangspunkt.

og hvad ikke. Derudover giver det brugeren
mulighed for at have ét sammen med nogen

De mange roller rejser også spørgsmålet om

og noget andet sammen med andre. Eksem-

hensigtsmæssigheden i, at det er de samme

pelvis kan det være rart at have en ledsager
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med ’udefra’ til fest eller andre sammenhænge, man gerne vil have for sig selv. Og

? Støtter du nogen, hvor du oplever

nye ansigter giver samtidig muligheden for

jeres relation som svær? I hvilke sam-

nye erfaringer og nye roller. For nogle af de

menhænge er den svær? Hvad tror

mest støttekrævende personer kan der dog

du, er grunden til, at du oplever re-

være en tryghed i, at det er støttepersoner,

lationer som svær? Hvordan ønsker

man kender godt, der følger én - også i nye

du, at relationen skal være?

sammenhænge. Så skal man ikke bruge tid
og ressourcer på at forklare hjælpebehov og
finde en fælles kommunikation.

? Tænk på en person, du støtter. Hvilke
forskellige roller har du i den persons
liv?
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Mit sociale netværk
- om mål for netværksarbejde og handicap

Metodehæftet Mit sociale netværk sætter

Download hæftet på www.servicestyrelsen.dk

fokus på mål for netværksarbejdet og introducerer til metoder, som kan støtte et menneske med handicap i at af klare og formulere sine ønsker for arbejdet med sit sociale

Støtte til netværk
sarbejdet

M it so c ia le
- om mål for

netværksarb

n e tv æ rk

ejde og han

dicap

netværk. I den første del af hæftet præsenteres tre metoder, som personen skal arbejde
individuelt med – ofte i et samarbejde med
en støtteperson. I den anden del præsenteres
to metoder, hvor en gruppe af mennesker
med handicap skal arbejde sammen om at
af klare mål og ønsker for sociale netværk.

Af Søren Kays

er
1
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Når jeg kommunikerer
– om kommunikation, sociale netværk og handicap

Metodehæftet Når jeg kommunikerer sætter

Download hæftet på www.servicestyrelsen.dk

fokus på kommunikation som forudsætning
for fastholdelse og udvikling af sociale net-

Kommunikations

værk. Hæftet præsenterer forskellige meto-

N å r je g k o m

der, der kan støtte mennesker med handicap

støtte for men

- metodebog

i kommunikationen med andre. I første del

om kommunik

nesker uden verb
alt

m u n ik e re r. ..

ation, sociale

netværk og

handicap

præsenteres redskaber til kommunikationsstøtte for mennesker uden verbalt sprog,
mens der i anden del sættes fokus på redskaber til It-støttet kommunikation for mennesker med handicap.
Af Lise Bjerre
1

.
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sprog

Aktiv deltager i fællesskabet
- om initiativ, sociale kompetencer og handicap

Metodehæftet Aktiv deltager i fællesskabet

Download hæftet på www.servicestyrelsen.dk

fokuserer på initiativ som et vigtigt element
i det at udvikle og fastholde et socialt netværk. At tage initiativ kræver tro på, at man
kan. En tiltro det kan være svært at udvikle

Støtte til netværk
sarbejdet

Aktiv deltage
- om initiativ,

sociale kompet

r i fællesskab

et

encer og han

dicap

og få for mennesker med handicap, der i
hverdagen møder flere barrierer både hos sig
selv og i omgivelserne for at blive aktive deltagere i fællesskabet. Bl.a. i kraft af af hængigheden af andres støtte til at tage initiativ.
Hæftets første del præsenterer konkrete metoder til at give mulighed for at blive aktiv
deltager i fællesskabet. Anden del indehol-

Af Lise Bjerre
1

der refleksionsopgaver for støttepersoner
til at sætte fokus på hvorvidt og på hvilken
måde omgivelsernes giver rum for initiativer
– herunder støttepersonernes rolle.

.
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Gamle og nye netværk
- om pårørende, venner og handicap

Metodehæftet Gamle og nye netværk fokuse-

arena for netværk for udefrakommende og

rer på mulighederne for at fastholde gamle

botilbudet som arena for netværk på tværs

relationer og udvikle nye netværk for men-

af beboere og brugere.

nesker med handicap. Hæftets første del fokuserer på gamle netværk, som relationen

Download hæftet på www.servicestyrelsen.dk

til familien og gamle venner. I afsnittet gives eksempler på hvordan man kan arbejde
med de fysiske rammer for at have sit netværk på besøg, støttepersoners samarbejde

gamle netværk

Gamle og ny
– om pårørende

, venner og han

e netværk

dicap

med pårørende, genoptagelse af en tabt kontakt, samt fastholdelse af forældrerollen for
et menneske med handicap på et botilbud.
Bogens anden del fokuserer på nye netværk,
forstået som potentielle sociale netværk. Der
gives eksempler på netværksarbejde i tre
forskellige arenaer for potentielle netværk,
henholdvis lokalområdet, botilbudet som

64

Af Lise Bjerre

& Søren Kayser
1

Sociale netværk og handicap
– NETVÆRKSTEORI OG NETVÆRKSARBEJDE

Fysiske, kommunikative og sociale barrierer er

Der er 5 hæfter i serien ’Sociale netværk og handi-

medvirkende årsager til, at mange mennesker

cap’. Hæfterne er en del af erfaringsopsamlingen

med handicap har mindre kontakt med fami-

fra et længerevarende udviklingsarbejde, der bl.a.

lie og venner, står uden for arbejdsmarkedet

har haft til formål at sætte fokus på metoder, der i

og ikke kan deltage i det almindelige fritidsliv.

højere grad gør det muligt at fastholde og udvikle

Barrierer som gør det sværere at fastholde og

sociale netværk for mennesker med handicap.

udvide et socialt netværk.

Hæfterne introducerer til temaerne:

Hæftet går i dybden med sociale netværk som

• Sociale netværk og handicap

mål for socialt arbejde. Der indledes med en
kort præsentation af teori om sociale netværk
og viden om de særlige udfordringer et handicap giver. Herefter sættes fokus på netværksarbejde - Hvad er det? Hvordan kommer man
i gang? Afslutningsvis diskuteres rollen som
hjælpeperson for mennesker med handicap,
der har behov for støtte til sociale netværk.

- netværksteori og netværksarbejde

• Mit sociale netværk…
- om mål for netværksarbejde og handicap

• Når jeg kommunikerer…
- om kommunikation, sociale netværk og handicap

• Gamle og nye netværk
- om pårørende, venner og handicap

• Aktiv deltager i fællesskabet
- om initiativ, sociale kompetencer og handicap

