Ansökan om medel hos Kompetensfonden för nätverksutbildning
Enheten för hemlösa, Uppsökarenheten och Stadsmissionen i Stockholm ansöker om medel
med högst 280 000 kronor, för att genomföra en gemensam kompetensutveckling för samtlig
personal i att arbeta med hemlösa och deras nätverk. Tanken är att utbildningen ska påbörjas
under 2005 och avslutas 2006. Utbildningen sker gruppvis om 20 – 25 personer åt gången,
samt på tvärs över verksamhetsfältet.
Syfte: Avsikten med nätverksutbildningen på systemteoretisk grund är att personalen inom
området hemlöshet/missbruk/psykisk ohälsa, ska aktivt inbegripa nätverket i
förändringsarbetet.
Avbrutna relationer i hemlösas nätverk
Av tradition har det sociala arbetet med vuxna individer, varit fokuserat på den enskilda
personens behov och möjligheter. I arbetet med barn/ungdom och familjer har det sedan länge
varit självklart att rikta arbetet till nätverket kring barnet/ungdomen. Så har fallet inte varit
med vuxna utan barn.
Vår erfarenhet är att de personer som vi kommer i kontakt med har barn, minderåriga eller
vuxna, föräldrar, syskon m fl, men ofta med en konfliktfylld eller helt avskuren kontakt.
Besvikelser, skuld och skamkänslor finns ofta kopplade till anhöriga. Samtidigt vet vi att en
återupptagen relation till anhöriga kan bidra till en gynnsam förändring.
En modell som gynnar samarbete
Det systemteoretiska tänkandet som nätverksutbildningen bygger på, bidrar även till att
utveckla ett arbetssätt hos personalen som gynnar samarbete och ett mer grupporienterat
förhållningssätt. Synsättet att se människan i ett sammanhang, att inbegripa andra viktiga
berörda i problemformuleringar och lösningsförslag, ökar förutsättningarna för ett
tvärsektoriellt samarbete med andra organisationer och aktörer och för ett mer gemensamt
ansvarstagande. Detta inte minst viktigt då det ofta finns många olika aktörer kring hemlösa
med omfattande problematik. Det ser vanligtvis ut så att den hemlösa möter en
frivilligorganisation i en dagverksamhet eller på natthärbärget, socialsekreteraren för att göra
handlingsplaner och bistå med insatser och landstingets beroendevård eller psykiatri i olika
akuta situationer. Det innebär att den enskilde ofta vandrar runt i ett system bestående av olika
aktörer som ibland har skilda uppfattningar om lösningar eller vem som ansvarar för vad.
Nätverksutbildning ger konstruktiva redskap för hur man kan samordna arbetet med
handlingsplaner och ansvarsfördelning mellan olika berörda och framförallt vidgar man den
hemlösas livssituation till att även omfatta nätverket runt personen.
Utbildningens upplägg och innehåll
Det finns flera utbildningsorganisationer/konsulter som har utbildning i nätverksarbete i sina
utbildningsprogram på marknaden. Exempel på företag som specialiserat sig på nätverk är bl
a en konsult som är knuten till Botkyrkagruppen (som lanserat modellen i Sverige)och ett i
Mälardalen. Genom att undersöka marknaden har vi skissat på ett tänkbart upplägg på en
utbildning för 80-talet personer anställda på Enheten, Uppsökarenheten och Stadsmissionen.
Kursen kan läggas upp så att 20 – 25 personer deltar åt gången över en termin, vilket innebär

att på 3 – 4 terminer har samtlig personal gått utbildningen för en totalkostnad på maximalt
280 000 kronor. Kursen bör av praktiska skäl ligga utspridd över en termin och omfatta ca 5
dagar med hemuppgifter varvat med praktiska övningar. Exempel på en nätverksutbildnings
upplägg:
•
•
•
•
•
•

Grundläggande kunskaper i systemteoretisk teori och praxis.
Nätverk och hälsa
Nätverksteori och nätverksmodeller
Olika former av nätverksskapande möten
Nätverksarbetets möjligheter vid missbruk och psykisk sjukdom
Samarbete med nätverket kring en klient.

Utbildningen kan förläggas till Enheten för hemlösas lokaler och blir därmed billigare.
Genom att utbildningen sprids över en termin behövs ingen vikarietäckning. Personalen från
de olika verksamheterna kommer att blandas i grupperna, vilket är bra för det fortsatta
samarbetet.
Vid positivt beslut kommer en direktupphandling att ske.
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