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Etikk takk

E

tikk er den delen av filosofien som forsøker å besvare spørsmål om hva som er det rette. Moral og etikk går gjerne
hånd i hånd, men der moral er våre oppfatninger om hva som
er rett og galt, er etikk en analyse av disse oppfatningene. Hvor
gode er begrunnelsene våre for at vi mener noe riktig – eller
feil?
Møtet mellom helsearbeideren og brukeren er sårbart.
Helsearbeideren har i utgangpunktet mye makt, og brukeren er
ofte avhengig av dennes dømmekraft. Det er derfor viktig å
reflektere over hvordan man forvalter den innflytelsen man har
– både faglig og medmenneskelig. Det gjøres best i jobbkulturer som har rom for ettertanke og konstruktive tilbakemeldinger, og der etisk kompetanse tas på alvor.
Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er relativt nye
løsninger i helsesektoren. Det fører med seg nye problemstillinger og et behov for å tenke over hvordan disse best kan løses.
I denne utgaven av Ergoterapeuten har vi to bidrag som
omhandler etikk. I kronikken «Systematisk etikkarbeid – viktig
når det skal tenkes nytt« skriver Christine Næss Evensen og
Kari Hesselberg fra KS om behovet for kloke, etiske vurderinger vi står overfor i innovasjonsarbeid. Kronikken tar særlig for
seg de etiske utfordringene som oppstår når man skal ta i bruk
velferdsteknologi. Tas det hensyn til brukeren, de ansatte eller
de pårørende når velferdsteknologi blir løsningen, og kan valgene begrunnes? KS har gjennomføringsansvaret for det nasjonale utviklingsprosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving».
I artikkelen «Etiske dilemmaer ved hverdagsrehabilitering»
drøfter Kjersti Helene Haarr mulige utfordringer og dilemmaer
knyttet til satsingen på hverdagsrehabilitering.
Jeg håper at dette bladet vil engasjere og inspirere til både etisk
refleksjon og diskusjon rundt om på de ulike arbeidsplassene
og i møte med brukerne.
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forbundslederen

Rehabiliteringsfeltet må styrkes

S

tyrking av rehabiliteringsfeltet ble trukket fram i
Samhandlingsreformen som et viktig og nødvendig
virkemiddel for å møte framtidens helse- og velferdsutfordringer. Våren 2012 kom Riksrevisjonens undersøkelse
om rehabilitering. Denne slo fast: «Det er ikke mulig å
dokumentere at målet om økt kapasitet innen rehabilitering er nådd». Rapporten pekte på at det var svært store
forskjeller mellom de ulike helseforetakene og mellom
kommunene. Samhandlingsstatistikken 2011 - 2012 fra
Helsedirektoratet viser også en klar nedgang i rehabiliteringstjenestene. Per 1000 innbyggere mottok 13,4 personer rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i 2009, mens
det kun var 11,8 i 2011. I samme periode var det også en
nedgang i personer som mottok rehabilitering i kommunene utenfor institusjon fra 6,5 til 5,7 per 1000 innbyggere. Antall mottakere av kommunal institusjonsbasert
rehabilitering var omtrent uendret.
I denne statistikken inngår ennå ikke de kommunene
som har satset på hverdagsrehabilitering det siste året. Det
er en positiv utvikling at det nå satses på hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering utføres i hovedsak av hjemmetrenere med veiledning fra fysio- og ergoterapeuter og
retter seg ofte mot nye brukergrupper, primært de skrøpelige eldre og de som står på vippen til å bli hjelpeavhengige. Hverdagsrehabilitering supplerer, men erstatter ikke
rehabilitering, behandling og tilrettelegging i kommunehelsetjenesten for alle med rehabiliteringsbehov. Innføring
av hverdagsrehabilitering må ikke gå på bekostning av de
gruppene som trenger større innsats fra ekspertisen –
grupper som for eksempel barn med funksjonsproblemer,
pasienter med slag og mennesker med kognitiv funk-
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sjonssvikt, traumatiske skader eller ulike typer kroniske
sykdommer.
Forbundet har de siste månedene også mottatt informasjon fra spesialisthelsetjenesten, der det planlegges en
reduksjon av rehabiliteringsplasser og en nedbemanning i
habiliteringstjenesten. Sykehusene reduserer nå rehabiliteringskapasiteten før kommunene har bygget opp sin kapasitet og kompetanse. Kommunene tar også pasienter fra
sykehuset raskere, og det skaper ytterligere trykk på den
eksisterende rehabiliteringstjenesten. Dette er svært
bekymringsfullt.
Myndighetene må nå komme med et klart oppdrag for
å styrke rehabiliteringstjenestene både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det må utarbeides:
• finansieringsordninger som støtter en slik utvikling.
• nasjonale standarder og kvalitetskriterier som gir tydelige krav til innhold i tjenestene; spesielt til kommunehelsetjenesten, som må bygge opp kompetanse og kapasitet.
• statistikkgrunnlag som kan følge utviklingen og gi
grunnlag for god forskning og kunnskapsbasert veiledning til praksisfeltet.
Dette ble pekt på allerede for 15 år siden i den siste stortingsmeldingen om rehabilitering «Ansvar og meistring».
Nå må myndighetene legge et større politisk press på rehabiliteringsfeltet. Her står det fortsatt i stampe.
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Aktivitet på resept
I fjor fikk 127 personer skrevet ut frisklivsresept til Impuls,
frisklivssentralen i Tønsberg. I år ligger det an til at enda flere får
tilbudet. Frisklivsarbeidet er på frammarsj i hele landet med
tilpasset trening og livsstilsendring.

TEKST & FOTO:

ELSE MERETE THYNESS

Å være ute i naturen er sunt for både kropp og sjel. Inger Kristiansen og Arne
Abrahamsen lovpriser tilbudet ved Impuls frisklivssentral I Tønsberg.
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– Jeg er veldig fornøyd. Treningen er
skreddersydd behovene våre, og vi
blir godt ivaretatt. De ansatte bryr seg
om deg, sier Inger Kristiansen
Hun har hatt kreft og fikk skrevet
ut frisklivsresept for snart et år siden.
Nå forteller hun at da hun var midt i
strålebehandling og ikke klarte å følge
opp turgåingen, ringte ergoterapeut
Ronny Skullestad hjem til henne og
spurte henne hvordan hun hadde det.
– Det varmer å bli sett på som et
enkeltindivid, sier hun.
Arne Abrahamsen, som har diabetes, gir henne full støtte.
– Tilbudet er både sunt og sosialt,
sier han.
Dette klinger bra i Ronny Skullestads ører. Han har vært med på å
bygge opp frisklivssentralen i Tønsberg, og er i dag en av tre faste ansatte – to fysioterapeuter og en ergoterapeut.
– Vi legger stor vekt på at alle skal
føle seg sett og inkludert. Frisklivs-

reportasje
resepten er først og fremst et helsetilbud med fokus på endring av levevaner, men trivsel og glede er viktige
elementer. Derfor ønsker vi å bli godt
kjent med hver enkelt deltaker. På
den måten kan vi ivareta dem bedre
og gi dem et mer variert tilbud, sier
han.
Resept for et sunnere Norge
Det var Stortingsmeldingen «Resept
for et sunnere Norge» som for alvor
pekte på behovet for å dreie helsetjenestene over på forebyggende og helsefremmende tiltak.
Frisklivssentralene er et bidrag i dette
arbeidet. Helsedirektoratet anbefaler
at det etableres frisklivssentraler i alle
landets kommuner. Til nå er det
åpnet 145 sentraler rundt om i landet, og flere er i etableringsfasen.
Målgruppen er personer som har økt
risiko for, eller allerede har, sykdommer eller utfordringer knyttet til
fysisk og psykisk helse. Men man
trenger ikke å være syk eller ha en
diagnose for å være deltaker ved en
frisklivssentral.
– De fleste av de som kommer hit
til oss, er mellom 40 og 65 år, mange
av dem har hjerteproblemer, diabetes
eller lider av overvekt, men ikke alle
har en diagnose. Du kan også få tilbudet hvis du står i fare for å få en livsstilssykdom, eller bare trenger å endre
levevanene for å fungere bedre i hverdagen, forteller Ronny.
Sunn trening
Basistilbudet ved frisklivssentralen er
frisklivsresepten, som gir en periode
med strukturert oppfølging. Fastlegen
og annet helsepersonell kan skrive ut
en frisklivsresept.
– Når noen har fått en resept, kaller vi dem inn til en individuell samtale. Den skal være motiverende og
dreie seg om hvilke områder av livet
deltakeren ønsker seg en endring på,
enten det er kosthold, røykeslutt eller
trening, forklarer han videre.
Deltakerne blir også testet på en
tredemølle og får tilbud om en kroppsammensetningsanalyse, som måler
muskler og fett.
– På bakgrunn av den informasjonen vi samler inn om helsetilstanden,
kan vi sette sammen det beste treningstilbudet for hver enkelt. De fles-

To gode kollegaer, ergoterapeut Ronny Skullestad og fysioterapeut Henrik
Johansen, gjør klart til påskeavslutning for turgruppen.

te deltakerne begynner i frisklivsgruppen. Den møtes to ganger i uken.
Målet er at deltakerne skal styrke
fysisk og psykisk helse og kjenne mer
overskudd. Aktivitetene foregår ofte
utendørs, men vi har også tilbud om
innendørs trening, og om undervisning med ernæringsfysiolog.
De ansatte er opptatte av brukermedvirkning og at deltakerne selv skal
eie sine egne utfordringer, men få
hjelp til å nå målene sine.
– Vi trer ikke ferdige løsninger ned
over hodene på folk. Den enkelte må
selv bidra aktivt med å endre levevane-

ne sine, men vi støtter og veileder dem.
Han forteller at de aller fleste som
deltar på frisklivssentralen, opplever
at innsatsen har overføringsverdi til
andre områder av livet.
– Ved å etablere sunne vaner og bli
sterkere fysisk, kan enkle hverdagsaktiviteter ble lettere å utføre. Som en
av våre deltakere som tidligere brukte
tre dager på å støvsuge huset, men
som nå klarer det på én dag. En
annen fortalte at ikke bare var han
blitt sprekere, han fungerte også bedre i jobben.
Etter fullført reseptperiode blir det
Ergoterapeuten 02.13
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Basistilbudet ved frisklivssentralen er frisklivsresepten, som gir en periode med strukturert oppfølging. Her feirer turgruppen påskeavslutning med bål og kaffe i skogen.

foretatt en oppsummeringssamtale og
nye tester.
– De aller fleste opplever klare forbedringer i både kondisjon og i livstil.
Andre tilbud
Impuls frisklivssentral er lokalisert
til Flinthallen på Råel i Tønsberg. I
tillegg til frisklivsresepten kan sentralen skilte med blant annet rene
treningsgrupper, fallforbyggende
gruppe, terapiridning og «Bra Mat»kurs.
– Noen benytter seg av disse tilbudene i tillegg til utegruppen, mens
andre velger det som et alternativt
opplegg. Dessuten kan de fortsette
med de andre treningstilbudene etter
at de 16 ukene på frisklivsresepten er
over.
Frisklivssentralen inngår som en
del av kommunens tilbud innen helsefremmende og forebyggende helsetjenester og samarbeider med øvrige
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kommunale tilbud, helsetjenester og
frivillige organisasjoner.
– Det er et ønske fra helsedirektoratet at sentralene bygges opp rundt
tilbud i nærmiljøet. En frisklivssentral
er mer enn bare trening. Vi skal hjelpe deltakerne å opprettholde gode
levevaner også etter endt periode på
resepten, sier Ronny.
Som eksempel nevner han
Turistforeningen, som arrangerer gåeller trugeturer, og Lærings- og mestringssenteret, som underviser om
stressmestring.
– Vi prøver å skape gode arenaer
for deltakerne, både for å sikre et bredere tilbud og for å tilrettelegge for en
kontinuitet.
Det er Knut Tørraasen glad for.
Han har gått fast to dager i uken på et
av partiene på frisklivssentralen i syv
år nå.
– Dette er et bra helsetilbud. Vi er
mange her med hjerteproblemer, og

treningen er tilpasset og god, smiler
han.
Tverrfaglighet er viktig
Det anbefales at frisklivssentraler har
helsepersonell som faglig ansvarlige,
og at personalgruppen er tverrfaglig
sammensatt. Hos Impuls er de to
fysioterapeuter og en ergoterapeut i
tillegg til andre yrkesgrupper som
enten driver enkeltgrupper eller
underviser.
– Tverrfaglighet er viktig. Endring
av levevaner kan være en krevende og
langvarig prosess, og det kreves mye og
variert kunnskap for å kunne gi best
mulig støtte og oppfølging. Her utfyller vi hverandre godt. Vi ser ting fra
forskjellige vinkler, og vi har forskjellige styrker og forskjellig erfaring. Og
jeg tror alle – både ansatte og deltakere – er enige om at vi har det som
plommen i egget, sier Ronny avslutningsvis.
q
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Reidun Molvik Jacobsen kommer fra Tverved sanitetsforening. Hver torsdag holder de kantine og stiller med lekre smørbrød,
kaffe og te. – Vi er glade for å samarbeide med frisklivssentralen, sier hun. Knut Tørraasen har stilt opp til trening to ganger i
uken siden 2006. – Dette er et bra tilbud for helsen, sier han.

Impuls frisklivssentral er lokalisert til Flinthallen på Råel, og
skal arbeide for å fremme folkehelsen til innbyggere i Tønsberg
kommune.

Senteret har flere forskjellige treningstilbud, og de fleste drives
i Flinthallen på dagtid.
Foto: Christian Bull Gjertsen
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Følger opp sykmeldte i NAV
AV ELSE MERETE THYNESS
– Hva jobber du som?
– Eg arbeidar som vegleiar med oppfølging av sjukmeldte i
NAV.
– Hvor fant du utlysningen til stillingen?
– Eg jobba i utgangspunktet som tiltakskonsulent i NAV
med oppfølging av langtidsmottakarar av sosialhjelp. Da
eg var heime i permisjon, var det ei av mine kollegaer som
hinta meg om denne stillinga. Ho trudde den ville vera
aktuell for meg med min utdanning. Den var utlyst på
NAV.no og i avisa.
– Hvor lenge har du hatt jobben?
– Eg har hatt denne stillinga sidan september 2012,
– Hva er de viktigste arbeidsoppgavene?
– Det er mykje saksbehandling i forhold til sjukmeldingane som kjem inn, og vurdering av om retten til sjukepengar er oppfylt i forhold til lovverket. Det er i dag eit
aktivitetskrav etter åtte veker for å ha vidare rett til sjukepengar. Da må vi vurdere om det er grunnlag til å gje unntak frå aktivitetskravet dersom personen framleis er 100
prosent sjukmeldt ut i frå dei legeopplysningane vi har
mottatt. Kvar dag vurderer eg om personar burde klare å
vera i noko arbeid, og kva som skal til for at det skal fungera? Mange møter vi berre gjennom ein sjukmeldingsblankett, og da er det ikkje alltid like lett å sjå heile mennesket. Vi er også i kontakt med mange arbeidsgivarar og
legar, dette gjerne i forbindelse med dialogmøter som
NAV kallar inn til. Målet er heile tida å bidra til at
arbeidstakar skal kome tilbake i jobb. NAV har ulike tiltak
som vi kan bidra med dersom det skulle vera behov for
det. Det blir og mange samtaler der den som er sjukmeldt
vurderer om dei må skifte arbeidsarena fordi dei ser at helsa ikkje lengre held i forhold til dagens jobb. Mange lurer
da på kva NAV kan bidra med, kva har ein rett til å få? For
mange er det ein sorgprosess dei må igjennom når dei må
slutte i eit yrke dei har hatt i mange år.
– Hvordan får du brukt ergoterapikompetansen din?
– Det er veldig ok å ha ein helsefagleg bakgrunn med
fokus på mogligheiter og aktivitet i staden for hindringar
og diagnose. Det er mykje som kan leggjast til rette på
arbeidsplassen slik at ein kan vera litt på jobben, sjølv med
alvorlige diagnosar. Vi ser jo av statistikken kor viktig det
er å oppretthalde kontakten med arbeidsplassen. Ved behov, og når det går mot slutten av eit år med sjukepengar,
gjennomfører vi arbeidsevnevurdering. Der er det fokus på
heile mennesket og moglegheiter og hindringar på alle
livets arenaer: heim, arbeid, interesse, helse osv. Da er det
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Astrid Akselvoll er ergoterapeut og jobber med oppfølging
av sykmeldte i NAV.

viktig å kunne sjå moglegheitene for å kunne bidra så personen kan få anledning til å leve eit liv dei ynskjer.
– Er det viktig at en ergoterapeut har denne jobben?
– Eg ser det som viktig at det også er ergoterapeutar i denne jobben saman med andre frå ulike fagområder. Eg ser
at vi utfyller kvarandre i diskusjonar av saker. Eg har ofte
forklart ergoterapi for andre med at vi kan komme inn i
livssituasjonar der personar ikkje klarer å leve det livet ein
ynskjer av ulike årsaker – det være seg sjukdom, skade eller
andre forhold. Med tanke på kor viktig arbeidet er for dei
fleste i dag, så er arbeidshelse og det å kunne leggje til rette
for deltaking ein viktig og stor arena som ergoterapeutar er
spesialister på. Der kan vi bidra mykje.
– Er det spennende å jobbe i en utradisjonell, og sånn sett
nyskapende, stilling?
– Eg tykkjer det er veldig spennande og utfordrande. Det
er interessant å jobbe så tett opp i mot eit lovverk og
grunngje vedtak i forhold til det, samstundes som eg må
klare å sjå personen. Sjølv om mykje av dagen er planlagt i
forhold til møter og samtalar, er det óg mykje som dukker
opp som ein ikkje er førebudd på, og som ein berre må ta
tak i og ordne. Aldri ein kjedeleg dag på jobb.
– Vil du anbefale andre ergoterapeuter å jobbe med det samme?
– Ja det er klart. Ein risikerer å bli litt aleine som ergoterapeut, men det er det fleire fagfelt som er i NAV.
q
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Systematisk etikkarbeid
– viktig når det må tenkes nytt
Behovet for innovasjon i kommunenes helse- og omsorgstjenester er stort. Kloke etiske
vurderinger er nødvendige i jakten på de nye løsningene på fremtidens omsorgsutfordringer.
AV CHRISTINE NÆSS EVENSEN OG KARI HESSELBERG

KRONIKK

Hvordan fylle forventningsgapet?
Alle har høye forventninger til kommunens tjenester.
Nasjonale politikere og statlige myndigheter gir mange
løfter på vegne av kommunene. Problemet er at løftene ofte mangler nødvendige ressurser. Allerede nå er
det knapphet på både økonomi og personell i helse- og
omsorgssektoren, og samtidig er forventningene til alt
de kommunale tjenestene skal løse, økende. Det må
tenkes nytt om hvordan tjenestene organiseres, hvordan de ytes, og hva de skal inneholde.
Kultur for innovasjon
Mange tror kommunen er grå og kjedelig og i hvert
fall ikke innovativ. Men de som jobber i sektoren vår,
vet hvor spennende, nytenkende og variert hverdagen
på kommunens arbeidsplasser kan være. Vi finner
mange smarte løsninger på arbeidsplassene i kommunene, men vi er ikke alltid så gode til å formidle at det
faktisk dreier seg om nytenking. Det er nytenking når
Anne prøver ut og lykkes med en ny måte å få Ole til
selv å løse hverdagslige sysler på i boligen for mennesker med utviklingshemming. Det gir mulighet for sto-

re endringer når hjemmehjelp Nils prøver sin nye rolle
som hjemmetrener. Det må skapes kultur for innovasjon, der det er høyt under taket. Der lederne etterspør
nye ideer, tåler kritikk og tør å feile - samtidig som de
bruker alt de har av etisk klokskap.
Innovasjon er et langsiktig, systematisk arbeid som
må prioriteres hver dag. Innovasjonsforskningen viser
at ledelse avgjør, og det handler om både politisk og
administrativt nivå.
Kald teknologi og kloke hoder
Kommunenes helse- og omsorgstjenester må ikke bli
igjen i bakevjen og takke nei til velferdsteknologiske
nyvinninger av frykt for at «kald teknologi» tar over
for «varme hender». Teknologi erstatter ikke menneskelige ressurser, men det er ikke de «varme hendene»
det kommer an på, det er de kloke hodene. Kloke
hoder tar gode og reflekterte beslutninger ved innføring og bruk av velferdsteknologiske løsninger.
Velferdsteknologi kan bidra til at folk kan bo hjemme lenger og klare aktiviteter selv som de ellers ville ha
trengt omfattende bistand til. Etisk refleksjon kan

Etisk klokskap i praksis

Christine Næss Evensen er prosjektleder for Samarbeid om
etisk kompetanseheving KS.

Kari Hesselberg er konstituert
avdelingsdirektør for Helse og
velferd KS.
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Spørsmål til refleksjon når innføring av velferdsteknologi vurderes:
• Hva er hensikten med å ta teknologien i
bruk?
• Hva ønsker brukeren?
• Hvem er involvert?
• Hvordan blir de berørt?
• Hva sier lovverk, retningslinjer, rutiner
osv.?
• Hvilke verdier kommer i klemme, og på
hvilken måte?
• Hva skal vi ta størst hensyn til / hvilke verdier er det viktigst å verne om?
• Hvilke konsekvenser kan dette få, og for
hvem?

kronikk
bidra til at tilgjengelig velferdsteknologi tas i bruk på en
klok måte, en måte som ivaretar behovene til den aktuelle
personen. Alt passer ikke for alle; etisk refleksjon i tjenestene kan hjelpe oss å se de individuelle behovene og hvilken teknologi de er i stand til å ha nytte av, og på hvilken
måte.
Når ny velferdsteknologi innføres, må også rutiner og
arbeidsformer endres, slik at de bygger opp under hverandre. I tillegg er det viktig å ha en realistisk oversikt over
hva teknologien faktisk kan og vil levere.
Etisk refleksjon kan gi et bevisst forhold til innovasjon
Etisk refleksjon dreier seg om å tenke nytt rundt krevende
problemstillinger og dilemmaer. Systematisk etikkarbeid
gir nye perspektiver. Det handler om å øke forståelsen for
en situasjon, se andre løsningsmuligheter og finne det beste handlingsalternativet ut fra forståelse for brukerens situasjon der målet er å øke mestring. Etisk refleksjon kan
bidra til at ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenestene
får et mer bevisst forhold til innovasjon både når det gjelder innføring av velferdsteknologi og nye måter å organisere tjenestene.
Ved bruk av alle typer teknologi er det helt sentralt at
hensikten med å ta det i bruk, er vurdert skikkelig. Etisk
refleksjon er en metode som hjelper til med å stille nødvendige spørsmål: hvilke konsekvenser får teknologien?
Tar vi dette hjelpemiddelet i bruk for å understøtte brukerens mestringsevne, egenkontroll og trygghetsfølelse, for å
øke vedkommendes livskvalitet? Eller er det noe vi gjør
kun for medarbeidernes skyld? Eller lar vi hensynet til de
pårørende veie tyngre enn hensynet til brukeren? Etikk
handler om å begrunne de valgene vi tar.
Velferdsteknologi er et virkemiddel – ikke et mål i seg selv.
Kan vi ikke begrunne bruken i at brukeren gis økt mulighet for å leve et selvstendige, trygt, sosialt liv, skal vi sannsynligvis la være i denne situasjonen.
Et nasjonalt utviklingsprosjekt
KS har gjennomføringsansvaret for det nasjonale utviklingsprosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving».
Gjennom prosjektet stimuleres kommunenes helse- og
omsorgstjenester til å benytte etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid som verktøy i arbeidet med å forbedre kvaliteten på tjenestene. Ved å utvikle etisk kompetanse og innføre systematisk etikkarbeid kan man forbedre og endre tje-

nestene «innenfra». Erfaringene viser at dette kan virke bedre enn nye forskrifter eller retningslinjer fra staten.
Hverdagsrehabilitering
– et eksempel på tjenesteinnovasjon
Mange norske kommuner legger nå om hjemmetjenestene
til mer vekt på hverdagsrehabilitering. KS følger dette
arbeidet med spenning, og deltar sammen med Norsk
Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk
Ergoterapeutforbund i prosjektet «Hverdagsrehabilitering
i Norge». Tankesettet bak hverdagsrehabilitering er viktig
fordi det representerer en ny måte å utforme – kall det
gjerne designe – tjenestene. I samarbeid med
Kunnskapssenteret for helsetjenesten og Helsedirektoratet
har vi også under utvikling en satsing på helhetlige pasientforløp i kommunene. Gode og koordinerte forløp i
kommunen fordrer at hele kjeden av helsepersonell og tjenester arbeider sammen. Her har ergoterapeutene en viktig rolle.
Utfordringer
Våre erfaringer i KS viser at kommunene kan undervurdere hvor omfattende utviklings- og endringsarbeid er.
Leverandørene på sin side kan overvurdere hvor ferdig teknologien og løsningene er. Kommunene kjenner ikke leverandørmarkedet godt nok, og leverandørene kjenner ikke
kommunene og deres behov godt nok. Det kan også være
kostbart og risikabelt å prøve ut nye teknologiske løsninger. Staten har nylig lansert en ny strategi for innovasjon i
kommunal sektor. Tiltakene i strategien er en god start på
oppbygging av et innovasjonssystem med tilpassing av lovverk, utdanning, forskning og risikodemping. Dette har
KS arbeidet for en stund, og det er veldig bra at staten følger opp.
Veikart for velferdsteknologi
SINTEF og NOVA gjennomfører et forsknings- og utredningsprosjekt om velferdsteknologi på oppdrag fra KS.
Målet er å etablere kunnskap om hvordan velferdsteknologiprosjekter drives fram i praksis, og bidra til kunnskap
om muligheter på velferdsteknologiområdet. Før sommeren vil et veikart for velferdsteknologi bli publisert på KS’
nettsider. Det skal også arrangeres regionale konferanser
hvor erfaringer, metoder, tips og råd fra kommuner som
har kommet langt, blir presentert.
q

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

Forskning på hverdagsrehabilitering

Prosjektet startet i 2007 og varer til 2015. Det er
forankret i Stortingsmelding nr. 25 og
Kvalitetsavtalen mellom Regjeringen og KS, og
er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, yrkesorganisasjonene innen helse og KS. KS har gjennomføringsansvaret. Per mars 2013 er 209 kommuner
med i prosjektet.
Les mer på: www.ks.no/etikk-kommune

KS ønsker også å bidra til at det forskes på hverdagsrehabilitering i norske kommuner, og setter
våren 2013 i gang
et FoU-prosjekt for
å få fram gode
eksempler og
modeller som flere
kommuner kan
lære av.
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Årets lønnsoppgjør er i gang!
Forberedelsene til lønnsoppgjøret startet med Unios tariffpolitiske konferanse i januar. Ergoterapeutene fulgte opp med egen konferanse 11. februar. Der samlet vi våre tariffpolitiske utvalg i KS, Spekter,
Staten og Oslo kommune for å diskutere de lønnsmessige utfordringene og rammebetingelsene foran
oppgjøret. Et viktig bakteppe er Ergoterapeutenes lønnspolitikk og den økonomiske situasjonen i
Norge og verden for øvrig. Det ble utarbeidet forslag til krav, som ble styrebehandlet og sendt inn til
Unio 15. mars. Etter dette behandles kravene fra samtlige Unio-organisasjoner i de respektive
forhandlingsutvalgene.
AV BRIT-TORIL LUNDT

E

rgoterapeutenes lønnspolitikk er nedfelt i programmet
for landsmøteperioden og sier blant annet:
Ergoterapeuter skal ha lønn som reflekterer grunn- og
videreutdanning, godkjenning som ergoterapispesialist,
ansvar og erfaring. Lønnsutviklingen skal være på lik linje
med sammenlignbare grupper i privat og offentlig sektor.

Likelønn er et prioritert område, med et lønnsnivå og
lønnsutvikling som bygger på likelønnskommisjonens prinsipper om likelønn, både gjennom sentrale og lokale forhandlinger.
Norsk Ergoterapeutforbunds hovedfokus innen Inntektsog arbeidsforhold:
• Likelønn
• Lønnsmessig uttelling for kompetanse og ansvar
• Hele, faste stillinger
Hva er handlingsrommet i årets lønnsoppgjør?
Fjorårets lønnsoppgjør har gitt stort overheng inn i 2013.
Det vil si at lønnstilleggene som ble gitt i fjor, gir ytterligere lønnsøkning i inneværende år, fordi tilleggene får
virkning for hele året. Statsbudsjettet for 2013 har stipulert inn en lønnsøkning på cirka fire prosent. Men når
overhenget trekkes fra, viser den disponible rammen seg.
Og den blir neppe stor. Det er også grunn til å anta at
lønnsoppgjøret i privat sektor (LO/NHO-området) får
overslagseffekt til offentlig sektor. Resultatet her kjenner vi
ikke enda.
Ergoterapeutene fremmer følgene økonomiske krav:
Det er for tidlig å antyde hvor mye vi skal kreve. Men profilen (hvordan pengene skal fordeles) er bestemt. Generell
lønnsutvikling til alle er viktig. Ergoterapeutene er opptatt
av at alle medlemmene må få en lønnsutvikling som sikrer
kjøpekraften. Derfor har vi fremmet krav om generelle tillegg og heving av minstelønnene til alle medlemmene.
Dernest er det viktig at lønnsoppgjøret får en profil som
speiler medlemmenes kompetanse, ansvar og innsats. Det
skal fortsatt jobbes med strukturelle endringer i KS-avtalen, blant annet «flyte oppå»-problematikken. I tillegg er
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Årets tarifforhandlinger er et såkalt mellomoppgjør, der
temaet er penger.

det et par områder i staten og Oslo kommune som har
særskilte utfordringer som krever oppjustering av aktuelle
stillingskoder.
Avsetning til lokale potter står også på ønskelisten, men
det er under forutsetning av at det blir noe å forhandle
om. Potten må altså ha en viss størrelse.
Det er også fremmet krav om at arbeidet for redusert
bruk av ufrivillig deltid må fortsette.
Mellomårsoppgjør.
Tariffavtalene er i utgangspunktet toårige og ble forhandlet i fjor. De inneholder imidlertid en forhandlingsbestemmelse som gir partene mulighet til å forhandle om økonomien i mellomåret. Sosiale bestemmelser med mer er ikke
forhandlingsgjenstand i år.
Fremdrift
Forhandlingene starter opp med overlevering av krav til
arbeidsgiverne medio april med frist til å bli enige innen
første mai. Målet er forhandlingsløsning. Hvis det likevel
blir brudd i forhandlingene, går oppgjøret til mekling. Da
kan vi vente et resultat i slutten av mai. Følg med på nettsiden vår. Der legges det ut informasjon fortløpende.
Vi ønsker hverandre lykke til med årets lønnsoppgjør!
q

forbundet

Forsikring for store og

små

Ergoterapeutenes barneforsikring gjelder fra barnet er tre måneder gammelt og helt til det blir 26 år.
Forsikringen er blant de aller beste i markedet og har dekning for medisinsk invaliditet både ved
sykdom og ulykke.
AV IRENE MYHRE

V

iktig er også muligheten for erstatning hvis barnet
skulle bli mer enn 50 prosent arbeidsufør. Uførepensjonen blir ikke særlig høy dersom arbeidsuførhet rammer i ung alder – før barnet har opptjent tilleggsrettigheter
i trygdesystemet. Da kommer en erstatning på en halv
million kroner etter fylte 18 år godt med.
Alvorlige sykdommer
Barneforsikringen gir dessuten erstatning på 300 000 kroner hvis barnet rammes av en alvorlig sykdom, som for
eksempel MS eller kreft. Forsikringen omfatter hele ti
alvorlige tilstander, inkludert større brannskader.

Inntil to millioner
Hvis barnet skulle bli så alvorlig skadet at det blir erklært
100 prosent medisinsk invalid, er erstatningssummen hele
to millioner kroner. Det gjelder både ved ulykke og som
følge av sykdom.
Forsikringen har også dekning ved dødsfall, og for
behandlingsutgifter og merutgifter ved langvarig pleie.
Det kan også gis inntil 160 000 kroner til ombygging av
bolig hvis dette er nødvendig som følge av ulykke eller
sykdom.
Ta kontakt
Les mer om barneforsikringen på www.ergoterapeutene.org/forsikring. Der finner du også et påmeldingsskjema til
barneforsikringen.
Har du spørsmål om forsikringen, er du velkommen til
å kontakte Ergoterapeutenes eget forsikringskontor på 22
05 99 15 eller på e-post forsikring@ergoterapeutene.org.q

Ergoterapeutenes barneforsikring er en av de beste på markedet.

Treff oss på SMS

Irene Myhre er ansatt ved
Ergoterapeutenes forskringskontor.

Nå kan du kontakte forsikringskontoret via
SMS. Har du en forespørsel eller bestilling til
forsikringskontoret, kan du benytte denne tjenesten ved å sende følgende melding:
Ergo (mellomrom) ditt medlemsnummer
(mellomrom) og din melding til 59 44 00 88.
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Arbeidsmiljølovens
nye HMS-regler
Første januar 2013 trådte seks nye forskrifter til
arbeidsmiljøloven i kraft. Bestemmelsene berører
alle sider av HMS-arbeidet i norsk arbeidsliv, og er
i all hovedsak en videreføring av gamle
forskrifter. Disse reglene er det viktig å gjøre seg
kjent med både for det daglige virket som
ergoterapeut, i rollen som verneombud og i andre
posisjoner hvor HMS er en del av arbeidet.

AV KAJA GOPLEN

O

ver lengre tid ble HMS-reglene spredt på 47 ulike
forskrifter. Dette medførte at reglene var vanskelige å
gjøre seg kjent med og anvende i praksis. Etter påtrykk fra
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har det blitt
foretatt et omfattende endringsarbeid, og reglene er nå
samlet og omstrukturert i en mer naturlig og logisk inndeling. Systematiseringen vil formodentlig bidra til at det
blir enklere og bedre å arbeide for et styrket arbeidsmiljø.
De nye forskriftene ble vedtatt allerede sjette desember
2011, men ble først gitt virkning fra årsskiftet. Dette ble

Kaja Goplen er advokatfullmektig
hos Advokatfirmaet Storeng,
Beck & Due Lund DA.

gjort for at virksomhetene skulle få god tid til å bli kjent
med det nye systemet og eventuelt foreta nødvendige tiltak for å etterleve reglene.
Oversiktsmessig kan de nye forskriftene oppstilles i tre
hovedpunkter:
1. Krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet
2. Krav til utforming og innretning av arbeidsplassen
3. Krav til en sikker utførelse av arbeidet
Reglene om risikovurdering og tilrettelegging finner du i
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Kravene
som omhandler utforming og innretninger på arbeidsplassen, fremgår av arbeidsplassforskriften, mens punkt tre om
sikker utføring er skrevet i Forskrift om utførelse av arbeid.
For de fleste praktiske formål er disse tre de mest relevante
og viktigste forskriftene. De tre andre forskriftene går på
tiltaks- og grenseverdier, administrative ordninger og konstruksjon, utforming og produksjon av arbeidsutstyr.
Med den nye strukturen ønsker lovgiver å rette et tydeligere fokus på virksomheten og arbeidsgivers forpliktelser.
I utgangspunktet retter bestemmelsene seg mot alle typer
virksomheter og arbeidsplasser, og verner enhver arbeidstaker, uavhengig av hvem som er arbeidsgiver.
For i størst mulig grad å få praktisk anvendbare regler er
forskriftene utarbeidet slik at kravene fremkommer i den
rekkefølgen arbeidet normalt utvikler seg.
I første punkt, som er Forskrift om organisering, ledelse
Dersom du har spørsmål om temaet som er berørt i denne
artikkelen, kan du rette disse til din tillitsvalgte eller til
Ergoterapeutenes forbundskontor.
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og medvirkning, finner man reglene for perioden før arbeidet starter og mens det pågår. Konkret går dette på krav til
medvirkning fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg, risikovurderinger, opplæring av arbeidstakere,
informasjonsformidling, planlegging og tilrettelegging av
arbeid. Ved siden av dette er det også enkelte tilleggskrav,
som fremgår i forskrift om utførelse av arbeid.
Hvordan arbeidsplassen rent fysisk sett er, har stor
betydning for arbeidstakeren og hans utførelse av jobben.
Dersom samlebåndet eller pulten for eksempel ikke har en
tilfredsstillende høyde i forhold til arbeidstakeren, kan det
medføre feilbelastninger, skader, forsinket jobbing eller
lignende. For å forebygge slike negative konsekvenser, er
det i arbeidsplassforskriften gitt klare regler med krav til
utforming og innretninger. Disse går på alt fra takhøyde
og luftkvalitet, til krav om ferdselsvei for kjøretøyer og
sikring av farlig avfall. Reglene må naturlig nok anvendes
ut fra de spesielle forhold som gjør seg gjeldende på den
enkelte arbeidsplass.
Endelig i punkt tre er det regler om den faktiske
gjennomføringen av arbeidet. Bestemmelsene setter krav
til sikkerhet, for å minimere sjansen for skade på liv og
helse. Systematisk er Forskrift om utførelse av arbeid inndelt i tre hoveddeler, etter type risikofaktor: kjemiske og
biologiske risikofaktorer, fysiske risikofaktorer og til slutt
en felles del for annet risikoutsatt arbeid. Under hver
enkelt hoveddel finner du kapitler som følger de stegene
arbeidet naturlig har: risikovurdering, opplæring, informasjon og til slutt det konkrete tiltak.
Opplæring og hjelpeverktøy
I regi av Arbeidstilsynet har det vært gjennomført et
omfattende informasjons- og opplæringsopplegg. I tillegg,
og ut ifra de erfaringene som ble gjort i denne prosessen,
har tilsynet utarbeidet informasjonsmateriell om det nye
regelverket. Materialet ligger tilgjengelig på www.arbeidstilsynet.no/regelverk og kan anbefales både for de som
ønsker et kort overblikk over HMS-reglene, og de som har
behov for en grundigere gjennomgang. Det er blant annet
laget en videopresentasjon som gir en praktisk gjennomgang av forskriftene, samt et forskriftsspeil, som gir oversikt over hvor gamle bestemmelser er plassert i de nye.
De nye forskriftene har ikke vært praktisert i tilstrekkelig lang tid til at vi med sikkerhet kan slå fast at endringene har bidratt til å styrke og forenkle HMS-arbeidet i den
enkelte bedrift. Uansett er det klart at det nye systemet er
mer oversiktlig og håndterbart for dere som til daglig skal
forholde dere til et omfattende og komplisert virkeområde. Samtidig er det viktig å presisere at det er nødvendig å
se sammenhengene mellom de ulike stegene i arbeidsprosessen, og at et tilstrekkelig HMS-arbeid må gjøres i alle
ledd.
Dersom du ønsker en mer dyptgående gjennomgang av
regelverket, eller din bedrift har behov for oppfølgning i
deres HMS-arbeid, ta kontakt med forbundets sekretariat.
Vårt firma har erfaring med å bistå virksomheter i utviklingen av gode internrutiner og tilpasser tjenesten etter
den enkelte bedrifts behov.
q
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Vårmøtet:

Aktive tillitsvalgte tenkte høyt
om fremtidens forbund
Høye stemmer og stort engasjement preget gruppearbeidet som avsluttet første dag av
Ergoterapeutenes vårmøte. Etter å ha latt seg inspirere av eksterne foredragsholdere, avsluttet
vårmøtet dagen med høyttenking om fremtidens forbund.
AV KARL-ERIK TANDE BJERKAAS

P

å Ergoterapeutenes vårmøte i midten av mars deltok
representanter fra forbundets nitren fylkesavdelinger
og sentralstyret, til sammen rundt femti sentrale tillitsvalgte. Seniorforsker Ann Cecilie Bergene fra
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) innledet vårmøtet med
å skissere utfordringene for fremtidens fagorganisasjoner.

Heidi Skeie, Ergoterapeutene Sogn og Fjordane; Synnøve O. Melseth,
sentralstyret; og Agneta Glans Nordbye, Ergoterapeutene Akershus.

Forbundsleder Mette Kolsrud sammen med gjestene som presenterte
styrker og svakheter ved sin organisasjonsmodell. Fra venstre:
Generalsekretær Astrid Tideman Sørland, Akademikerforbundet;
generalsekretær Tor Tvethaug, Norsk Fysioterapeutforbund; forbundsleder Anna Pettersen, Norsk Radiografforbund; og president
Curt A. Lier, Norges Juristforbund.
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Ergoterapeutene 2020
Frem mot forbundets landsmøte høsten 2014 skal Norsk
Ergoterapeutforbund gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt. Dette skal avklare om forbundet er optimalt organisert i forhold til sine oppgaver og de rammebetingelsene vi opererer under. Dette prosjektet har fått navnet Ergoterapeutene 2020.
Det er i denne sammenheng satt ned en prosjektgruppe
som skal lede Ergoterapeutene 2020. I denne gruppen deltar følgende tillitsvalgte:
• Synnøve Opsahl Melseth, sentralstyret
• Benedicte Bakstad, sentralstyret

AFI-forsker Ann-Cecilie Bergene (t.v.) innledet vårmøtet
med å skissere utfordringene for fremtidens fagorganisasjon. Her sammen med forbundsleder Mette Kolsrud.

forbundet
• Anita Rosmæl, Ergoterapeutene Sør-Trøndelag
• Tove Holst Skyer, Ergoterapeutene Telemark
• Torunn Fagerli, hovedtillitsvalgt Tromsø kommune,
Troms
• Margrethe Øyslebø, foretakstillitsvalgt Oslo
Universitetssykehus, Oslo
• Rune Trætli Storvik, Friskgården, Nord-Trøndelag
Fra forbundskontoret ledes arbeidet av organisasjonssjef
Karl-Erik Tande Bjerkaas i samarbeid med spesialrådgiver
Anita Engeset. De oppfordrer tillitsvalgte og medlemmene
til å involvere seg i dette arbeidet.
Aktivisere, rekruttere og beholde medlemmer
Vårmøtet hadde for øvrig fokus på arbeidet med å skape et
sterkere forbund gjennom medlemsvekst og økt aktivitet
og engasjement blant medlemmene. Arbeidet med å aktivisere, rekruttere og beholde medlemmer videreføres nå i
de nitten fylkesavdelingene med støtte fra forbundet sentralt. (Se også intervju med organisasjonssjef Karl-Erik
Tande Bjerkaas på side 42.)
q

Hva mener du Ergoterapeutene
må legge vekt på i fremtiden?

NÅR DU
V S

V I L O P P Å S TÅ

E N K LE R E H V E R DAG
En stol med alle muligheter.

www.permobil.no
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Ergoterapeutene anbefaler ikke
enkeltvedtak om ergoterapi
Ergoterapeutene har revurdert sitt syn og
anbefaler nå at kommunene ikke fatter
enkeltvedtak om ergoterapi.
AV KARL-ERIK TANDE BJERKAAS

I

januar 2012 ga forbundet råd til kommunene om at
det skal fattes enkeltvedtak på ergoterapitjenester, forankret i den nye Helse- og omsorgstjenesteloven.
Innføring av enkeltvedtak på ergoterapi har gitt flere
utfordringer som har gjort det påkrevd med en ny vurdering av saken.
Enkeltvedtak om ergoterapi
I lovens paragraf 3-2 er det tre underpunkter som kan
dekke ergoterapi:
4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder
fastlegeordning
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder helsetjenester i hjemmet
Hvilket punkt som best dekker ergoterapi, er et faglig,
og ikke et juridisk spørsmål. På denne bakgrunnen ved-

tok sentralstyret i februar at forbundet anbefaler at ergoterapi i kommunehelsetjenesten hører inn under Helseog omsorgstjenesteloven paragraf 3-2, punkt 4 og 5, og
at det dermed ikke stilles krav til enkeltvedtak om ergoterapi.
Vårt tidligere syn
Vårt tidligere råd fra forbundet var basert på at ergoterapi best dekkes i punkt 6. Det er kun i dette punktet det
stilles krav til enkeltvedtak. Rådet ble gitt etter innspill
fra jurister i Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og forbundets advokatkontor.
Behov for gjennomgang
Det har vært uklarheter knyttet til forvaltning og utforming av vedtak. Det har videre vært utfordrende å jobbe
i samme avdeling som fysioterapeuter, fordi Norsk
Fysioterapeutforbund gir råd om at det ikke skal fattes
enkeltvedtak på fysioterapi. Sist, men ikke minst, har det
vært behov for en ny gjennomgang av hvilket punkt i
den nye loven som i størst grad omhandler ergoterapi.
For ytterligere spørsmål kontakt fagsjef Toril Laberg.
Epost: tl@ergoterapeutene.org.

Hjemmesida får et ansiktsløft
Ergoterapeutenes nettsider vil
bli mer dynamiske.
AV KARL-ERIK TANDE BJERKAAS

D

a forbundet tok i bruk sin nye
visuelle profil i 2012, ble det
bare gjort små kosmetiske endringer
på forbundets hjemmeside.
I løpet av våren vil hjemmesida få
en ansiktsløftning som vil gjøre den
mer i tråd med forbundets øvrige
profil og dermed i større grad være
universelt utformet. Samtidig vil den
bli mer dynamisk.
Forbundet håper med dette at den
vil kommunisere tydeligere med
både medlemmer, tillitsvalgte og eksterne besøkende.
Etter at den nye hjemmesida slippes, vil det løpende gjøres tilpasErgoterapeutene foretar en ansiktsløftning på sin hjemmeside i løpet av våren.
ninger.
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INNSPEL
AV ANDERS FOLKESTAD

Sett pris på kompetanse

Å

satse på utdanning lønner seg for samfunnet. Det
burde også lønne seg betre for den enkelte. Slik er
det ikkje. Snarare tvert imot. Særleg viss du etter utdanning frå universitet eller høgskule tar arbeid i det offentlege. Det lønner seg ganske dårleg, til dømes viss du er
ergoterapeut.
Difor streika Unio i staten og kommunesektoren i
2012. I kommunesektoren var Unio i streik både i 2010
og 2008. Det blei til slutt ein viss utdanningsprofil i
KS-området i fjor. Men vi er slett ikkje i mål.
Difor er kravet om at utdanning skal lønne seg
utgangspunktet også i år. Og eg reknar med at det må
bli slik også når vi kjem til hovudoppgjeret i 2014.
Dette handlar om likeverd, om kvalitet - om å rekruttere og behalde kompetanse. Offentlege arbeidsgjevarar
må innsjå at konkurransen om kompetansen på fleire
område er tøff, og blir tøffare. Lønnsnivået er ikkje den
einaste konkurransefaktoren, men den kan aldri neglisjerast.
Noreg taper konkurransekraft. Lønnsveksten er for
høg. Dette er bodskapen, særleg frå NHO, men også frå
politisk hald. Og det kan nok røyne på når lønnskostnadene for ein norsk industriarbeidar ligg nesten 70
prosent over snittet i konkurrentlanda. Men det er no
eingong partane i industrien, gjennom frontfaget, som
har lagt lista på dette nivået. Det nyttar ikkje å rette peikefingeren mot offentleg sektor, slik NHO ofte gjer.
Men offentlege arbeidsgjevarar prøver til tider denne
melodien. Det lyder falskt.
Nyleg har frontfaga levert eit første resultat på knapt
3,5 prosent. Det vil ganske sikkert dra seg noko oppover. Resultatet vil vere retningsgjevande også for andre
forhandlingsområde. Fasiten er det likevel ikkje, verken
for ramme eller profil. Var det slik, ville forhandlingssystemet tape legitimitet.
Det er opplagt at olje- og gassektoren er med på å
drive opp lønna. Det skaper problem for andre delar av
industrien. Men også for andre delar av arbeidsmarknaden. Somme tar til orde for å fjerne olje frå den vanlege
lønnsdanninga. Det ville vere underleg. Olje og gass er
trass alt ein del av norsk økonomi og norsk arbeidsliv.
Og i den sektoren har dei i alle fall forstått å sette pris
på kompetansen!
Mellomoppgjeret i 2013 blir krevjande. Rammene er
tronge. Medlemmer flest vil likevel få god reallønnsvekst også i år. Norske arbeidstakarar har sett rekord –
kanskje verdsrekord – i reallønnsvekst det siste tiåret.
Hovudkravet står fast: Sett pris på kompetanse – utdanning må lønne seg betre.

NÅR DU
MX

V I L VÆ R E OV E R A LT

EKSTR A FUNKSJONER
Tar deg dit du vil.

www.permobil.no
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Ergoterapistudentenes nye landsstyre. Øverst fra venstre: Nestleder Mari Bergem (Trondheim), internasjonal kontakt Vegard Flister
(Trondheim), styremedlem Ingrid Helen Smith (Oslo og Akershus), sekretær Ingrid Wasbø (Rogaland), UNIO-representant Ragnhild
Ingeberg (Oslo og Akershus), økonomiansvarlig Frida Leivdal Haavik (Tromsø), leder og ergoterapeutene-representant Therese Øqvist
(Oslo og Akershus). Nederst fra venstre: Styremedlem Marie Nilsen Midtfjell. (Bergen), IT-ansvarlig Marina Hagenes (Bergen),
Ergoterapeuten-kontakt Sigrid Heimdal Myreng (Tromsø).

Ergoterapistudentene
I februar i år ble det holdt landsmøte for Ergoterapistudentene i Oslo. Fra hele landet kom engasjerte
representanter fra lokallagene i Sandnes, Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. Helgen ble innholdsrik,
og det ble mye nytt å sette seg inn i for de fleste. Et nytt styre tok over for det gamle, som hadde klart å
utrette mye på bare et år. Skoene var helt klart store å fylle. Det motiverte oss i det nye styret til å stå på
videre og kjempe for studenters rettigheter på ergoterapistudiet.
AV SIGRID HEIMDAL MYRENG OG SYNNØVE LEIN

N

este gang Landsstyret i Ergoterapistudentene var
samlet, var helgen 8. -10. mars i Oslo på Landsstyremøte Kickoff. Et slikt Kickoff er tradisjon, og intensjonen
er å gi oss opplæring i hvordan vi kan komme i gang og
drive vår organisasjon på best mulig måte. Det er forbundet som inviterer til Kickoff, og vi ble godt mottatt av
blant andre forbundsleder Mette Kolsrud, nestleder Nils
Erik Ness og organisasjonssjef Karl-Erik Tande Bjerkaas.
Tilsammen ga de oss innføring i ulike temaer, blant
annet fikk vi opplæring i hvordan vi skulle jobbe organisatorisk, og hvordan vi strategisk burde gå fram fagpolitisk i
en organisasjon. Engasjementet vokste i takt med all den
nyttige kunnskapen vi fikk. Representantene fra forbundet
forklarte og belyste på en flott måte hvordan vi kan bruke
vår makt til å jobbe for ergoterapeutstudenter over hele
landet – og bli hørt.
Karl-Erik Tande Bjerkaas la vekt på at vi måtte spille
hverandre gode, akkurat slik et fotballag må gjøre. Dette var
en fin metafor som sier noe om samarbeid og at alle er
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avhengige av hverandre for å nå mål og sammen utrette noe.
Våre målsettinger
På Landsstyremøtet lagde vi et årlig målprogram som skal
være utgangspunkt for vårt arbeid framover. Våre hovedmål er å ivareta ergoterapistudentenes rettigheter og faglige interesser og holde studentene oppdatert og informert
om mulighetene i ergoterapifaget og om ergoterapiforbundet. For å være mer konkret vil vi nevne de sakene vi velger å holde spesielt fokus på:
l Vi ønsker at studenter skal ha mulighet til å bytte
utdanningssted uten negative konsekvenser. Dette har
lenge vært et stort problem. Hvis studenter i løpet av
studiet av ulike grunner ønsker å bytte skole, er det i
noen situasjoner nesten umulig å gjøre dette uten å
måtte ta et ekstra år. Dette er mye på grunn av at fagplanene er bygd opp så forskjellig.
l Vi vil også jobbe for at viktig informasjon om hva som
er aktuelt innenfor studiet nå, blir formidlet. Her vil vi
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være avhengige av en god dialog med studielederne på hvert
enkelt studiested, og bruk av sosiale medier kan bli relevant. For
at studentene skal ha tilgang på relevant praktisk og faglig informasjon på studiestedene, skal vi begynne med å lage en håndbok
hvor all denne informasjonen er samlet.
Promotering og markedsføring av ergoterapifaget og rekruttering
er noe vi mener er meget viktig. Dette vil vi jobbe med sammen
med forbundet, slik at vi har lik profilering.
En gledelig nyhet for året er at Gjøvik starter opp ergoterapeutstudium. Vi vil i den anledning, sammen med forbundet, bistå
dem i oppstart av Ergoterapistudentene. Helt konkret ønsker vi å
få 95 prosent av studentene i Gjøvik til å bli medlemmer hos oss.
Videre ønsker vi at masterstudenter skal ha et naturlig innpass i
landsstyret. I dag er de merket som «ikke yrkesaktive ergoterapeuter». Vi ser helt klart at det kan bli et samarbeid alle kan dra nytte
av.
Vi vil holde kontakten og opprettholde ny kontakt med studenter
i utlandet. Dette for å få nye ideer og impulser til nye måter å gjøre ting på, og generelt utveksle nyttige erfaringer og danne et større nettverk.

Kort oppsummert var helgen innholdsrik, og det fløt over av gode
diskusjoner og relevante problemstillinger å ta tak i. Jevnt over fikk
vi mye inspirasjon fra flinke folk i forbundet som viste oss hvordan
vi kunne tenke nytt, og ga oss et nytt perspektiv på organisatorisk
arbeid. Vi i det nye styret er klare til å ta tak i utfordringene og jobbe
videre for ergoterapistudentene.
Kompetanseoverføringsseminar
Lørdag den 16. mars arrangerte Ergoterapistudentenes lokallagsstyre
i Trondheim kompetanseoverføringsseminar hos lokallaget i
Trondheim.
Det var første gang vi arrangerte et slikt seminar, så vi var veldig
spente. Det var kjekt å få samlet styret for 2012 og 2013, og vi tenker at vi vil fortsette å ha et slikt arrangement hvert år framover.
På programmet stod workshop, gjennomgang av regler og forventninger og et tale- og debattkurs som ble holdt av fjorårets og
årets leder. Her måtte alle skrive en tale, som vi holdt for hverandre.
Etter talene var det kun lov å komme med positive tilbakemeldinger.
På kvelden spiste vi middag på Nattergalen. Her var det god stemning, da de avtroppende styremedlemmene fikk sine attester. Noen
fikk igjen prøvd ut sine nyervervede kunster i taleteknikk, da flere
hadde forberedt taler.
q

KOMBINER ERGOTERAPI
OG AKUPUNKTUR!
- Det er ﬂere fordeler med å være både ergoterapeut og akupunktør.
Selv har jeg hatt nytte av den helhetlige forståelsen av sykdom, som
jeg har fra egen ergoterapeututdanning og yrke. Ergoterapeuter
med ergonomibakgrunn vil kunne dra nytte av denne kunnskapen, da en del muskel-skjelettproblematikk skyldes ergonomiske
forhold, og her vil akupunkturen kunne bidra.
Akupunktører jobber hovedsakelig i privat praksis, men
også ved smerteklinikker ved en
rekke sykehus, og Akupunkturforeningen arbeider for at ﬂere
norske sykehus skal se verdien
av å inkludere akupunktører
som del av sitt pasienttilbud.
Eli Bjørneby
Høyskolelektor ved Institutt for
akupunktur ved Norges Helsehøyskole, den første i Norge
som tok hovedfag i ergoterapi
og har mer enn 20 år erfaring
som akupunktør.

Du som er ergoterapeut kan søke fritak for inntil fem av seks
emner det første året, og starte rett på andreåret . Ønsker du rett
inn på andreåret høsten 2013 kreves det forkurs. Du kan ta bachelor
i akupunktur på hel- eller deltid. Mer informasjon på www.nhck.no.
Vi holder til sentralt i Oslo på Ullevål Stadion og er en del av
Høyskolen Campus Kristiania.

TA EN BACHELORGRAD I:

AKUPUNKTUR HEL- OG DELTID
ERNÆRING
FRISKLIV OG
LOKALT FOLKEHELSEARBEID
FYSISK AKTIVITET
OG ERNÆRING
OSTEOPATI

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon:
Tlf 22 70 19 00 – studier@nhck.no – www.nhck.no

God, avslappet stemning på seminaret.
Ergoterapeuten 02.13
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Ergoterapeuter og velferdsteknologi
10. og 11. juni 2013 kl. 09.00 - 16.00
Arrangør:
Kurssted:

Norsk Ergoterapeutforbund i samarbeid med Ergoterapeutene Troms og
Ergoterapeututdanningen i Tromsø
Universitetet i Tromsø, Mh-bygget, plan 6, auditorium 1

Kurset er meritterende som 12 timer ergoterapispesifikt for alle spesialiteter og
spesialistspesifikt kurs for Allmennhelse, Eldres helse, Somatisk helse og Psykisk helse.
Påmelding
i Kurskalenderen på www.ergoterapeutene.org
Påmeldingsfrist: 11.05.2013

Program mandag 10. juni 2013
09.00 – 09.15

Velkommen ved Toril Laberg, generalsekretær Norsk Ergoterapeutforbund.

09.15 – 10.00

Velferdsteknologi og ergoterapi. Hva er velferdsteknologi, og hvordan kan ergoterapeuter involvere seg?
Ved Toril Laberg, generalsekretær i Norsk Ergoterapeutforbund.

10.00 – 10.15

Pause

10.15 – 11.00

Hva rører seg innen velferdsteknologiområdet?
Ved Espen H. Aspnes, seniorrådgiver ved SINTEF Teknologi og samfunn.

11.00 – 11.45

Velferdsteknologi og demens – implikasjoner for klinisk ergoterapi. Ved Toril Holthe, ergoterapispesialist og forsker, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

11.45 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.00

Smarthusfilmen

13.00 – 13.45

Smarthusteknologi. Kartlegging av behov. Ved Toril Laberg, generalsekretær i Norsk Ergoterapeutforbund.

13.45 – 14.00

Pause

14.00 – 14.45

Samarbeid mellom kommunene og hjelpemiddelsentralen på velferdsteknologiområdet.
Ved Einar Bjørn, avdelingsdirektør NAV Hjelpemiddelsentral Troms.

14.45 – 16.00

Diskusjon

Program tirsdag 11. juni 2013
09.00 – 09.15

Kort oppsummering av dag 1.

09.15 – 10.00

Velferdsteknologi fra et brukerperspektiv.

10.00 – 10.15

Pause

10.15 – 11.00

Brukererfaringer med formidlingsprosessen. Astrid Gramstad, ergoterapeut og
PhD-student ved Universitetet i Tromsø.

11.00 – 11.45

Almas hus, et velferdsteknologisk senter – hvorfor og hvordan? Sigrid Aketun, ergoterapeut, GERIA - Oslo kommunes ressurssenter for dements/alderspsykiatri, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

11.45 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.15

Den nye teknologiens betydning for helsetjenestene. Ved Hilde Thygesen, førsteamanuensis
ved Diakonhjemmet Høyskole.

13.15 – 14.00

Velferdsteknologi og etikk. Anne Lund, PhD, Høgskolen i Oslo og Akershus
og leder for Ergoterapeutenes yrkesetiske utvalg.

14.00 - 14.15

Pause

14.15 – 14.45

Kommunal avdeling for velferdsteknologi. Hva er oppgavene til avdelingen, og hva gjør ergoterapeuten? Ved
Inger Kirk Jordansen, ergoterapeut, Velferdsteknologisk Team, Aarhus Kommune.

14.45 – 16.00

Diskusjon

Med forbehold om endringer.
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Arbeidsdeltakelse
Helsefremmende og forebyggende strategier med fokus på ergonomiske forhold ved arbeidsmiljøet
30. september - 4. oktober 2013
Arrangør:

Norsk Ergoterapeutforbund i samarbeid med ergoterapeututdanningen ved Høgskolen i Oslo og
Akershus
Kurssted:
Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 48, Eva Balkes hus, Oslo
Kurset arrangeres kun for medlemmer/studentmedlemmer. Det vil tilfredsstille NAVs krav til kompetanse for å foreta arbeidsplassvurdering, og er godkjent med 40 timer meritterende for Norsk
Ergoterapeutforbunds spesialistordning.
Når påmeldingsfristen er ute, vil du få beskjed om du har fått plass på kurset (maks 30 deltakere).
Påmelding:
i Kurskalenderen på www.ergoterapeutene.org
Påmeldingsfrist: 31.08.2013
Innhold:
• introduksjon til kunnskapsbasert ergoterapi, begrunnelse og kritisk vurdering av praksis
• sentrale begreper innen helsefremmende og forebyggende arbeid, rammebetingelser for helsefremmende
og forebyggende arbeid, samt aktuelle lover og forskrifter
• ergonomi og ergonomisk rådgivning i tråd med Arbeidsmiljøloven
• hvordan innhente informasjon om arbeidsmiljøet, både individuelt og for grupper i samfunnet
• hvordan ulike faktorer kan fremme helse generelt, og hvordan forebygge arbeidsrelaterte plager spesielt
• hvordan initiere, forankre, planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidsmiljøtiltak med vekt på det fysiske arbeidsmiljøet i virksomheter (EVA-ergonomi)
• prøve ut praktiske ferdigheter i forhold til arbeidsplassvurdering
• introduksjon til undersøkelsesredskapene WEIS, WRI, AWP og AWC samt metoder som Løsningsfokusert tilnærming
(LØFT) og offensiv tenkning om arbeidsmiljøet
• etiske aspekter
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Etiske dilemmaer ved
hverdagsrehabilitering
Yrkesetisk utvalg har fått i oppdrag av sentralstyret (Norsk Ergoterapeutforbund) å drøfte noen mulige
utfordringer og dilemmaer knyttet til satsning på den relativt nye arbeidsformen hverdagsrehabilitering. Målgruppa for artikkelen og videreføring av diskusjonen vil være alle aktuelle yrkesgrupper
involvert i organisering, utvikling og drift av virksomheten. Yrkesetisk utvalgs hensikt med denne
artikkelen er derfor å inspirere til diskusjoner, med videre formål å få innført etisk refleksjon som
standard i konseptet.
AV KJERSTI HELENE HAARR

H

verdagsrehabilitering som arbeidsform er dagsaktuelt
og har stor tverrfaglig interesse. Flere kommuner er i
gang med planlegging og gjennomføring av prosjekter,
godt hjulpet av faglige innspill fra Norsk sykepleierforbund, Norsk fysioterapeutforbund og Norsk ergoterapeutforbund (Ness, Laberg et al. 2012).
Samhandlingsreformen (St. meld. nr 47 2009), Innovasjon i omsorg (NoU 11 2011) og ny helselovgivning
(Helse og omsorgsdepartementet 2012) fremhever ulike
former for rehabilitering i hjemmet som en viktig strategi
for å møte det økende behovet for velferdstjenester. Hverdagsrehabilitering har vist seg som et strategisk klokt valg
også for norske kommuner.
Hverdagsrehabilitering har vist seg virksomt og kostnadseffektivt i Danmark (Kjellberg, Ibsen et al. 2011) og i
Sverige (Månsson 2007; Gustafsson, Gunnnarsson et al.
2010) og har dermed blitt attraktiv å «kjøpe» for norsk
forvaltning. Når et spesifikt tiltak eller virksomhet får slik
massiv oppmerksomhet, kan det være grunn til å se nærmere på om det er utfordringer og dilemmaer som bør

Kjersti Helene Haarr er ergoterapeut og høgskolelektor ved
Diakonhjemmet Høgskole
Rogaland. Hun er medlem av
Ergoterapeutenes yrkesetiske
utvalg, som skal være en pådriver
for høy yrkesetisk bevissthet hos
ergoterapeuter.
Det er ingen uenigheter om rettighetene til manuskriptet.

24

Ergoterapeuten 02.13

tenkes spesielt gjennom, blant annet for å sikre oss at vi
ikke får Ibsens Brands sukk i retur:
Se,
Statens Forraad
er kun tyndt,
den vil have,
Valuta for sin Myndt…
Hverdagsrehabilitering har mange elementer av ordinær
rehabilitering, forebygging og helsefremming i seg, men
skiller seg metodisk og organisatorisk noe fra kommunale
hjemmetjenester slik de har vært praktisert i Norge de siste
tiårene. Som en hovedessens kan vi si at hverdagsrehabilitering inkluderer både et tankesett og en arbeidsform.
Tankesettet inkluderer en holdnings- og kulturendring med
vekt på mestring i hverdagen, samt tett tverrprofesjonelt
og tverretatlig samarbeid. En viktig forutsetning er at hele
den kommunale organiseringen må tenkes gjennom, fra
topp til bunn. Suksesskriteriene fra Danmark understreker
at det kreves bred, felles politisk, administrativt og faglig forankring i kommunen for å kunne lykkes (Kjellberg, Ibsen
et al. 2011).
Samtidig innebærer hverdagsrehabilitering en utvikling
av brukerstyring i retning av egne målformuleringer og personlige valgte tiltak, fremfor tilbud om standardtjenester
(eksempelvis matombringing og dagsenter). En grunnleggende innstilling fra den profesjonelle er det åpne spørsmålet «Hva er viktig for deg nå i livet ditt?» Individuelle
livsløp vil klart fordre et mangfold av tiltak.
I artikkelen vil vi løfte frem utfordringer knyttet til
organiseringen og brukerorienteringen innen hverdagsrehabilitering. Videre vil vi kort klargjøre hva et etisk dilemma

faglig
er, trekke frem noen typiske problemstillinger, samt prøve
å belyse konkrete dilemmaer på ulike nivåer. Disse innspillene og mulige modeller til refleksjon er ment til videre
bruk ved planlegging og samarbeid, og ikke minst i møte
med den enkelte bruker.
Hva er etikk, og når står vi overfor et etisk dilemma?
Etikkens kjerne, er i følge Vetlesen (2007) urettferdighet,
signalisert ved vår trang til å gripe inn når vi opplever noe
som «galt»; som at noen krenker noen. I sin alminnelighet
kan vi gå ut fra en enighet om at vi oppfatter krenkelse
som galt; at ingen har rett til noensinne, med viten og vilje, å krenke (såre) noen (Vetlesen 2007, s. 9, 18).
Et etisk dilemma har vi hvis vi står overfor to eller flere
valgmuligheter, der ingen av løsningene er åpenbare – eller
også hvis det man kan gjøre blir galt for noen uansett – litt
som et valg mellom pest og kolera (Eide og Aadland,
2008). Nordby (2012) derimot hevder at det langt fra er
opplagt at valget står mellom to «onder». Problemet kan
være å velge mellom to alternativer som begge er positive.
Spørsmålet blir likevel hvilket som er det beste – eller mest
hensiktsmessige, alt tatt i betraktning.
Betyr det at alle dilemmaer er etiske? Det er viktig å
understreke at ikke alle dilemmaer er etiske. Veien til
avklaring og god løsning kan være en annen dersom
dilemmaet i hovedsak har et praktisk preg. Et praktisk
dilemma eller uenighet kan oppstå dersom partene er enige
om målsetninger og grunnleggende verdier og begrunnelser for handling, men uenige om hvordan praksis best
skal gjennomføres. Hvilke handlingsvalg skal vi ta for å nå
det felles målet? Et etisk dilemma derimot har man når
ulike verdier/verdisett står på spill, og personen må velge
et relevant handlingsalternativ ut fra det som vurderes som
rett eller godt i denne aktuelle sammenhengen. To eksempler kan illustrere forskjellen, hvor de faglig ansatte i begge
tilfeller kan sies å være enige om at de skal arbeide for å nå
brukernes egne mål.
a) Etter hoftebruddet ønsker Klara Skog å kle på seg alle
klærne selv; hun klarer det langt på vei, med tiden til
hjelp. Sykepleier Kari kjenner Klara Skogs egne målsetninger og er enig i at de er styrende for arbeidet. Kari
hjelper likevel stadig litt med påkledningen, fordi hun
ikke klarer å se på at fru Skog strever. Dette kan oppleves som en konflikt i teamet, men trenger altså ikke
være et etisk dilemma. Partene må da gå gjennom hvordan man faktisk og praktisk skal «gjøre felles sak».
Dersom det likevel viser seg at Kari er grunnleggende
uenig i målsetninger for teamarbeidet/ hverdagsrehabiliteringen og fru Skogs egne mål, eller uenig i ressursbruk, organisering eller andre forutsetninger og verdier
i arbeidet (selvbestemmelse, støtte og veilede m.v.), ser
vi konturene av et etisk dilemma.
b) Det andre eksemplet er møtet med Johan Fjell, som er
90 år og bor i egen bolig. Ved ytterligere redusert funksjon og spørsmål om mer hjelp, blir Hr. Fjell vurdert
for å delta i hverdagsrehabilitering. I det siste har han
opplevd å bli noe mer svimmel. Han forflytter seg selv
innendørs og bruker rullator ute. Johan er selv usikker

på om han bør fortsette å gjøre ærend ute alene. En av
pleierne som tilbyr tjenester hjemme, spør hvorfor
Johan ikke skal fortsette å utføre oppgaver som å handle
og hente posten, selv om han er blant de eldste eldre.
Hun har erfart at han fremdeles mestrer dette på egenhånd. Innad i pleiegruppa oppstår det imidlertid uenighet, da andre spør: «Hvorfor skal han ikke få lov til å ha
det litt «behagelig» på sine eldre dager – Johan har tjent
landet i mange år! Han trenger vår hjelp. Er det ikke vår
oppgave å gi han det som etterspørres?»
Grensene mellom rent praktisk og mer etisk begrunnede
konflikter vil være hårfine; bak tilsynelatende overflatisk
uenighet kan det avdekkes ulike verdisett hos de faglig
ansatte. Fagpersoner vil møte kollegaer, eller også pårørende, som er uenige i de mål og ønsker som er satt opp.
For å unngå at de enkelte fagutøverne blir stående som gisler, eller at hele teamet havner i en konfliktsituasjon, vil
den tverrfaglige gruppen i eksemplet med Johan Fjell måtte gjøre en jobb for å komme frem til omforente begrunnelser og holdninger for felles sak, før eventuelle praktiske
forskjeller kan rettes opp. Hensikt og mål må gjentas og
reflekteres over i et tett og krevende teamarbeid.
Det finnes mye filosofisk tankegods og teorier fra antikken og frem til i dag som kan hjelpe og støtte vår bevissthet om og forståelse for etiske og moralske spørsmål. Fagpersonell kan med fordel jevnlig friske på minnet om hva
de ulike teoriene (dydsetikk, pliktetikk, diskursetikk osv.)
sier om vanskelige valg. Det vil likevel ikke være mulig å
vedta normer og verdier for å møte fordommer på samme
måte som medisinske og tekniske prosedyrer. Vi kommer
dermed aldri bort fra at det å få øye på og klare å identifisere hva som står på spill i en gitt situasjon, bare kan trenes
som en annen bevissthetsakt eller ferdighet hos den enkelte (Vetlesen 2007). Sagt med andre ord: som profesjonelle
har vi ansvar for å ta til oss kunnskap om gjeldende normer for god etikk. Yrkesetiske retningslinjer, litteratur og
annet kan være til hjelp, men det kan likevel aldri settes
opp fullstendige etiske regler for hvordan vi skal agere.
Handlingsvalg må være personlig begrunnet og finner sted
i møter mellom helsepersonell og de menneskene vi stadig
omgås – brukere, medarbeidere eller myndigheter
(Nordby 2012).
Nivåer og ansvar for utfordringene
Hverdagsrehabilitering foregår i kommunehelsetjenesten,
det vil si i førstelinje. Dilemmaene den faglig ansatte
møter der, kan gå i mange retninger – både oppover i systemet i forhold til organisasjonen og overordnede, til kollegaer på samme nivå, eller overfor yrkesrollen som sådan,
i møte med den enkelte bruker (Nordby 2012). Utfordringer på de ulike nivåene spiller klart inn på hverandre,
da dilemmaer på overordnede nivåer har en tendens til å
bli presset nedover i systemene. Vike (Vike, Bakken et al.
2002) kaller dette «dilemma på reise»; der frontlinjen/klinikerne blir stående med ansvaret for et tilbud eller en
endring de har ønsket annerledes.
Nye offentlige styringssystemer, såkalte markeds- og
managementinspirerte idealer (med en fellesbetegnelse
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faglig
kalt New Public Management – NPM) har gjort seg gjeldende i Norge de to siste tiår både innen helsevesenet og
andre offentlige sektorer. Styringssettene kan være ulike,
men gjenkjennes i form av forvaltningskontor, bestillerutfører-modeller, evaluering og dokumentasjon av effekt
av offentlige innsatser osv. Beslutninger om dreining i hva
som tillegges fokus og verdi kan tas av politikere og administrasjoner, som arbeidstakere i frontlinjen får (juridisk)
ansvar for å realisere uten innflytelse over virkemidlene.
Klinikerne er de som må presentere og gjennomføre innsparinger, omorganisering og andre endringer (Vike og
Haukelien 2007, Nordby 2012). Resultatet kan videre
oppleves som at brukeren får dårligere tilbud eller tjenester. God kommunikasjon og plassering av ansvar mellom
ledelse og medarbeidere kan forebygge at det oppstår konflikt i slike situasjoner.
Den profesjonelle i møte med brukeren
I rehabiliteringsvirksomhet er det mindre vanlig å arbeide
med akutte og livstruende problemstillinger, slik at situasjoner med de vanskeligste valgene, om livreddende
behandling, sjelden inntreffer. Det er likevel i de mange
møtene, i relasjoner med brukere og deres nærpersoner
over tid, at tvil og valgsituasjoner oppleves mest krevende.
Hverdagsrehabilitering er nå satt i system og skal prøves
ut i mange kommuner. Ved spørsmål til profesjonene i feltet får vi presentert et klassisk dilemma formulert som
«hva om brukeren ikke vil bli bedre?» Fortsatt følger vi
Johan Fjell som er 90 år og bor i egen bolig. De siste årene
har han fått hjelp til dusjing. Johan har vedtak på dette tiltaket, og ser ingen grunn til å endre på at hjemmesykepleien skal hjelpe med dusjingen.
Ved gjennomgang av et dilemma kan det være god
hjelp å gå systematisk til verks. I heftet Etikkhåndboka av
Eide og Aadland (2008) finner vi en refleksjonsmodell
som er tverrfaglig og kjent av mange i kommunene.
Refleksjonene kan gjøres mer eller mindre omfattende.
Her benytter vi en kortversjon med følgende punkter:
1) Presiser dilemmaet etter formelen: «Skal jeg velge A
eller B?»
2) Hvem er involvert?
3) Hva er de viktigste åpne verdiene, hensynene og argumentene for henholdsvis A og B?
4) Hva er «sidehensyn» og tilsynelatende «usaklige» argumenter?
5) Ranger de tre viktigste verdiene/hensynene etter hva de
betyr for deg.
6) Finnes det flere handlingsalternativer?
7) Velg ett av alternativene, og gjennomfør det.
(Eide og Aadland 2008, s. 37).
Dilemmaet må presiseres i forhold til om det er dusjing
Johan ikke vil bli bedre i, eller om personalet opplever at
han «ikke vil bli bedre» i sin alminnelighet – hva er det
Johan motsetter seg? Siden Johan «eier» problemet/dilemmaet, må han selv være involvert i argumentasjonen. Den
profesjonelle er ansvarlig for å ha et repertoar av tilnærminger for å involvere brukeren i sin egen prosess.
De viktigste åpne verdier og prinsipper som skal avgjø-
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res, er knyttet til rehabiliteringens grunnleggende ideologi.
Et av prinsippene for rehabilitering handler om å rette seg
mot brukerens egne mål. Spørsmålet kan da bli: «er dusjing
en vesentlig ting for Johan å bli bedre i - er det hans eget
mål?» Eller vil det være grunnlag for å gjennomgå livssituasjonen på nytt og spørre: «hva ønsker Johan å oppnå i
livet sitt nå?» Ved hjelp av de redskapene vi har for brukerstyring, blant annet intervju og observasjon, kan vi sammen kanskje komme frem til andre vesentlige livsforhold
eller -områder han gjerne vil engasjere seg i, og bidra til
forbedring. Det kan handle om hvilken som helst arena:
arbeid (eller arbeidslignende oppgaver), fritid eller hjemme, og målet kan inkludere samhandling med andre personer. Hvis svaret er ja, er det grunnlag for å gå videre med
(hverdags-)rehabilitering. Hvis man ikke finner noen slike
vesentlige områder han selv tenker er en målsetning, må
andre tiltak vurderes (hjelp i hjemmet, tilpasninger av
omgivelsene, personstøtte utenfor hjemmet m.v.).
Skjulte verdier sier det seg selv at er vanskeligere å få øye
på. De kan ligge hos brukeren, i form av at han er redd for
å miste den sosiale kontakten som følger med hjelp i hjemmet. Brukeren kan ha redsel for å være alene ved dusjing
og ikke bli oppdaget hvis det skulle skje et uhell. Kanskje
kan han tenke det er best ikke å gi fra seg et gode han har
fått, tross alt – det vil være omstendelig å få nytt vedtak
hvis det skulle trenges snart igjen, osv. Skjulte verdier kan
like så vel ligge hos personalet, ved tanker som: «hvis
Johan var min far, ville jeg aldri la ham dusje alene!» Eller
også: «han er gammel og har vært en hardt arbeidende
mann, og bør få noe tilbake for sin innsats for landet
gjennom et langt liv.»
Skjulte verdier implisitt i kulturen er en utfordring å få
øye på for å avdekke dilemmaer. Forforståelser og fordommer ligger dypt forankret i samfunnet, i bedriften og hos
hver især. I vårt rettighetsbaserte samfunn holdes blant
annet individets uavhengighet og autonomi svært høyt,
både filosofisk og politisk (Vetlesen 2007). I vår dagligtale
kan det lett ta form av at «alle» ønsker å være selvstendige
– i betydningen å gjøre selv, fysisk og praktisk, uten at vi
har undersøkt nærmere hvordan det forholder seg for den
enkelte. Ved å ta dette ståstedet for gitt, kan den profesjonelle stå i fare for å formidle at det å trenge bistand, hjelp
og støtte er en mindreverdig posisjon å ha. Det å motta
omsorg blir da forstått som en tilstand eller situasjon som
den enkelte bør (sette mye inn på å) overvinne (Vetlesen
2007, s. 112). Vetlesen peker på erkjennelsen av menneskers sårbarhet og avhengighet av hverandre i positiv moralsk
betydning, som også berører rehabilitering i høyeste grad.
Og selvbestemmelse kan klart utøves både sittende og liggende, for å si det enkelt.
I selve spørsmålet «hva om brukeren ikke vil bli bedre?»
kan det opplagt ligge skjulte normer om forventet forbedring. I mange sammenhenger oppleves den uuttalte,
forventede forbedringen å handle først og fremst om
(kropps-)funksjon. Teorier og modeller ergoterapeuter
arbeider etter, og de seneste årenes utvikling av Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og
helse (ICF)(2006) viser imidlertid med tydelighet at tiltak
og forbedringer ikke bare bør tenkes inn på kroppsnivå,

faglig
men både i og med selve aktiviteten og i omgivelsene. Vi
minner om at det i omgivelsene også, ifølge ICF, ligger
sosiale fenomener som holdninger (hos andre). Med andre
ord: også innenfor hverdagsrehabilitering må det holdes
høyt at løsningen kan bli god, og målet kan nås, gjennom
tilnærminger på ulike nivåer.
Profesjonssjåvinisme kan i tillegg være en skjult verdi,
uttrykt ved at prioriteringer og valg skjer ut fra en yrkesgruppes ønsker om å definere seg selv som overlegen eller
uunnværlig, for å skaffe egen profesjon rom og ros, uten
særlig hensyn til hva som tjener tjenestemottakeren best
(Lingås 2005, s. 92). Likeens kan lønnsomhet, som nevnt
i starten, være en skjult verdi. Selv om vi i et rikt land gjerne ikke vil være bekjent av et slikt argument, inngår ofte
kostnad-nytte-kalkuleringer som del av prioriteringene og
nye styringsprinsipper (Lingås 2005).
Hva kan så være sidehensyn eller usaklige argumenter i
sammenheng med Johan Fjells rehabilitering? Mange
ganger kan vi høre uttalelser som «han er ikke motivert».
Teorier om hvordan vi kan muliggjøre meningsfull aktivitet bygger på forståelsen at det åndelige, som igjen kan
sies å være den indre driv eller gnist, utgjør menneskets
indre kjerne (Townsend og Polatajko 2007). For å følge
denne tankegangen og gå åpent ut, blir spørsmålet da ikke
om Johan er motivert, men heller hva han er motivert for?
(Bredland, Linge, Vik 2011). Bruk av «motiverende/inviterende intervju» for å sjekke om personen «er motivert» og eventuelt har «rehabiliteringspotensial», kan forsvares etisk kun dersom intervjuet ikke utgjør et «utilbørlig press» eller krenker personens integritet på noen måte.
Å søke det offentlige om bistand oppleves av mange som
uverdig og vanskelig (Thommesen 2010). Situasjonen
Johan er i, kan gjøre at han takker ja til hverdagsrehabilitering hvis dette virker overbevisende eller overtalende nok.
Et logisk resonnement fra brukerens side kan være: «dersom jeg ikke tar imot dette tilbudet, vil alternativet være
dårligere, eller ikke noe tilbud i det hele tatt».
Denne sistnevnte problemstillingen vil berøre strukturelle utfordringer som helt klart har en etisk valør. Som en
følge av svaret på om Johan «egner seg» for hverdagsrehabilitering eller ikke, vil det være en politisk forpliktelse å
ha et like godt og egnet tilbud uansett hva han velger.
Liknende bekymringer har allerede meldt seg rundt bruk
av ny teknologi: vil personen få tilfredsstillende oppfølging
dersom han eller hun velger vekk den avanserte teknologien? (Grut og Hem 2012). I forhold til hverdagsrehabilitering vil spørsmålet være: hvis Johan takker nei, vil det da
være andre kvalitativt like gode tilbud parat? Eller vil ressursene på tradisjonelle og mer langvarige rehabiliteringsløp, eller også hjelp og omsorg i hjemmet blir nedprioritert?
Gjennom å drøfte punktene 1 - 4 i refleksjonsmodellen
(Eide og Aadland 2008), har vi nå prøvd å vise noen argumenter og hva en slik refleksjon kan handle om. Det gjenstår å rangere de viktigste verdiene, finne handlingsalternativer, velge og gjennomføre – valg som er nært knyttet
til hva en kommer frem til på de foregående punktene.
Flere av de samme argumentene og verdikonfliktene kan
være tilbakevendende, og trenger da ikke å gjennomgås

hver gang. Blir man dreven, kan man også gå over på det
Eide og Aaland (2008, s. 38) kaller en «minimumversjon»,
som består av kun tre punkter:
1. Hva er det jeg må velge mellom – hva er dilemmaet?
2. Hva taler for å gjøre det ene eller det andre? Hva ville
den kloke ha gjort?
3. Velg den handlingen som ettertanken peker ut som den
beste!
Avslutning og oppsummering
Rapporter på hverdagsrehabilitering gjør det lett å få øye
på de positive sidene; noen av de eldste eldre overrasker
med historier hvor de forteller om store forbedringer: de
klarer mer selv, kommer seg ut på egenhånd, lever et liv
som likner på det de hadde før den aktuelle forverringen
og er strålende fornøyde! Resultatene tilsier at vi må holde
fast ved at noe ved arbeidsformen er riktig og bra
(Rambøll 2012).
Sett i et mer overordnet og langsiktig perspektiv, bør vi
likevel stille oss kritiske til om det nå også er mer allmennetiske prinsipper angående menneskesyn vi må ta stilling
til på nytt. Kan det tenkes at de demografiske forholdene
med flere eldre og yngre som trenger bistand fra det offentlige, samt mangel på arbeidskraft og offentlige ressurser, igjen gjør at funksjonsforbedring får stort fokus? Kan
forbedret kroppsfunksjon være den egentlige (skjulte)
agenda, for at personer skal trenge mindre bistand, og det
offentlige spare penger? Den enkelte fagpersons og politikers bevissthet og dømmekraft skal være med på å avgjøre
hvilke kulturelle føringer som får forrang: en holdning der
vi er villige til akseptere annerledeshet, og dermed ulikhet i
funksjonsevne, eller et syn der vi vil strebe etter å perfeksjonere (og ensrette) mennesket (Lingås 2005)?
Yrkesetisk utvalg ser nødvendigheten av refleksjon
rundt hverdagsrehabilitering både med hensyn til organisering og i møte med den enkelte bruker. Utvalget oppfordrer ledelse, team og andre fagfellesskap i kommunene til
å være systematiske og bruke god tid på å utvikle felles verdigrunnlag før oppstart av hverdagsrehabilitering.
Underveis bør en stoppe opp og reflektere over hva disse
valgene betyr i praksis (Månsson 2007). Gjelder dilemmaene mer overordnende og strukturelle forhold, anbefales at
ledelse og politikere deltar i diskusjonen.
Selv om hverdagsrehabilitering nå har vist frem gode
eksempler og kan gi rehabilitering en ny giv i kommunene, har organiseringen ingen innebygd norm for praksis,
vil ikke være et selvsagt gode i alle sammenhenger, og gjør
ikke automatisk valgsituasjonene enklere. Hverdagsrehabilitering krever, som all helse- og sosialfaglig praksis,
mye av både faglighet og medmenneskelighet!
q
Forfatteren takker for nyttige diskusjoner og viktige innspill
fra Yrkesetisk utvalg; Inger Birgitte Dæhli, Annette Eidesen,
Kirsti N Hellesøy, Anne Lund, Nils Erik Ness og Elisabeth
Strand.
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Erfaringer fra veien ut og inn
i fellesskapene
En kvalitativ studie om hva som bidrar til deltakelse
i fritidsaktivitet blant mennesker med psykiske lidelser
AV: HANNE TRETTERUD LUND OG GRO KILLI HAUGSTAD

Abstract
Background: Mental health problems often lead to isolation and reduced participation in leisure activity. Leisure activity in
group has the potential to promote social contact and coping. There has been little research on what is needed to enable
people with mental illness to participate in leisure group activities.
Purpose: The aim of the project was to find out what can promote participation in leisure group activities among people
with mental illnesses.
Method: Using qualitative design, five individuals were strategically selected for a semistructured interview. The
interviews were analyzed by systematic text condensation.
Results: The results show that external factors such as motivation from other helpers, motivated leaders and secure
activities can contribute to participation. Furthermore, it appears that personal characteristics are about to receive and
accept support from others. It also seems beneficial to have previous experience with the activity and a sense of coping.
The most surprising finding is that participation in leisure activity seems to be linked to a larger existential choice in finding
meaning in life.
Conclusion: The findings show that participation in activity is a complex phenomenon, and is of great importance for
people with mental illnesses. The finding that the existential dimension seems to play some role, underscore that locally
based services need to take this dimension into account. There is a need for further research to help the development of
leisure activities in order to match the user’s need. Further research will also contribute to a necessary awareness of the
leisure activities’ extensive potential to increase coping in everyday life.
Keywords: Participation, mental health problems, leisure activities, motivation, coping.

Innledning
Deltakelse i fritidsaktiviteter rommer et stort potensial for
mennesker i alle aldre. Mennesker med psykiske lidelser
deltar mindre enn andre i fritidsaktiviteter, og det er derfor grunn til å tro at de ikke utnytter mulighetene i disse
fellesskapene. Egen erfaring fra lokalbasert psykisk helsearbeid er at det finnes ulike tilbud, men at mange strever
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med å komme i gang og delta regelmessig. Bakgrunnen for
prosjektet var derfor å undersøke hvilke erfaringer mennesker med psykiske helseproblemer kan ha når det gjelder
å komme i gang med aktivitet, og følgende problemstilling
er forsøkt besvart: Hva kan fremme deltakelse i fritidsaktiviteter blant mennesker med psykiske lidelser?
Tidligere forskning synes å ha konsentrert seg om effekten av ulike tiltak og aktiviteter innenfor behandlingsinstitusjoner. Det er vist liten interesse for hvordan mennesker
med psykiske helseproblemer kan komme i gang og nyttiggjøre seg lokale aktivitetstilbud.
Mennesker med psykiske helseplager kan delta i aktiviteter på lik linje med såkalt friske, men det viser seg likevel at deltakelse er lavere blant mennesker med psykiske
lidelser enn blant andre funksjonshemmede (Bergem &
Ekeland, 2004). Ensomhet og sosial isolasjon er noen av
de største utfordringene for mennesker med psykiske
lidelser som bor i egen bolig (Davidson, Hoge, Godleski,
Rakfeldt, & et al., 1996). Psykisk syke er lite sosialt integrert i lokalmiljøet, har mindre sosial kontakt enn andre
og har derfor mindre mulighet for å delta i fritidsaktiviteter (Elstad, 1999; Brunt og Hansson, 2005).
Begrepet «fritidsaktivitet» omhandler i dette prosjektet
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er således relevante i forholdt til hva som kan bidra til at
psykisk syke kommer i gang med aktivitet.
Hensikten med artikkelen er å belyse hvilke erfaringer
mennesker med psykiske helseproblemer har fra det å bryte ut av isolasjon og våge seg inn i et aktivitetsfellesskap.
Forhåpentligvis kan de gode erfaringene bidra til refleksjon hos både helsearbeidere og brukere, og oppmuntre til
å gjøre mer av det som har fungert for noen.

Metode

Fysiske og kreative aktiviteter kan gi mange av de samme
mulighetene.

både fysiske og kreative aktiviteter. De positive effektene
av fysisk aktivitet ved depresjon og angstlidelser er relativt
godt dokumentert (Paluska & Schwenk, 2000; Wolff &
Strohle, 2010). Studier av fysisk aktivitet vektlegger ofte
fysiologiske variabler, noe forskning på kreative aktiviteter
i liten grad undersøker (Knudtsen, Holmen & Håpnes,
2005). Forskning på kreative aktiviteter er ofte kvalitative
hvor informantene beskriver egne erfaringer og opplevelser. Erfaringene omhandler eksempelvis muligheter for
å skape ny identitet og roller, samt være en «døråpner» inn
i samfunnet (Howells & Zelnik, 2009). Prosjektet hviler
på en forforståelse om at både fysiske og kreative aktiviteter kan gi mange av de samme mulighetene. Dette
omhandler blant annet sosial kontakt, som er en mulighet
og en effekt av begge aktivitetsformene. Nyere forskning
forklarer sammenhengen mellom regelmessig deltakelse i
fysisk aktivitet og mindre symptomer på depresjon med
nettopp det sosiale miljøet hvor aktiviteten foregår
(Harvey, Hotopf, Overland & Mykletun, 2010; Lindwall,
Rennemark, Halling, Berglund & Hassmen, 2007 ).
Tilsvarende gir også kreative aktiviteter mulighet for sosial
kontakt (Hughes, 2010; Van Lith, Fenner, & Zelnik,
2009).
Banduras (1997) sosial-kognitive teori om mestringsforventning (self-efficacy) kan forstås som et teoretisk bakteppe for hvordan mennesker skal komme i gang med
aktivitet.
Mestringsforventning viser til troen på egne evner eller
ferdigheter, og er selve motoren for endring. Mestringsforventning er videre av betydning for hvilke aktiviteter vi
velger, og er basert på fire ulike kilder. Det som har mest
avgjørende betydning for egen mestringsforventning er
tidligere erfaring med å mestre noe innen samme område,
da dette gir autentiske «bevis» for at en vil lykkes. Videre
handler vikarierende erfaring om å se andre en sammenligner seg med utføre samme oppgave. Også verbal overbevisning er av betydning, da støtte og oppmuntring fra andre
hjelper. I aktiviteten fortolkes de kroppslige signalene, og
egen tolkning påvirker hvordan en tror en mestrer aktiviteten. Disse elementene påvirker i hvilken grad vi tror vi
vil lykkes med aktiviteten (Bandura, 1997), og elementene
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Vitenskapsteoretisk er prosjektet basert på en fenomenologisk forståelse, som innebærer å undersøke fenomenets
eksistens gjennom dets fundamentale og særegne betingelser (Nortvedt & Grimen, 2004). Fenomenologien er en
tilnærming til kvalitativ metode hvor hensikten er å avdekke menneskers livsverden ved å få tak i den enkeltes perspektiver og beskrivelser av verden (Kvale & Brinkmann,
2009). Tilnærmingen krever en refleksiv holdning, hvor
egen forforståelse aktivt utfordres (Malterud, 2003). Som
ergoterapeut er forforståelsen preget av synet på mennesket som naturlig aktivt, og med en antakelse om at mennesket både ønsker og har behov for å delta i aktivitetsfellesskap.
Det ble foretatt et strategisk utvalg av informanter for å
sikre innhenting av et materiale med både god dybde og
bredde (Malterud, 2003). For å kunne besvare problemstillingen ble det nødvendig å finne informanter som hadde erfaringer fra det å komme i gang med aktivitet. Et
vesentlig kriterium ble derfor at informantene hadde erfaringer fra en passiv livssituasjon, men at de hadde klart å
komme i gang med aktivitet enten i kommunens tilrettelagte aktivitetstilbud eller andre aktivitetstilbud. Erfaringer fra begge livssituasjonene ville gjøre det mulig å belyse
hva som kan bidra til å komme i gang med aktivitet.
Semistrukturert intervju ble valgt som form på datainnsamlingen. Den har en åpen fenomenologisk tilnærming
og gir mulighet for å undersøke informantenes opplevelser
og erfaringer rundt deltakelse i aktivitet (Kvale &
Brinkmann, 2009). Fem informanter ble alle intervjuet en
gang hver. Etter femte intervju var det synlig at tematikken gjentok seg, og intervjuprosessen ble avsluttet.
I analysearbeidet ble det benyttet systematisk tekstkondensering inspirert av Giorgis fenomenologiske analyse.
Analysemetoden er videre modifisert av Malterud (2003).
Prosessen omfatter meningskondensering av datamaterialet ved hjelp av fire trinn.

Resultat
Prosjektets resultater bidrar til en bredere forståelse for hva
som kan fremme deltakelse i aktivitet. Elementene er
komplekse, men handler om å ta det første steget, mestre
aktiviteten, sosialt fellesskap, lederegenskaper, aktivitetsegenskaper og mangelen på alternativer.
Det første steget
Informantene fortalte at de hadde kommet inn i de forskjellige gruppetilbudene på ulike måter. Noen ble introdusert via institusjonen de var innlagt på, mens andre kom
i gang ved hjelp av venner eller helsepersonell. De fleste
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beskrev oppstarten som spennende, preget av usikkerhet
og angst. Likevel handlet det for mange om å ha tatt en
beslutning om å ville delta. En informant beskrev det slik:
«Jeg var litt sånn «gurimalla, det her skal jeg klare», på en
måte.» Selv om alle informantene hadde klart å komme i
gang, var det utfordrende å møte opp hver gang, og både
tvil og ambivalens ble synlig.
Informantene var også opptatt av hvilken betydning
andre mennesker hadde hatt for deltakelse. De brukte
begreper som både «pusha», «dytta» og «oppmuntra», når
de beskrev hvordan ansatte jobbet med å få dem i gang
med aktiviteten. Denne påvirkningen huskes i ettertid
som positiv. En informant husket at de ansatte overbeviste
henne om at det ville være bra å delta: «De fikk meg til å
skjønne at det var et opplegg som kunne være godt for
meg». Det å bli spurt om å være med i gruppa, huskes av
flere som positivt. En informant beskrev det slik: «Det var
det at folk spurte meg da, om jeg ville være med (...), det
er jo gøy det at de vil ha meg med, da.»
Noen informanter hadde kommet i gang med aktiviteten under innleggelse og beskrev dette som virksomt for
deltakelse:
«Jeg var innlagt på institusjon, og der fikk vi det aktivitetstilbudet, da. Så holdt vel på et halvt års tid den gangen, så det var jo det som fikk meg til å komme i gang,
da.»
Å mestre aktiviteten
Alle informantene ga uttrykk for at de mestret aktiviteten,
og at de kjente til reglene og rammene som aktiviteten
foregikk innenfor. Én informant antydet at det å mestre
aktiviteten er spesielt viktig når en er syk og har et generelt
lavt funksjonsnivå:
«Jeg kom i gang fordi jeg alltid har likt å holde på med
hendene, så det var noe som favna meg med en gang
når jeg skjønte jeg kunne klare å gjøre det igjen. For når
en er så syk som det jeg var, så er alt nede. Kreative ting,
alt er borte. Da er det veldig gøy når man oppdager at
man får til ting.»
Opplevelsen av å mestre aktiviteten ble knyttet til glede og
positive opplevelser. Mestring ble beskrevet som spesielt
viktig der hvor en kan få bevis for gode ferdigheter, og dette ble knyttet til kjennskap til aktiviteten. De fleste informantene hadde erfaring med aktiviteten fra tidligere.
Noen hadde drevet med tilsvarende aktivitet, mens andre
hadde drevet med en aktivitet som lignet. De som hadde
begynt i kreative grupper, hadde alle erfaringer med kunstneriske aktiviteter fra tidligere, enten fra gruppebehandling eller noe de holdt på med alene.
Sosialt fellesskap
Samtlige informanter ga uttrykk for at det sosiale fellesskapet ved gruppeaktiviteten var av betydning for deltakelse.
To informanter fortalte at hensikten med å delta var nettopp det sosiale: «Motivasjonen var fellesskapet», og «jeg
tror det sosiale har mye å si for at jeg var der». En tredje
informant vurderte den sosiale betydningen slik: «Hadde
det ikke vært det sosiale, så spørs det om jeg ikke hadde

sklidd ut igjen.» De sosiale miljøene ble beskrevet som steder man kunne fleipe med hverandre, prate og føle at en
passet inn. En informant var opptatt av at nettopp dette
var viktig: «Jeg veit ikke om jeg hadde blitt med om jeg
ikke følte at jeg passet inn, da.» Det å føle at en passer inn,
kan handle om å treffe likesinnede med tilsvarende interesser. Flere av informantene var opptatt av at det var positivt når andre deltakerne hadde et godt funksjonsnivå:
«Folk har et veldig greit funksjonsnivå da, hvis du kan kalle det det». Flere ga også uttrykk for at det sosiale var enda
viktigere enn selve aktiviteten: «Jeg tror det viktigste er det
sosiale. Det er vel derfor jeg ikke har kommet i gang andre
steder. For der har det bare vært meg. Så det sosiale har
mye å si».
Videre var en av informantene opptatt av at det er krevende å delta i aktivitetstilbud som er ment for alle, uavhengig av funksjonsnivå:
«I løpet av disse årene har jeg vært borte i folk som er
kjempepsykotiske, og da finne på en aktivitet som fanger meg og den psykotiske som er alvorlig syk og ikke
husker hva han gjorde i går og dag og i morgen (…) Er
bare i sin egen verden. Det har vært veldig vanskelig for
meg.»
Informantene var opptatt av at forutsigbarhet og trygghet
var viktige elementer. Dette handlet både om å kjenne
hverandre og delta i felles aktivitet. Forutsigbarhet kan
også skapes gjennom omsorg og grenser. En informant
fortalte at hun fikk snakke med en leder før aktiviteten
startet: «Så da fikk jeg liksom lufta ut litt. Også slapp jeg å
gjøre det mot noen andre. For det er mye frustrasjon noen
ganger.» På den måten opplevde informanten at hun på en
god måte ble møtt med både omsorg og grenser, som var
tilpasset det hun hadde behov for i begynnelsen. Tydelig
struktur ble også oppfattet som betydningsfullt. En av
informantene beskrev det slik:
«Jeg profiterer på struktur. Jeg er ikke sånn at jeg har en
indre motivator for å sette meg ned å male. Jeg er veldig
kreativ, har fått høre mange ganger (…), men jeg får
ikke gjort det ved egen maskin. Jeg må ha stimuli utenifra, og da passer tegne- og malegruppa meg, for da får
man en oppgave, og så sitter mange rundt et bord, og
alle skal male, bortsett fra de to som leder. Da får jeg
det utenifra til å begynne på papiret.»
Lederegenskaper
Informantene hadde positive erfaringer med gruppelederne.
Det at de var hyggelige med en rolig fremtoning, ble verdsatt. En informant vurderte kunnskap om aktiviteten som
viktigere enn profesjon: «Om hun er ergoterapeut eller aktivitør, det aner jeg ikke. Aner ikke hva hun er utdannet som,
men hun er kjempeflink». Videre fremhevet informantene
viktigheten av at lederen kunne gi troverdige tilbakemeldinger: «Så fikk jeg veldig mye skryt av han, som ikke var
ekkelt, men som var litt sånn på sin plass. Å få gode tilbakemeldinger for noe jeg virkelig gjorde bra, som jeg kjente
igjen selv. Det var veldig viktig.» Andre informanter var
opptatt av at en god leder kunne bistå med å finne gode
aktiviteter og motivere for deltakelse.
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Det å se den enkelte deltakeren ble nevnt som en viktig
lederegenskap. Dette handlet eksempelvis om å bli sett og
sagt hei til, og at gruppelederen klarte å inkludere alle i
gruppa. Gruppeleders evne til å ta kontroll og se hver
enkelt ble antydet som en forutsetning for at psykisk syke
skal kunne komme i gang med aktivitet:
«Det er veldig mange som jeg har møtt i psykiatrien på
ulike plan, som har – som kan gjøre en aktivitet med en
gruppeleder, men idet man skal gjøre samme aktiviteten uten gruppeleder, så går det ikke. Det er akkurat
som om det handler om at noen må styre og ta kontroll,
og, noen som du blir sett av, ikke minst.»
Aktivitetens egenskaper og virkning
Informantene ble ikke spurt om hvilken effekt eller virkning aktiviteten hadde på den enkelte. Temaet ble likevel
berørt av samtlige og omtalt med engasjement.
Kreative gruppeaktiviteter ble beskrevet som aktiviteter
som kunne gi fred i hodet, og at tankene ble koblet over
på noe annet. Oppgaver som ble gitt i en kreativ gruppe,
kunne sette i gang positive tankeprosesser. Maling ble
beskrevet som spennende, at den ga opplevelse av endring
og kan holde en i gang. En informant var opptatt av at
kreative aktiviteter ga mulighet for å skifte fokus:
«Det har litt med å styre tankene mine fra mye annet og
over på hendene. At det er fint for meg, da. For da sitter
jeg ikke der og styrer med ting som kanskje ikke er noe
å styre med i det hele tatt.»
Informantene fortalte om andre effekter fra fysiske aktiviteter. Flere hadde erfart å bli i bedre fysisk form. De fortalte hvordan dette påvirket holdning, vekt, kondisjon og
styrke, som igjen påvirket opplevelse av selvtillit. Følelsen i
etterkant ble også beskrevet som god. Deltakelse i en treningsgruppe kan også gi en opplevelse av å delta i noe
meningsfylt, som er anerkjent i samfunnet forøvrig:
«For det er jo litt gøy å si at jeg går og trener sånn sosialt
sammen med andre voksne og sånn. Så er det litt sånn,
at da går jeg ikke bare sånn og subber. I forhold til foreldrene mine så er det helt knallbra, for de har alltid
vært veldig opptatt av fysisk aktivitet.»
Andre informanter hadde også erfaring med at den sosiale
kompetansen økte som en konsekvens av deltakelsen i
aktivitet.
Alternativet til aktivitet er passivitet
De fleste informantene fortalte at mye av årsaken til at de
kom i gang, var at det eneste alternativet til deltakelse var å
bli hjemme. Det å være mye hjemme ble sett på som noe
negativt, hvor tunge tanker fikk overta og gjorde det enda
vanskeligere å komme seg ut. Å delta i en gruppeaktivitet
skapte en forventning om deltakelse fra andre, og resulterte i at en gikk ut. Én informant beskrev betydningen slik:
«Ja, da må jeg dra ut, da. Ellers er det fort gjort å stenge
seg inne, har gjort det før også. Prøver å stille opp hver
gang, da.»
For andre igjen var det viktigste å møte opp i begynnelsen, og selve aktiviteten ble underordnet: «Det viktigste
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var egentlig å klare å vise for meg selv at nå var jeg her.»
Aktivitet ble beskrevet ikke bare som alternativet til passivitet, men aktivitet kunne også være noe som holdt en
oppe. Det ble skapt en forventning, og det ble noe å organisere hverdagen ut ifra. En av informantene beskrev det
slik:
«For i en periode hadde jeg ikke noe å gå til, hadde jo
ikke jobb eller noen ting og det å ha en aktivitet og at
det f eks er tirsdag da og da. Da kan man liksom planlegge dagen sin og få noe ut av den, istedenfor å bare
ligge i senga og sove den vekk.»

Diskusjon
Hensikten med prosjektet var å undersøke hva som kan
fremme deltakelse i fritidsaktiviteter blant mennesker med
psykiske lidelser. Datamaterialet viser at deltakelse i grupperelaterte fritidsaktiviteter er et sammensatt fenomen
bestående av ulike elementer. Deltakelse innebærer å ha
tatt en beslutning og bestemt seg for å ville delta. Hjelp og
oppmuntringer fra helsepersonell og mennesker rundt har
gjort deltakelsen mulig, selv om informantene har vært
ambivalente og usikre. Det å mestre aktiviteten syntes å ha
hatt betydning, i tillegg til tidligere positive erfaringer med
aktiviteten. Aktivitetenes egenskaper har vært av betydning og har hatt positive ringvirkninger også utover gruppeaktiviteten. Videre har det sosiale fellesskapet vært en
kilde til motivasjon, hvor forutsigbarhet og trygghet har
vært viktige for å fremme deltakelse. Gruppelederes positive egenskaper ble fremhevet, og spesielt evnen til å se hver
enkelt ble understreket. Informantene beskrev det å være
hjemme som eneste alternativet til deltakelse, og de
uttrykte en bevissthet om at passivitet og isolasjon ikke var
bra for deres psykiske helse.
Sosial støtte og sosiale fellesskap som det første steget
Samtlige informanter beskrev hvordan sosial støtte bidro
til at de kom i gang med aktivitet. Den sosiale støtten ble
gitt fra både helsepersonell og andre brukere, og er på ulike måter tilført utenfra. Det er likevel grunn til å forstå
sosial støtte også som en personlig egenskap, hvor den
sosiale støtten er avhengig av opplevelsen mottakeren tillegger støtten (Cobbs, 1976). En av informantene uttrykte
det slik: «De fikk meg til å skjønne at det var et opplegg
som kunne være godt for meg.» Dette kan tolkes som at
sosial støtte var noe som måtte oppleves, gjøres troverdig
og gyldig av informanten selv.
Erfaringene samsvarer med en annen studie hvor informantene fortalte at det å være ventet og bli etterspurt,
kunne fremme den enkeltes personlige initiativ
(Granerud, 2004). Erfaringene fra dette prosjektet viser at
det er mulig å komme i gang med aktivitet når det tilbys
tilstrekkelig sosial støtte.
Likevel var en av informantene opptatt av at det å klare
å delta uten direkte hjelp fra helsepersonell hadde vært av
betydning. Disse motstridende erfaringene kan forstås ut
ifra Vygotskjis (1896 - 1934) nærmeste utviklingssone,
som beskriver området mellom det man kan (aktuell prestasjonssone) og nivået for potensiell utvikling. Dette
handler om å gi mennesker bistand og hjelp når de
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befinner seg i den nærmeste utviklingssonen, da det er her
utvikling og læring kan finne sted. Dersom hjelpen tilbys
innenfor et område mennesket kan håndtere selv, kan
motivasjonen og interessen for aktiviteten reduseres
(Fortmeier & Thanning, 1994). Det kan synes som om
informantene fikk relevant og hensiktsmessig oppfølging
tilpasset eget nivå, og oppfølgingen ble opprettholdt inntil
en befant seg innenfor den aktuelle prestasjonssonen.
Da informantene hadde kommet godt i gang med aktiviteten, beskrev noen deltakelsen som en vane. Etablering
av vaner skaper forutsigbarhet og struktur i hverdagen, og
blir styrende for menneskelig handling (Kielhofner,
2010). Når aktiviteten er etablert som en vane, vil behovet
for ytre motivasjon bli redusert. I modell for menneskelig
aktivitet (MOHO) er vaner beskrevet som ett av tre systemer for menneskelig aktivitet (Kielhofner, 2010), likevel
omtalte kun to av informantene i prosjektet at vaner var
betydningsfulle for deltakelse i aktivitet.
I transteoretisk modell vil dannelse av vaner bety at
mennesket har etablert sin deltakelse på vedlikeholdsstadiet, og fokuset bør videre være å unngå tilbakefall (Prochaska, Redding, & Evers, 2008). En av informantene var
opptatt av at han unngikk tilbakefall fordi gruppemedlemmene var avhengige av hverandre for å kunne gjennomføre
aktiviteten. Vedlikehold av deltakelse kan muligens fremmes ved å skape tilhørighet og ansvarsforhold mellom
gruppemedlemmene. Ved å bidra til sterkere fellesskap
kan gjensidighet utvikles og fremme økt delaktighet
(Granerud, 2004).
Informantene beskrev det sosiale fellesskapet i gruppeaktiviteten som gode, og det ble av flere beskrevet som
den viktigste motivasjonen for deltakelse. Positive erfaringer som å passe inn og oppleve en likhet i møte med
andre deltakere ble omtalt som viktige. Noen informanter
tydeliggjorde dette ved å fortelle om dårlige erfaringer
med gruppetilbud som var ment for alle, uavhengig av
alder og funksjonsnivå. De hadde erfaringer fra aktiviteter der andre deltakere var mye eldre eller ble oppfattet
som sykere, noe som gjorde deltakelse vanskelig. Dette
kan sees i sammenheng med Leon Festingers (1954) teori
om sosial sammenligning. Han påpeker at mennesker
søker til grupper med andre som ligner dem, eksempelvis
kjønn, alder, erfaringer og adferd. Når gruppen ikke tilfredsstiller personens opplevelse av «sosial likhet», kan
dette føre til at en slutter og beveger seg over til en annen
gruppe i samfunnet (Festinger, 1954). Det er grunn til å
tro at mennesker med psykiske lidelser kan oppleve det
vanskelig å bevege seg mellom grupper, og at de enten
forblir i en gruppe, eller trekker seg tilbake fra videre deltakelse.
I en kvantitativ studie av studenter ble det funnet at
deltakelse i grupper med andre som var bedre enn dem
kunne gi mulighet for læring, optimisme og motivasjon.
Dersom kontrastene mellom studentene var store, kunne
det likevel føre til dårligere selvtillit, hindre læringsutbytte
og redusere motivasjonen (Molleman, Nauta, & Buunk,
2007). Selv om studien er hentet fra en pedagogisk
sammenheng, så kan det være hensiktsmessig å være
bevisst at det forekommer sosial sammenligning, og at det-

te kan ha en negativ virkning ved store forskjeller i funksjonsnivå mellom gruppemedlemmer.
Ønsket om å delta sammen med likesinnede kan også
forstås ut fra muligheten for modellæring (Bandura,
1997). Modellæring blir mulig når mennesker får være i
miljøer med andre de ønsker å identifisere seg med, og
som har prestasjoner en ønsker å kopiere. Mulighet for
modellæring vil bidra til å øke troen på egen mestring.
Samtlige informanter var opptatt av at trygghet og forutsigbarhet i gruppeaktiviteten var vesentlig for deltakelsen. Dette støttes av en annen bedringsstudie, hvor viktigheten av trygghet i tilrettelagte dagtilbud for psykisk
syke ble understreket (Whitley, Harris, Fallot, & Berley,
2008).
Betydningen av å mestre aktiviteten
Informantenes indre motivasjon for deltakelse handlet noe
om tidligere positive erfaringer knyttet til aktiviteten.
Betydningen av tidligere aktivitetserfaringer kan forstås
fenomenologisk som at «kroppen husker», hvor bevegelsesmønstre har manifestert seg i kroppen. Kunnskapen
finnes i kroppen, og kroppen vet hva den må gjøre, uten at
den kognitivt må huske hvordan aktiviteten utføres
(Merleau-Ponty, 1994).
Bandura (1997) hevder at det å delta i en kjent aktivitet
har stor betydning for egen mestringsforventning, da tidligere erfaringer fungerer som sterke bevis for muligheten
for å lykkes. Kanskje var det informantenes tidligere positive erfaringer som gjorde at de fikk tro på at det var mulig
å lykkes med deltakelsen? Det er likevel ingen automatikk
i at de gode erfaringene får dominere. Noen ganger kan
det være dårlige erfaringer som huskes best, noe som vil
føre til urealistisk lav mestringstro (Bandura, 1997).
Mangelen på gode erfaringer kan muligens kompenseres ved å innhente nye, positive opplevelser. Informantenes erfaringer med fysisk aktivitet handlet om å oppleve
økt fysisk kapasitet, men spesielt også effekten den hadde
på den psykiske helsen. I studien til McDevitt et al.
(2006) understreket informantene at den psykiske effekten av aktivitet burde fremheves fremfor bedre form og
vektreduksjon. Den gode opplevelsen som fysisk aktivitet
kan gi, kan derfor med fordel løftes frem.
Erfaringene med de kreative aktivitetene var blant
annet at de igangsatte indre prosesser. Informantene opplevde at muligheten for å snakke om det en hadde laget,
bidro positivt til egen utvikling. Å skape et produkt kan
også bidra til økt selvtillit, da det gir mulighet for konkrete
tilbakemeldinger. Tilsvarende sammenheng mellom kreative aktiviteter og økt selvtillit vises også i en annen studie
(Reynolds, Vivat, & Prior, 2008).
Selv om arbeid med kreative aktiviteter kan sette i gang
psykologiske prosesser, hadde flere informanter erfaring
med at nettopp det å få tankene bort fra seg selv, var
betydningsfullt. Andre studier har også funnet at aktivitet
kan gi mulighet for distraksjon fra grubling og bekymringer (Nolen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky;
2008; Reynolds, et al., 2008). Den norske filosofen Peter
Wessel Zappfe forklarer aktivitetenes mulighet for distraksjon som distraksjon fra meningsløsheten: «Horizonten
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begrænses ved villet koncentrasjon, opmerksomheten bindes ved kontinuerlige rækker av sanseintryk» (Zapffe,
1983, p. 236).
Lederegenskaper
Erfaringer med gruppelederne ble av informantene stort
sett omtalt i positive vendinger. Motiverte ledere som kom
med oppmuntringer er også i en annen studie beskrevet
som positivt i forhold til deltakelse (McDevitt, Snyder,
Miller, & Wilbur, 2006).
Gruppeleders evne til å se hver enkelt ble tillagt verdi av
informantene. Dette kan forstås som at gruppeleder har
hatt en empatisk væremåte. Begrepet empati ble ikke
nevnt av informantene, men opplevelsen av å føle seg sett
og forstått forutsetter at gruppeleder evner å innta deltakerens perspektiv. Informanten som fortalte at hun fikk
mulighet til å snakke med lederen før gruppeøkta startet,
formidler noe om å bli sett og forstått ut i fra egne behov.
Denne sosiale støtten forutsetter emosjonell tilnærming og
involverer empati (House, 1981). Det er likevel grunn til å
påpeke at evnen til å se og ivareta gruppemedlemmer ikke
er synonymt med empati. Sympati handler om å føle med,
mens empati handler om å føle seg inn i den andre, og kan
forstås som en dypere måte å forstå den andre (Nerdrum,
2011). Det er likevel grunn til å tro at informanten som sa
at gruppelederen fikk dem til å føle at de var verdt noe,
hadde hatt en empatisk tilnærming.
Noen informanter hadde konkrete erfaringer med
gruppeledere som gode rollemodeller, noe som bidro til
deltakelse. Som gruppeleder vil det være av betydning å
fungere som rollemodell både i forhold til praktiske og
sosiale ferdigheter. Her synliggjøres igjen modellæring,
som mulighet for å styrke egen mestringsforventning
(Bandura,1997).
Gruppeleder har en betydelig posisjon både som rollemodell, motivator og ivaretaker av gruppa, i tillegg til å ha
en organisatorisk funksjon. Det å komme i gang med aktivitet ble sett på som svært vanskelig på egenhånd, men ble
mulig når en ble sett av en leder og aktiviteten var styrt og
organisert.
Eksistensiell betydning av deltakelse?
Det mest uventede funnet i datamaterialet omhandlet
informantenes eksistensielle beskrivelser og betraktninger
rundt deltakelse i aktivitet. De ga uttrykk for at aktivitet
var viktig, og at den var av vesentlig betydning for at de
kom seg ut av huset. Alternativet til deltakelse var å bli
hjemme, hvor hverdagslivet ble beskrevet som ensomt og
passivt. Erfaringene samsvarer med en annen studie, hvor
informantene beskrev tilværelsen som isolert og ensom før
de kom i gang med aktivitet (Davidson, Haglund, Stayner, Rakefeldt, Chinman & Kraemer Tebes 2001). Erfaringene belyser menneskers grunnleggende behov for å
møte andre. Buber (1992) beskriver dette som jeg-du-relasjonen, hvor mennesket først blir til i møte med et annet.
Gjennom relasjon til andre mennesker skaper mennesket
sitt bilde av verden. Gjennom ønske om relasjon til andre,
forholder mennesket seg til opplevelsen av isolasjon og
erkjenner egen ensomhet. I følge Yalom (1998) omtales
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den eksistensielle isolasjonen som et grunnvilkår og utgjør
sammen med døden, friheten og meningsløshet selve
eksistensens struktur. En måte å bekjempe eksistensiell
isolasjon på, er å knytte seg til relasjoner, men ifølge
Yalom (1998) kan aldri relasjon fullstendig eliminere
følelsen av isolasjon.
Informantene anskueliggjør en frykt for det meningsløse. Hos Yalom omtales meningsløsheten som noe mennesker må forholde seg til. Mennesker strever etter å finne
mening i en verden som kan oppfattes som meningsløs.
Det blir menneskets egen oppgave å finne mening (Yalom,
1998). Frykten for meningsløshet omtales av Tillich
(1995) som en av menneskets eksistensielle angsttyper. I
dette prosjektet kan angsten for meningsløshet forstås
gjennom informantenes beskrivelser av frykten for passivitet. Angst for meningsløshet handler om angsten for
ikke-væren og for å miste en grunnleggende mening hvor
tomheten er den absolutte trussel. Opplevelse av meningsløsheten kan ha gitt informantene en kraft til å skape en
mening gjennom deltakelse i aktivitet. Viktor Frankl
(1971) hevder at vi lever i et eksistensielt tomrom, hvor vi
tviler på hensikten med livet. Mennesket må skape sin
egen mening, og nettopp dette er hensikten med livet. I
lys av Frankl kan informantenes beslutning om å bryte ut
av passivitet og delta i aktivitet forstås som et eksistensielt
valg. De har sett det meningsløse i hverdagen og valgt å
konstruere en mening gjennom deltakelse i aktivitet.
Informantene ga inntrykk av å ha funnet en mening
fordi de har hatt mot til å gjennomføre en endring. Mot til
livet er en relasjonell bekreftelse av menneskets egen natur,
på tross av angsten man kjemper imot. Mot er kraft og
kan være nøkkelen til livet (Tillich,1995). Motet er synlig
som en kilde til motivasjon som i møte med sosial støtte,
gode ledere og en kjent aktivitet har gjort det mulig å
komme ut av en passiv situasjon og inn i en mer aktiv livsførsel. Den indre motivasjonen for deltakelse kan ha
sprunget ut av en eksistensiell frykt for meningsløshet og
blitt omformet til en ressurs.

Konklusjon
For informantene handlet det å komme i gang med aktivitet om et samspill mellom ytre og indre egenskaper, hvor
de ytre faktorene satte prosessen i gang. Ytre motivasjon,
som oppmuntring og engasjement fra hjelpere rundt, kan
bidra til å øke indre motivasjon for deltakelse. Fritidsaktivitetene bør drives av motiverte ledere som på en empatisk
måte evner å se hver enkelt i gruppa. Aktivitetstilbud må
oppfattes som trygge, med kjente regler og rammer. Resultatene viser at det sosiale fellesskapet verdsettes høyt.
Deltakelse med andre som har tilsvarende funksjonsnivå
verdsettes, og er en viktig motivasjonsfaktor for både å
komme i gang og å fortsette med aktiviteten.
De personlige egenskapene kan handle om den enkeltes
evne til å ta i mot sosial støtte, og om mestringsforventning, hvor tidligere aktivitetsferdigheter bidrar positivt.
Det skapes ytterligere indre motivasjon for deltakelse
gjennom opplevelse av mestring knyttet til aktiviteten.
Et overraskende funn ved prosjektet var fritidsaktivitetenes eksistensielle betydning. Det kan synes som om det å
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komme i gang handlet om å ha tatt et eksistensielt valg for
å finne mening med tilværelsen. Bevisstheten og alvoret
knyttet til dette valget har resultert i deltakelse i aktivitet
for informantene. Det finnes i liten grad andre relevante
studier som forteller noe om den eksistensielle dimensjonen knyttet til psykisk sykes deltakelse i fritidsaktiviteter,
og det er ønskelig med ytterligere forskning for å kaste lys
over hvordan fritidsaktiviteter fremmer mestring og bedrer
livskvalitet i dagliglivet.
q
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Beathes livsglede
Da ergoterapeut Beathe
Bredesen Lie fikk søvnproblemer, ble det starten på et
fem år langt mareritt. Hun gikk
ut og inn av psykiatriske
avdelinger og ble fortalt av
legene at framtidsutsiktene
hennes var bemannet bolig. I
dag er hun forlovet, har to barn
og driver firmaet Beathes
livsglede. – Jeg vil gjerne fortelle
verden at det er håp etter en
psykiatrisk diagnose og at vi
mennesker får til det vi vil, så
lenge noen har tro på deg, sier
hun.
AV ELSE MERETE THYNESS

R

ett etter at Beathe var ferdig
uteksaminert fra ergoterapiutdanningen i Trondheim, fikk hun
jobb som ergoterapeut ved et sykehus
i Vestfold. Grunnet sykdom på
arbeidsplassen fikk den nyutdannete
ergoterapeuten mer ansvar enn hun
var klar for.
– Og ved siden av jobben ved sykehuset var jeg støttekontakt to dager i
uken, instruktør på treningssenter og
spilte håndball, forteller hun.
Det siste førte til at hun skadet
hånden. Ikke at det stoppet henne,
verken i jobben eller fritiden.
– Jeg var en typisk «flink pike» som
strakk meg så langt jeg kunne. Selvsagt ble det for mye for meg. Jeg fikk
søvnproblemer og etter hvert ble jeg
både utslitt og utbrent.
En kveld det toppet seg for henne,
ble hun lagt inn på akuttavdeling i
Vestfold. Dette var i 1997, og Beathe
var bare 23 år.
– Første gangen jeg ble innlagt,
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Beathe Bredesen Lie har åpnet døren opp for livsgleden. Nå hjelper hun andre
som sliter.

trengte jeg bare ro – og å få sove.
Men det skjedde noe i møtet med
psykiatrien. Jeg ble sykere av å være
der. De ga meg en cocktail av medikamenter, men ingen av dem var rettet mot det jeg opprinnelig var kommet inn for, nemlig søvnproblemer.
Og jeg opplevde et veldig fall i status. Den ene dagen var jeg ergoterapeut, den andre dagen fikk jeg ikke
en gang bestemme hva jeg skulle ha
på brødskiven.
Hun ble skrevet ganske raskt ut
igjen, men uten særlig oppfølging.
Fremdeles fikk hun ikke sove. Livet
ble igjen for vanskelig, og dermed bar
det inn på psykiatrisk avdeling igjen.
– Jeg ble en svingdørspasient. De
neste fem årene vekslet jeg mellom
akuttavdeling, distriktspsykiatrisk
senter og korte opphold i egen bolig.
Behandlingen jeg fikk, gjorde meg på
ingen måte bedre. Medisinene virket
sløvende, og jeg opplevde at ingen så
det friske i meg. Jeg mistet selvfø-

lelsen og turte ikke gjøre noe annet
enn å fortsette å motta den behandlingen jeg innerst inne visste at ikke
hjalp meg.
Jobben som ergoterapeut ga hun
etter hvert opp.
– Det ble for vanskelig. Gapet
mellom å være innlagt som pasient for
så å stille på jobb som terapeut ble for
stort. Dessuten var jeg for neddopet
til å kunne fungere i arbeidslivet.
Fant kjærligheten
Midt i den vanskelige perioden fant
Beathe kjæresten sin på internett.
– Vi sendte hverandre e-poster, og
etter hvert møttes vi. Han ble advart
av mange om hvor «syk» jeg var, men
han var forelsket og ville satse på meg.
Det skulle bli et heldig valg på
mange måter.
– Christian så hvor dårlig jeg ble av
behandlingen jeg fikk, og han støttet
meg i å bryte med psykiatrien. Til
slutt skrev jeg meg selv ut, sluttet med

brukerperspektivet
medisiner, flyttet til Horten og ble
samboer. Siden den gangen har jeg
vært medisinfri.
Ironisk nok var det først ved
utskrivelse at hun fikk henvisning til
et søvnlaboratorium. Det viste seg at
hun led av forsinket søvnfasesyndrom.
– Det gjorde meg opprørt over all
den tiden som hadde gått til spille.
Jeg fikk aldri hjelp for det opprinnelige problemet mitt.
Vil hjelpe andre
Livet ble betraktelig bedre etter at
hun brøt med psykiatrien, men fremdeles var hun sliten og sov dårlig. Så i
2002 skjedde det noe som fikk henne
inn på en ny kurs. Hun oppdaget tankefeltterapi, og mannen som introduserte dette til Norge, Mats Uldal. Nå
fikk hun endelig hjelp med søvnproblemene. Det viste seg at de stammet
fra redselen om mareritt som hun fortrengte i våken tilstand. Hun fikk
også hjelp til å bearbeide de traumene
hun var blitt påført på de psykiatriske
institusjonene.
– Så nå bestemte jeg meg for å få ut
journalen min fra sykehuset.
Det skulle ta henne et år. Mye av
det hun fant der, sjokkerte henne.
– De hadde for eksempel gitt meg
en rekke diagnoser, men uten å informere meg om dem.
Etter hvert tok hun kontakt med
pasientombudet og klaget på dårlig
behandling og oppfølging. Klagen ble
videresendt til fylkeslegen, hvor
Beathe fikk medhold på mange punkter.
– Det var en lang og vanskelig prosess, men jeg håper det kan komme
andre pasienter til gode.
For når hun velger å gå ut med historien sin, er det nettopp for å kunne
hjelpe andre i møte med psykiatrien.
Hun har noen helt konkrete oppfordringer til behandlerne i systemet.
– Vær forsiktige med å sette diagnoser på unge mennesker. Se etter
årsakssammenhenger før du putter en
merkelapp på et medmenneske. I mitt
tilfelle lå det en somatisk årsak til
grunn, men det ble jeg aldri utredet
for.
Hun påpeker at det er nesten umulig å bli kvitt en psykiatrisk diagnose
når du først har fått den.

- Behandlere skal være forsiktige med å fastslå fremtiden for unge mennesker,
sier Beathe Bredesen Lie.

– Det samme er ikke tilfellet med
mennesker som får en fysisk skade
som en brukket arm eller bein.
Hvordan skal vi da kunne tro at det er
mulig å bli frisk igjen?
Hun er også opptatt av at behandlere skal være mer forsiktige med
medisiner.
– Medisiner dekker ofte over problemene, men det hjelper ikke å legge
lokk på følelsene. I stedet burde det
være rom for å la dem komme opp.
Med dagens praksis blir medisinene i
seg selv lett problemet.
Og sist, men ikke minst, vil hun
gjerne oppfordre behandlerne til å
møte pasienten med forståelse og
medmenneskelighet.
– Lytt etter hva hun og han prøver
å si. Let etter det friske, ikke det syke.
Hun oppfordrer helsepersonell til
ikke å være så redde for å tråkke over
de såkalte profesjonelle grensene.
– Som pasient er du ofte engstelig

og redd, og du trenger noen som tør å
vise at de bryr seg.
Beathes livsglede
Den unge jenta med de dystre framtidsutsiktene har altså blitt en trygg
og glad kvinne. Nå hjelper hun andre
som sliter. Etter å ha etterutdannet
seg som brukerlærer fra Mental Helse
og Høgskolen i Vestfold og tankefeltterapeut fra Mats Uldal skole, etablerte hun firmaet Beathes livsglede.
– Jeg jobber primært med forenklet
tankefeltteknikk. Ryktet går, så jeg får
mange mennesker innom som trenger
bedre livskvalitet.
Men hun har ikke lagt ergoterapeuten i seg helt på hylla.
– Jeg er fremdeles medlem av forbundet og føler at det grunnleggende
menneskesynet i ergoterapi danner en
god basis for det arbeidet jeg gjør nå.
Når noen går herfra, skal de føle at de
har blitt løftet som menneske.
q
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Erfaringer fra praksis i India
Vi er to tredjeårsstudenter fra Høgskolen i Oslo
og Akershus som har vært i India for vår siste
praksisperiode i utdanningen. Gjennom tre
måneder har vi opplevd, erfart og lært veldig
mye. Alt fra indisk kultur, religion, språk og ikke
minst ergoterapeutisk utøvelse og utdanning.
Vi ønsker å dele så mye fra våre opplevelser, og
her får dere en smakebit.
AV MADELEINE SÆTHERENG STRØM OG ANN-ELIN STOKKE FRELAND

Kveldstur på Manipals elv i solnedgangen.

F

snakk om personlig stell, eller hjelp av annen art. Mest
bekymringsfullt er ikke å komme tilbake i arbeid. Siden vi
var på et privat sykehus, må pasientene betale selv for
absolutt alt, og forsikring finnes nesten ikke. Pasientene
bruker kanskje alle sparepengene sine eller tar opp lån. I
tillegg er det viktig for ergoterapeutene å vise effekt av
behandlingen for å beholde pasientene, slik at de får de
inntektene de trenger for å drive avdelinga.
En annen utfordring i forhold til ADL-trening er bakgrunnen i pasientenes kultur. For hver familie og lille tettsted innen en stat har ulik kultur. Dette gjelder både for
personlig stell, påkledning (forskjellige type teknikker i
forhold til tradisjonelle klær) og matlagning. For at en
ergoterapeut skal kunne gjøre en god behandling, er det en
viktig faktor å ha kunnskap og forståelse for pasientens
kulturelle bakgrunn. Dette er en utfordring for terapeutene, siden det er så mange forskjellige måter å gjøre ting
på. I tillegg spiller tid inn. Tidsbegrepet i India oppleves
som annerledes enn i Norge. Pasientene ble sendt ned til
avdelingen når det passet for legene, og pasientene som
kommer utenfra sykehuset for rehabilitering, kommer ofte
på dagen de har fått beskjed å komme, men når på dagen
vet man ikke. Plutselig kan du stå der med fem pasienter
alene, hvor de enten må vente utenfor på sin tur, eller du
kan behandle dem alle samtidig ved å være effektiv i planleggingen av hvem som gjør hva til enhver tid.

ør vi reiste til India, ble vi anbefalt å lese om landet,
kultur, religion og språk. Vi har erfart at kunnskapen
vi tilegnet oss gjennom å lese var god å ha, men India kan
ikke beskrives gjennom en bok. India må oppleves.
To spente studenter med tanker om at språket ville bli
en av de største utfordringene, møtte opp på ergoterapeututdanningen i Manipal i Karnataka. Utdanningen er tilknyttet Manipal University som anses som et av Indias
beste universiteter. Ergoterapeututdanningen er under
Manipal College of Allied Health Sciences – MCOHAS,
og er i samme bygning som sykehuset i Manipal.
Våre språkbekymringer ble beroliget første dag. Vi var
ikke de eneste. I India er det visstnok over 100 forskjellige
språk. Med pasienter og studenter fra hele landet, sier det
seg selv at kommunikasjon kan være en utfordring. Man
blir veldig god til å bruke ikke-verbal kommunikasjon. Ofte
brukes medstudenter fra samme stat, medpasienter eller
pårørende som tolker. V følte at det ikke var etisk riktig å
bruke medpasienter, men inderne er naturlig nysgjerrige og
hadde allerede spurt ut medpasienter om hva som hadde
skjedd, hvor de kom fra og annen bakgrunnsinformasjon.
Biomedisinsk modell
Vi har hovedsaklig vært tilknyttet avdeling for håndrehabilitering. Her har vi deltatt i å lage ortoser i både thermoplast og metall for pasienter, og vi har behandlet både nyopererte og pasienter som kommer kun for rehabilitering. I
tillegg har Madeleine tilbragt noen uker på barneavdelingen, hvor sanseintegrasjon, atferdsendring, læring og lek
har vært i hovedfokus.
Ergoterapeutene her jobber hovedsaklig ut i fra en biomedisinsk modell, hvor de fokuserer på det funksjonelle.
ADL-trening har vi observert lite av, og mye av årsaken er
at pasientene først og fremst ønsker å få tilbake bevegelse i
hånden; deretter, når bevegelse og styrke er bedret, kan
man tenke på ADL-ferdigheter.
Å være selvstendig er ikke så viktig for inderne. Familien deres vil stille opp for å hjelpe til, uavhengig om det er
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Utdanning innen ergoterapi
I India er det totalt 26 ergoterapeututdanninger spredt
utover landet. Utdanningsforløpet er over fire år med seks
måneder i etterkant som turnus. I tillegg har Manipal
masterutdanning innen nevrolgi, ortopedi, mental helse
og barns helse. At utdanningen er på sykehuset, har både
fordeler og ulemper. Av fordeler kan nevnes at studentene
eksponeres for pasienter både tidlig og gjennom hele
utdanningsforløpet. De har undervisning halve dagen og
er i klinikken for observasjon den andre halvdelen.
Ulempen er at ergoterapeutene har en dobbeltrolle som

småstoff

Vi hilste på presidenten for AIOTA, Dr. Anil K. Srivastava, med ledende ergoterapeut ved Manipal, Shovan Saha.

terapeut og lærer. De har liten tid til selv å være i klinikken, fordi administrative oppgaver, planlegging av undervining og eksamener tar mye tid. Dette opplever vi påvirker kvalitetssikringen av behandlingen pasientene mottar.
Den er ofte ikke tilstrekkelig. Andreårs-masterstudentene
jobber fulltid ved klinikken i tillegg til å ha undervisning.
De har et stort ansvar for gjennomføringen av all behandlingen, samtidig som de står i en læringssituasjon.
Fagkonferanse i Kerala
Vi har vært så heldige at vi fikk delta på All Indian Occupational Therapists Associations (AIOTAs) 50-årsjubileumskonferanse i Trivandrum, Kerala, 26. - 28. februar.
Temaet for konferansen var forskning, og internasjonale
forelesere fra New Zealand, Storbritannia og USA var
representert. Det ble presentert over tyve forskjellige studier som var blitt gjennomført det siste året i India. Noen av
de som ble presentert, deltok i konkurranser om ulike priser, og hver utdanning hadde konkurranse i tredimensjonal modell, med «ergoterapi i forsvar» som tema. I tillegg
hadde de en kulturell aften, hvor studentene fra de ulike
utdanningene stilte opp med tradisjonelle danser, sanger
og andre fremføringer. Det var en forrykende aften som vi
ikke ville vært foruten. I tillegg var delstatsministeren i
Kerala representert en dag, hvor han lovet AIOTA en ny
ergoterapeututdanning i Kerala i fremtiden, til stormende
jubel fra hele salen.
Vi fikk møte presidenten av AIOTA og hadde en god
samtale med både ham og andre fra AIOTAs styre.
Forskjeller og likheter
Gjennom praksisperioden har vi reflektert mye over forskjeller og likheter med våre tidligere erfaringer hjemmefra, behandling, klinikkens fasiliteter, kultur og ikke minst

etikk. Vi har vært nysgjerrige og stilt både veiledere og
medstudenter spørsmål, som også har ledet til gode diskusjoner om ergoterapeutisk utøvelse. Vi har blitt mer bevisste på våre egne verdier og holdninger, samt tilegnet oss
god kunnskap om håndrehabilitering, og hvordan man
kan bruke de fasilitetene man har foran seg på en kreativ
og effektiv måte.
Å reise utenlands for en praksisperiode er noe vi anbefaler andre studenter å gjøre om de får muligheten. Selv om
man kanskje går glipp av en praksis relatert til en spesifikk
modul hjemme i Norge, tror vi at vi kommer styrket ut av
erfaringene og opplevelsene som ingen andre har. Man tilegner seg stor respekt og forståelse for andre kulturer,
bevissthet overfor egne verdier og holdninger, og lærer å
tenke kreativt daglig. Så om du får sjansen som student,
eller er ergoterapeut som vil på ferie: India er absolutt å
anbefale!
q

Har du lyst å lese mer om våre erfaringer, har vi skrevet
en blogg underveis i praksisperioden: www.ergotuppeneindia.blogspot.com
Ergoterapeuten 02.13
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Banebrytende utviklingsprosjekt ved
Haukeland universitetssjukehus
Økt verdighet for pasienter, reduksjon i antall fallulykker og en enklere hverdag for pleiepersonell.
Resultatene og konsekvensene av det unike innovasjonsprosjektet «Fremtidens baderom for sykehus»
vekker oppsikt utenfor Norges grenser. Nylig ble prosjektets hittil mest avanserte testbad åpnet på
hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus.
AV JAN KÅRE AUSTRHEIM
– De siste årene er det skjedd enormt mye på norske sykehus, både teknisk og medisinsk. Men baderommene på
sykehus er det ikke gjort noe med på 30 år. Dette prosjektet gjør noe med akkurat det, sier prosjektleder Ove
Haugsdal.
«Fremtidens baderom for sykehus» er et unikt innovasjons- og samarbeidsprosjekt mellom Bano, Helse Bergen
og InnoVest, støttet av Innovasjon Norge og Norges
Forskningsråd. Prosjektet har som formål å utvikle fremtidens baderom for sykehus.
Milepæl i prosjektet
Det er lagt ned et grundig arbeid i utviklingen av den nye
baderomløsningen, som har vært gjenstand for grundig
testing og evaluering underveis. Resultatene som er fremkommet i prosjektperioden – fra tidlig behovskartlegging
til fullskalatesting – har vært banebrytende. Nylig åpnet
bad nummer fire i prosjektet.
– Dette er det mest avanserte baderommet, som blant
annet inneholder en unik elektrisk hev-senk-funksjon for
WC og servant som aldri før er benyttet i sykehussammenheng, forteller Haugsdal.
Haukeland blir modell for skandinaviske sykehus
Prosjektet har så langt en kostnadsramme på ca. 12 millioner kroner og en tidsramme på to år, og er planlagt ferdigstilt i 2013. De oppsiktsvekkende gode resultatene så langt
har gjort at andre skandinaviske sykehus ser til «Bergensbadet», og samarbeid med Århus Universitetssykehus i
Danmark er allerede etablert. Prosjektgruppen består av
deltakere fra både Haukeland, Bano AS og InnoVest. I tillegg deltar forflytningsekspert Per Halvor Lunde.
Gruppen har kartlagt dagens løsninger og skildret fremtidige behov. I tillegg har alt fra ergoterapeuter, verneombud, brukere, brukerorganisasjoner, pleiere og renholdspersonell blitt involvert i prosessen. Det har ført til en
bred forankring av de nye løsningene, og så langt er alle
parter fornøyde.
Enklere hverdag for sykehuspersonell
Haukeland universitetssjukehus er aktuelle i baderomprosjektet fordi foretaket i tiden som kommer skal gjennomføre flere større byggeprosjekter der det må tilrettelegges
for pasientgrupper med svært ulike behov. I tillegg til at de
innovative baderomløsningene skal være med på å gi både
pleiere og pasienter en enklere og mer effektiv hverdag,
skal de også være arealsparende og kostnadseffektive. Det
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Intensivsykepleier og verneombud, Ingeborg Sævareid
demonstrerer den nye baderomløsningen for Stener
Kvinnsland, administrerende direktør i Helse Bergen.

nye baderomkonseptet er svært arealbesparende og gir universell tilgjengelighet og svært god funksjonalitet i rom
ned mot fire kvadratmeter. Ved det nye sykehuset som
bygges i Århus har de etter anbefaling fra prosjektgruppen
i «Fremtidens baderom for sykehus» redusert antall kvadratmeter på baderomløsningene.
– Areal er noe av det vi sliter mest med, så løsninger
som krever mindre areal, er svært velkomne. sier konstituert klinikkdirektør Kari Lybak ved Kirurgisk klinikk,
Haukeland universitetssjukehus. Hun leder styringsgruppen for prosjektet.
Færre fallskader
Etter at de nye baderomløsningene har vært testet ut ved
tre avdelinger på Haukeland det siste året, er erfaringen at
de er både tryggere og mer funksjonelle. Løsningene vil
både bedre pasientsikkerheten og øke verdigheten for de
pleietrengende. De nye baderommene er mindre, men har
mer tilrettelagte løsninger med håndtak flere steder, toalett
og vask som kan heves og senkes, sete i dusjen, krykkefeste
ved døren, og kortere avstander mellom dusj, vask og toalett. Pasientene vil i større grad kunne klare seg selv, og
risikoen for fallskader reduseres.
– Med trygge og funksjonelle løsninger reduserer vi tallet på fallskader hos pasientene. Når pasientene i større
grad kan klare seg selv, reduserer vi også tallet på tunge
løft og vridninger per pleier. I dag er det mye løfting for de
ansatte, sier Lybak.
q

småstoff

Erganeprisen 2013
Nå har dere igjen anledning til å foreslå kandidater til
Erganeprisen, som skal deles ut på Ergoterapeutenes
fagkongress i Oslo, 18. - 20. september i år.

E

rganeprisen deles ut til et medlem av Ergoterapeutene som har gjort en vesentlig innsats
for å fremme ergoterapi gjennom for eksempel:
• Positiv profilering og synliggjøring
• Kvalitativ styrking og fornying av ergoterapeutrollen
• Fag- og metodeutvikling
Alle medlemmer oppfordres til å komme med forslag til kandidater. Sentralstyret avgjør hvem som
skal motta Erganeprisen.
Send inn følgende opplysninger:
• Navn
• Utdanningsår og -sted
• Eventuell videreutdanning
• Yrkeserfaring
• Begrunnelse
- Hva er gjort?
- Når?
- Hvilken betydning har arbeidet hatt for andre?
Forslag om kandidater sendes innen 20. mai 2013.
Norsk Ergoterapeutforbund, Stortingsgata 2, 0158
Oslo eller post@ergoterapeutene.org

Hyggelig melding fra
helseministeren
Under overskriften «Mangfold og mestring» skriver
helseminster Jonas Gahr Støre i papirutgaven av VG
9. april: «Morgendagens eldreomsorg må både favne
dem som går lange turer på ski og dem som går korte
turer i trappen.»

NÅR DU
VIL KJØRE LITT LENGRE

I

artikkelen peker minsteren på at samfunnet må
ha økt oppmerksomhet på rehabilitering og bruk
av egne ressurser. Han skriver videre: «Sykepleiere,
ergoterapeuter og fysioterapeuter har gjort en
imponernede innsats for å øke bevisstheten om
dette i omsorgsektoren. En prosjektgruppe med
representanter fra Ergoterapeutforbundet,
Sykepleierforbundet og Fysioterapeutforbundet
skriver godt om temaene hverdagsmestring og
hverdagsrehabilitering i en rapport som kom i fjor.
Her peker de på at en rekke internasjonale studier
dokumenterer at aktivitet og deltagelse er viktige
for eldre. Da styrkes livskvalitet, livslengde, og
fysiske og psykiske funksjoner...»

STERKERE OG R ASKERE
For tøff kjøring ute.

www.permobil.no
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1001 nye
Ergoterapeutene jakter på 1001
potensielle medlemmer. – For å
få en mer slagkraftig organisasjon, er vi avhengige av så
stor medlemsoppslutning som
mulig, sier organisasjonssjef
Karl-Erik Tande Bjerkaas.
Rekruttering var et av
hovedtemaene på Ergoterapeutenes vårmøte i mars.
AV ELSE MERETE THYNESS

A

ntallet mulige medlemmer er
basert på tall fra Statistisk sentralbyrå.
– Statistisk sentralbyrås oversikt
over helse- og sosialpersonell for fjerde kvartal i 2011 viser at det er 4025
yrkesaktive ergoterapeuter. Første
januar 2012 hadde forbundet 3041
medlemmer. Dette gir et potensial på
984 medlemmer, eller 1001 om man
ser litt stort på det, forteller organisasjonssjefen.
Han understreker at hvis forbundet skal nå dette målet, er de avhengige av så aktive, engasjerte og fornøyde
medlemmer som mulig.
– Fornøyde medlemmer tiltrekker
seg nye medlemmer. Derfor skal vi
fortsette å gjøre mer av det vi gjør i
dag, og bli flinkere til å fortelle om
det, oppfordrer han.
Nå skal Ergoterapeutene utvikle en
rekrutteringskultur der alle potensielle medlemmer er kjent med de resultatene forbundet oppnår, og de verdiene det skaper.
– Potensielle medlemmer skal om
nødvendig bli tilbudt medlemskap
igjen og igjen, sier Karl-Erik.
Tema på Vårmøtet
Ergoterapeutenes vårmøte samlet
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– Fornøyde medlemmer er de beste ambassadørene for forbundet, sier Karl-Erik
Tande Bjerkaas.
Fra toppen: Vidar Blomsnes, Ergoterapeutene Møre og Romsdal; Per Rune
Regstad, Ergoterapeutene Oppland; Benedicte Borge Bakstad, sentralstyret;
Hanne-Mari Arnhus, Ergoterapeutene Vestfold; og Karl-Erik Tande Bjerkaas, forbundskontoret.

representanter fra forbundets nitten
fylkesavdelinger og sentralstyret.
Store deler av møtet hadde fokus på
medlemsvekst gjennom å aktivisere,
rekruttere og beholde medlemmer.
– Flere medlemmer betyr at vi får
større gjennomslag i det arbeidet vi
gjør. Dessuten blir vi flere å fordele
forbundets faste kostnader på – noe
som igjen fører til at vi kan bruke mer

ressurser på å ivareta de oppdragene vi
fikk av landsmøtet i 2010.
– Hvordan skal organisasjonen finne
og verve disse nye medlemmene?
– Fra sekretariatets side vil vi kjøre
kampanjer og vurdere nye vervepremier. Og vi skal selvsagt støtte de tillitsvalgte og medlemmene, slik at disse blir gode ambassadører for fag,
yrke og forbund.

på den siste siden
Men han er tydelig på at alle medlemmene må brette opp ermene og
gjøre en innsats, skal organisasjonen
nå målet.
– Fylkesavdelingene kan starte med
å analysere sitt eget fylke og hvilket
potensial som ligger der. Deretter må
de finne en strategi for hvordan de
kan komme i kontakt med uorganiserte ergoterapeuter.
Men også hvert enkelt medlem kan
ta ansvar for å rekruttere nye medlemmer.
– Alle medlemmene er viktige
brikker i arbeidet med å spre kunnskap om forbundet og det vi får til.
Hver og en kan sørge for å spørre
andre ergoterapeuter om de er medlemmer, og – hvis ikke – verve dem.
De som rekrutterer nye medlemmer
før første juni, blir med på trekningen
av gratis deltakeravgift til den norske
fagkongressen i ergoterapi i september i år, frister Karl-Erik.
Ansvar for organisasjonen
Karl-Erik Tande Bjerkaas begynte

som kommunikasjonsrådgiver i forbundet, men fikk for et år siden
endret stillingstittelen sin til organisasjonssjef.
– Betyr det at du har fått et større
ansvar for organisasjonen som helhet?
– Endringen i tittelen synligjør
mitt engasjement for hele organisasjonen. I stillingsbeskrivelsen heter det at
organisasjonssjefen har det faglige
ansvaret for å sikre at Norsk
Ergoterapeutforbund, i tråd med vedtekter, målsettinger og program, er en
tydelig og fremtidsrettet fagorganisasjon og det naturlige valget for ergoterapeutene i Norge, svarer han.
Vårmøtet tok også opp temaet
organisasjonsutvikling. Frem mot forbundets landsmøte høsten 2014 skal
Norsk Ergoterapeutforbund
gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt. Dette skal avklare om
forbundet er optimalt organisert i forhold til sine oppgaver og de rammebetingelsene de opererer under. Dette
prosjektet har fått navnet
Ergoterapeutene 2020.

Organisasjonsutvikling og rekruttering henger nøye sammen, ifølge
Tande Bjerkaas.
– Nøkkelen til medlemsvekst er
aktive og engasjerte medlemmer og
tillitsvalgte. Da må vi ha en organisasjon som bygger opp om dette. De
fleste ergoterapeutene er medlemmer
hos oss, men fortsatt er det plass til
flere.
Han presiserer at det er mange fordeler ved å være organisert.
– Som medlem i Ergoterapeutene
bidrar du til å utvikle og styrke faget
og får impulser til din egen faglige
utvikling. Videre sikrer vi ditt lønnsog arbeidsforhold og sørger for at du
kan påvirke utviklingen av din
arbeidsplass, sier organisasjonssjef
Karl-Erik Tande Bjerkaas.
Han levner liten tvil om at det er
en styrke i antall.
– Rekruttering handler i bunn og
grunn om at jo flere vi er som står
samlet, desto bedre rustet er vi til å nå
våre felles mål, avslutter Karl-Erik
Tande Bjerkaas.
q
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Vi tråkker i gang SYKKELSESONGEN
med et

stort utvalg prisforhandlede sykler

GEKKO

'HQW·ƨHVWHOLJJHV\NNHOHQPHGIRWSHGDO
GHQKDUƪHVWJLU  RJODYHVWYHNW
Gekko E-Trike har godkjent BionX
HOHNWULVNKMHOSHPRWRU

Gekko kan foldes
sammen på kun
10 sekunder og er
OHWW¤WUDQVSRUWHUH

COSTA

Vi monterer vår prisforhandlede
BionX elektriske hjelpemotor
S¤GHƪHVWHV\NOHU
Bardum - din hjelpemiddelleverandør

Les mer om vårt store
utvalg av sykler på

DQDMS³ƤG MCRXJJDKCDQCTRHSSDQG³XS 
#DSDQDMJDKS JNLLDTSNF
HMM@URXJJDKDM 
+DUDQDRLDC2GHL@MN
73FHQ EQHM@UNF
G MCAQDLR

ZZZEDUGXPQR
Der kan du også laste
QHGY¤U6\NNHOJXLGH
Se www.bardum.no for mer informasjon om våre sykler.
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