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    Audun Auby, styreleder

STYRELEDER

Nå er NOU 2016:17 sluppet ut til høring. Her er det mye som kommer til 
å vekke oppsikt. Noen av forslagene er kontroversielle, mens andre er nok 
lettere å svelge for den enkelte. Personlig er jeg svært fornøyd med at det er 
satt fokus på personer med denne diagnosen. 

Det er lang tid siden reformen for mennesker med utviklingshemming ble 
gjennomført (1991). Det var en stor reform som nok skaket opp både på-
rørende og ansatte- kanskje enda mer enn de som ble direkte berørt. 
Det er nå på høy tid at reformen evalueres. Det var den gang absolutt på 
høy tid at den ble gjennomført, men den bragte med seg noen ubesvarte 
spørsmål som denne NOUen både belyser og gir forslag til løsninger på.  
Dette er områder innenfor: 

Selvbestemmelse og rettssikkerhet, Inkluderende og likeverdig opplæring, Arbeid for alle, God helse og om-
sorg, Eget hjem, Kompetanse og kunnskap, Koordinerte tjenester, Målrettet styring.

Arbeid er et av de områdene som omtales. Både NAV, VTAS i skjermet sektor, VTAO i ordinær virksomhet 
og de kommunale dag- og aktivitetssentrene blir godt beskrevet. Det som er gjennomgående er at uansett 
skal arbeid inneholde produksjon av tjenester eller varer. Her er det mange kommunale dag- og aktivitets-
sentra som har en vei å gå, både for å få aksept fra politikere og næringsliv for å drive med produksjon, men 
også for å se på hva man egentlig driver med. 

Det ubetingede kravet om at arbeidsplassen skal være på et annet sted enn der man bor klinger også godt i 
mine ører. Dette setter fokus på at det å drive med tilpasset arbeid krever en egen kompetanse for de som er 
tilretteleggere. Noen steder har det med tilpasset arbeid blitt et venstrehåndsarbeid som «alle» kan, så man 
har sendt med boligpersonell slik at de kan være tilretteleggere.

Respekten for at tilrettelegging av arbeid krever en egen kompetanse bør ikke være annerledes enn re-
spekten for at det å drive boveiledning er et eget fag. Ingen av stedene holder det med sunn fornuft.
Jeg skjønner at det kan være problematisk for arbeidssituasjonen til de som arbeider i boligen til de som er 
på arbeid, at det blir mange seinvakter, men dette kan ikke løses på bekostning av profesjonaliteten som 
kreves av de som driver med tilrettelagt arbeid. 

Ellers blir det spennende å se hva som kommer ut av høringsrunden, men jeg er uansett svært fornøyd med 
at arbeid er så godt belyst og har fått så stor plass som det har i denne NOUen. Det snakkes faktisk om å 
rettighetsfeste retten til arbeid for personer med utviklingshemming 

Audun Auby
Leder
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FoSShEim FEiRER 50 ÅR

Vi setter oss ned med Inge 
Olaisen, daglig leder ved 
Fossheim, og takker for sist. 

Undertegnende var på foredraget 
til lege Jørgen Skavlan (se senere i 
reportasjen), en av mange arran-
gementer som Fossheim skal ha ut 
over året for å feire sitt 50-års ju-
bileum.

Etter vi har satt oss ned kommer en 
hyggelig jente inn med to kopper 
kaffe. Inge forteller etterpå at hun er 
en VTA-deltager som et par dager 
i uken arbeider i resepsjonen. Man 

forstår at Fossheim tar oppgaven sin 
som arbeidsmarkedsbedrift seriøst. 

Det er veldig gledelig å se at deltagerne 
er så integrert i den daglige driften på 
Fossheim. Har dere også arbeidstakere 
fra Fossheim ute i ordinært arbeid?

- Til enhver tid er det rundt 10-15% 
ute i en form for ordinært arbeid. 
Mange har lyst på en forandring. 
De har konkrete ønsker om å jobbe 
forskjellige steder og mange har spe-
sielle interesser. Vi hadde i en peri-

ode en som var veldig interessert i 
akvarier og fisker. Han fikk seg jobb 
på en dyrebutikk. Etter et halvt års 
tid var han tilbake, men da var han 
fornøyd. 

En utfordring er også at enkelte som 
går ut i ordinært arbeid ikke blir 
skjermet nok. Det er en vanskelig 
balansegang. Selv om de har en varig 
plass her så gir vi dem alle de mulig-
hetene de kan få. Det er også enkelte 
som har fått seg en ordinær fast jobb 
og ikke kommet tilbake. 

Tekst og bilder av David Auby

Fossheim fyller 50 år i år. I den anledning planlegger de en hel rekke med ar-
rangementer utover året. Vi tok turen ut til bedriften for å se hva bedriften 
driver med akkurat nå. I tillegg gjorde vi et intervju med daglig leder Inge 
Olaisen. 

Inge Olaisen ønsker å gi arbeidstakerne alle de mulighetene de kan få.  
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Er det mange som ønsker å prøve seg i 
ordinært arbeid?

- Vi har gitt arbeidstakere mulighe-
ten så lenge Fossheim har eksistert, 
men det var faktisk først i 2015 at 
permisjonsrettigheter i 6 mnd. ble 
regulert inn i tiltaksforskriften. Så 
nå er det offisielt mulig for bedriften 
å gi permisjon opptil 6 måneder slik 
at en deltager kan forsøke seg i or-
dinært arbeidsliv. Det er jo også helt 
meningsløst for oss å nekte noen 
å ta arbeid et annet sted hvis de 
ønsker det. Det kan være kronglete 
økonomisk sett å få til en del av det-
te, men vi gjør så godt vi kan. 

Nå feirer dere 50 år i år. Hva tror du 
har vært de største endringene på de 
50 årene siden dere begynte?

- Fossheim springer ut av et dagsen-
terprogram fra Ragna Ringdal (red: 
det første dagsenteret i sitt slag i 
Skandinavia). De mente det var bra 

for arbeidstakerne å ha et arbeid. De 
ble roligere og det laget struktur på 
hverdagen til mange. Dessuten var 
mange veldig flinke til å jobbe og på 
den måten var de en ubrukt arbeids-
ressurs.

”Det er jo også helt menings-
løst for oss å nekte noen å ta 
arbeid et annet sted hvis de 
ønsker det.”

På grunnlag av dette opprettet de et 
verksted. De leide et lokale nede ved 
fossen (derav navnet). Der pakket de 
reklamematerial, de monterte ting, 
de gjorde mange av de sammen ar-
beidsoppgavene de gjør i dag. Så på 
noen områder har det ikke forandret 
seg noen ting. Hvordan vi betrakter 
arbeidstakerne sosialt og samfunns-
messig derimot, det har forandret 
seg totalt. Se bare på språkbruken 
og hvordan man omtaler mennesker 

med utviklingshemming. Vi ønsker 
også å være en pådriver for begreps-
bruken i forhold til dagens politikk. 

Det er også viktig å minne om at vi 
er et privat aksjeselskap som tilbyr 
en jobb. Arbeidstakerne her følger 
mange av de samme spillereglene 
som ellers i arbeidslivet. 

Kan du si litt om hvilken type arbeid 
dere driver med på Fossheim? 

- Vi driver med mye forskjellig. 
Pakking, emballering, utsendelser, 
kantinedrift. Vi har også en vakt-
mestertjeneste. Vi har catering ikke 
minst (red: undertegnede fikk sma-
ke denne og den kan anbefales på 
det sterkeste!). Vi har også begynt 
med HR-tjenester, men det er helt i 
startfasen. Her selger vi ut tjenester 
til privat næringsliv. Dette er ganske 
nytt for oss så vi skal bruke tiden 
fremover på å definere dette tydeli-
gere. 

To av Fossheims mange flotte arbeidsdamer  (Liv Ramou Mendez- til venstre og Jasmina Palos).
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Siden dere fyller 50 år i år har dere 
planlagt en hel rekke med arrange-
menter. Kan du si litt mer om hva 
som kommer til å foregå på Fossheim 
fremover?  

- Ja, nå har vi allerede hatt besøk 
av lege Jørgen Skavlan. Neste fore-
dragsholder blir Christine Koht 
som kommer i mars. Ordføreren 
kommer også i mars. Vi skal også 
ha karneval for arbeidstakerne etter 
hvert. Det blir mange arrangemen-
ter fremover så vi skal feire skikkelig. 
Det blir en blanding av fag og sosi-
ale ting hver eneste måned. Trond 
Viggo Torgersen kommer, Cato 
Zahl Pedersen kommer. Det blir «all 
inn» ler Inge. 

Landsråd-nytt takker for praten. Vi 
regner også med å komme på besøk ut-
over året for å ta tempen på feiringen. 

Skavlan på besøk
Noen uker før intervjuet med Inge 

Olaisen var vi på plass på Fossheim 
for å høre Jørgen Skavlans foredrag. 
Det ble både en morsom og lære-
rik affære. Lege og foredragsholder 
Skavlan (også kjent som broren til 
programleder Fredrik Skavlan) had-
de mange gode poenger om arbeids-
livet. 

Med over 30 års erfaring som fastle-
ge har Jørgen Skavlan vært borti det 
aller meste av sykdommer og plager 
hos den jevne nordmann. I sitt fore-
drag trakk han frem alt fra arbeids-
glede til psykiske plager.

«Det er et privilegium å få være sli-
ten av jobb», kunne Skavlan fortelle. 
Norge er faktisk et land med høyt 
sykefravær, og det å kunne si at job-
ben har tatt mye energi har også en 
verdi. «Vi som jobber som leger vet 
at en av de største helseutfordringe-
ne i Norge nettopp er det at mange 
har havnet utenfor arbeidslivet fordi 

de er uføre eller for syke til å jobbe».  
”Å ikke ha tilknytning til arbeid er 
mye mer slitsomt enn det å være 
sliten av jobb. Uansett hva slags 
jobb man har så vil man etter hvert 
bli sliten av den. Etter noen år blir 
alt en rutine for de fleste i arbeid. 
Da gjelder det å tenke nytt. Dessu-
ten er arbeidslivet mye mer enn kun 
det praktiske arbeidet. Det sosiale 
på jobben og det å kunne ha et sted 
å gå til hver dag er veldig viktig for 
mennesker. Det gir en rutine i livet.”

Disse kommentarene fra Skavlan 
henger svært godt sammen med 
både det vi har skrevet om i denne 
utgavens styreleder-kommentar og 
med innholdet i den nye NOUen. 
Arbeid er viktig for mennesker, ikke 
bare fordi arbeid er med på å skape 
økonomiske verdier, men også (og 
dette er kanskje viktigst for mange), 
det gir en ekstra sosial dimensjon 
til livet. I tillegg gir det rutiner og 
trygghet for mange.  

Jørgen Skavlan holdt foredrag i anledning Fossheims 50-års jubileum. 
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Skavlan fortalte i sitt foredag også mye 
om hvordan legepraksisen har forandret 
seg på de årene han har vært i jobb.
 
”En veldig viktig del av fastlegepraksisen 
er det å kunne være en samtalepartner 
for pasientene. Det brukes stadig mindre 
tid på det praktiske sidene som å sy og 
gipse”, kunne Skavlan fortelle. 

Dette er også temaer vi kjenner godt 
igjen fra arbeidslivet. Mange (og som det 
har kommet frem: mange unge) blir sy-
kemeldt pga av psykiske plager og det er 
noe som må taes på alvor. 

En rundtur på Fossheim
Avslutningsvis noen ord om vår rundtur 
på Fossheim. Som det kom frem i inter-
vjuet med daglig leder driver Fossheim 
med alt fra pakking og emballering til 
HR-tjenester. Rundturen på bygget ga et 
veldig positivt inntrykk!

Det virker som om både arbeidsledere og 
deltakere tok jobben sin på alvor. Dette 

er virkelig et sted der det produseres i 
rikelig monn! Når det er sagt så satt smi-
let svært løst på alle vi møtte underveis. 
Å jobbe er åpenbart en lystbetont affære 
for de på Fossheim.  

Denne karen pakker studentpakker. Han er en av flere unge som har jobb på Fossheim.

Om Fossheim

Fossheim er en 
arbeidsmarkeds-
bedrift som ble 
startet i 1967. 
Selskapet er eid 
av Oslo kommune og 
stiftelsen Foss-
heim Verksteder. 
NAV er selskapets 
største enkeltkun-
de og kjøper att-
føringsrelaterte 
tjenester gjennom 
ca. 166 tiltaks-
plasser i tiltake-
ne Avklaring, APS 
(arbeidspraksis i 
skjermet virksom-
het) og VTA (varig 
tilrettelagt ar-
beid).

Vi tilbyr våre 
deltakere praksis 
internt på bedrif-
ten innenfor kan-
tine, miljøarbeid 
og produksjonsre-
latert arbeid. Vi 
tilbyr også våre 
deltakere arbeids-
praksis i det or-
dinære arbeidsli-
vet.

Vi er 55 ordinært 
ansatte fordelt på 
administrasjon og 
drift, arbeidsle-
dere, veiledere, 
fagpedagoger og 
jobbkonsulenter. 
Vi er lokalisert 
sentralt på Hasle 
i Oslo.
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ARbEiDSlivet

- 

Hva heter dere?
Roger Strand.
Andre Kolstad Ryen.

Hvor gamle er dere?
Roger er 49 år og Andre er 21 år. 

Hvor mye jobber dere på Fossheim?
Begge forteller at de jobber 5 dager i uken, men at de heldigvis har fri i helgene. 

Når begynte dere å jobbe på Fossheim?
Jeg har jobbet her i bare 6 måneder, forteller Andre. Roger sier at han har jobbet her i hele 21 år, 
men skyter inn at han ikke har gått lei av jobben etter alle disse årene. Roger synes det er helt utro-
lig at Andre har jobbet så lenge på Fossheim!

Hvilke avdelinger har dere jobbet på?
Roger forteller at han jobber på avdeling S som er pakkeavdelingen. Akkurat nå driver han å pakker 
”Baby box”, som er en startpakke for nybakte mødre. Det er et oppdrag fra Apotek1. Andre pakker 
noe som heter ”Flink bisk”, som er en månedlig goodiebag for hundeeiere. 
 
Hvordan var det å begynne å jobbe på Fossheim?
Roger forteller at det er såpass lenge siden at det kan han nesten ikke huske, men han presiserer at 
han alltid har trivdes med jobben sin. Andre husker godt da han begynte for 6 måneder siden. Det 
var hyggelig, men litt spesielt å slutte på skolen. Han sier at han til tider savner skolen, men at han 
heldigvis har kontakt med noen av de gamle klassekameratene sine. 

Hvilken betydning har det for dere å ha en jobb å gå til?
Roger forteller at det er viktig å ha en jobb å gå til og at det sosiale med jobben er det aller viktigste 
for ham. Her har han mange arbeidskolleger han trives med. Andre liker også det sosiale med job-
ben, men har også venner fra videregående (Hartvig Nissens skole) der han gikk i 5 år.

Har dere prøvd å jobbe i ordinært arbeidsliv?
Andre har ikke jobbet i noen annen jobb, forteller han, men han har jobbet litt som natteravn i 

Foto og tekst: David Auby

For mange er arbeidet en stor og viktig del av livet. ”Arbeidslivet” er en ny fast 
spalte i Landsråd-nytt der vi skal presentere et utvalg arbeidstakere fra ulike 
bedrifter og høre fra dem selv hvorfor de verdsetter jobben sin så høyt. Denne 
gangen tok vi en prat med to arbeidstakere fra Fossheim, en bedrift som i år 
feirer 50-års jubileum. 
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Bjerke. Det er frivillig arbeid som han ikke får betalt for, men han synes det er veldig hyggelig. Det 
er på en måte den jobben han gjør i helgene skyter han inn.

Hvordan hadde livene deres vært hvis dere ikke hadde hatt en jobb å gå til? 
Roger forteller at det hadde vært lange og kjedelige dager uten jobben. Det hadde blitt mye TV-tit-
ting da. Andre hadde også kjedet seg forteller han. Han sier han hadde brukt tiden til å gå lange 
turer siden han ofte kjeder seg hjemme. 

Hvordan ser dere for dere fremtiden? 
Både Roger og Andre forteller at de i hvert fall kommer til å jobbe på Fossheim så lenge de kan. 
Her trives de godt begge to.

Ellers, er det noe annet dere vil legge til?
Roger forteller at han tar mye kollektivtransport. Han tar gjerne bussen ned til danskebåten og rei-
ser videre til Fredrikshavn eller København sammen med kompiser. Andre forteller at han også liker 
å være med venner, men at han savner det fine miljøet på videregående. 
 

Roger Strand og Andre Kolstad Ryen fra Fossheim er opptatt av arbeidsmiljøet på jobben. 
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NYTT FRA DEpARTEmENTET

VELFERDSTEKNOLOGI GIR BEDRE
PASIENTBEHANDLING

Nye resultat viser at velferd-
steknologi gir store gevinster 
både for pasientene og helse- 
og omsorgstjenestene når den 
brukes riktig.

Forbedret velferdsteknologi
- Nå har vi så god dokumentas-
jon på effekten av denne type 
teknologi at kommunene må 
ta dette i bruk i omstillingen 
av helse- og omsorgstjenesten. 
Dette er viktig for å bygge en 
bedre og mer effektiv helse- og 
omsorgstjeneste for pasientene, 
sier helse- og omsorgsminister 
Bent Høie.

En ny rapport fra Helsedirek-
toratet, styrker tidligere funn i 
det nasjonale velferdsteknolo-
giprogrammet og anbefaler at 
kommunene tar i bruk velferd-
steknologi på flere områder.

Rapporten slår fast at:

•	 Velferdsteknologi gir økt 
trygghet for brukerne og 
bedre kvalitet i tjenesten.

•	 Nye tjenestetilbud med 
velferdsteknologi som er 
godt tilpasset brukerens 
behov gir økt opplevelse av 
mestring og selvstendighet 
for tjenestemottaker.

•	 Kommunene rapporterer 
om økt omsorgskapasitet og 
bærekraft.

•	 Digitalt tilsyn har i flere 
kommuner erstattet fysiske 
tilsyn på natt i hjemme-
baserte tjenester, og gitt 
økt ro og søvnkvalitet for 
tjenestemottaker. Pårørende 
og helsepersonell opplever 
mindre stress og bekymring 
ved at sensorer varsler ved 
behov for bistand.

Ressursbruk
I rapporten viser flere kommu-
ner til gode erfaringer:

I Bergen kommune har hjem-
mesykepleierne funnet ut 
at 4 av 10 hjemmebesøk er 
unødvendige når de har tatt 
i bruk elektronisk medisiner-
ingsstøtte. Samtidig opplever 
de hjemmeboende økt selvsten-
dighet og mestring, og er mer 
fornøyde med tjenesten.

Innføring av nytt pasient-
varslingssystem hvor beboer-
rom/leiligheter har blitt 
utstyrt med sensorteknologi 
har muliggjort gevinster både 
for bruker, kommunen og 
sykehus. Østsiden sykehjem i 
Fredrikstad har unngått oppbe-
manning tilsvarende to still-
inger på natt.

Saken fortsetter på neste side.

Sakene er hentet fra regjeringen.no

Vi fortsetter med vår faste spalte ”Nytt fra departement-
et”. Her vil vi presentere aktuelle saker fra regjerings- 
hold som er relevante for alle LAFY-interesserte.
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Stabekk bo- og behandlings-
senter har unngått oppbe-
manning av én nattevakt (syke-
pleier), tilsvarende en årlig 
besparelse på 1,7 mill. kroner.

Beroliger beboerne
De ansatte rapporterer om at 
teknologien gir mer ro og stim-
ulerer til økt fysisk aktivitet 
blant beboerne. Teknologien 
har også vist seg å være fall-
forebyggende, som potensielt 
kan ha store besparelser for 
bruker, kommunen og syke-
hus. Innføring av nytt pasient-
varslingssystem har også gitt 
større fleksibilitet og trygghet 
for de ansatte. Ansatte utfører 
tilsyn ut fra faktiske behov som 
oppstår. 

- Dette viser at samfunnet kan 
bruke fellesskapets ressurser på 
en mer effektiv måte. Gjen-
nom klokere organisering, vil 

helsepersonell få frigjort res-
surser til de pasientene som 
trenger det mest, sier helse- og 
omsorgsminister Bent Høie.

NYTT FRA DEpARTEmENTET
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NoRgE iDAg?
hvoRDAN ER ARbEiDSLEDighETEN i

I norsk offisiell statistikk har vi to 
mål for arbeidsledighet: Arbeids-
kraftundersøkelsen (AKU) fra Statis-
tisk sentralbyrå og registrert ledighet 
fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 
(NAV).

Selv om de to statistikkene i stor 
grad definerer arbeidsledighet likt, 
skiller de seg fra hverandre metodisk 
og tjener dels ulike formål. AKU er 
en spørreundersøkelse som retter seg 

mot et utvalg av befolkningen. Re-
gistrert ledighet er hentet fra NAVs 
registre og er en fulltelling.

Hvor mange er arbeidsledige i 
dag?
For å være arbeidsledig i de offisielle 
ledighetsstatistikkene må en tilfreds-
stille følgende tre krav: i) Ikke sys-
selsatt, ii) kan raskt begynne i jobb 
og iii) har aktivt søkt arbeid. Det er 
nå 138 000 arbeidsledige i Norge 

ifølge AKU, eller 4,8 prosent (3. kv. 
2016). Arbeidsledighetsprosenten 
måles som antall arbeidsledige i for-
hold til arbeidsstyrken (arbeidsstyr-
ken er summen av alle sysselsatte og 
ledige).

I tillegg til arbeidskraftundersøkel-
sen, publiserer NAV informasjon 
om antall arbeidssøkere registrert i 
NAV. Tall fra desember 2016 viser at 
2,8 prosent av arbeidsstyrken er re-

Tekst hentet fra Regjeringen.no

Som det kommer frem i lederen av denne utgaven av Landsråd-nytt snakkes 
det faktisk om å rettighetsfeste retten til arbeid for personer med utviklings-
hemming. Man vet at arbeid gavner alle, både enkeltmennesker og sammfun-
net, men hvordan ser egentlig arbeidsledigheten ut i Norge per idag?

Omtrent 1/3 av Norges befolkning i arbeidsdyktig alder er ikke sysselsatt i arbeid viser statistikkene.
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gistrert helt ledig. I tillegg kommer  
arbeidssøkere som deltar på arbeids-
markedstiltak, Inkluderes disse er 
ledigheten 3,6 prosent (desember 
2016).

NAV-tallene viser gjennomgående 
lavere arbeidsledighet enn tallene fra 
Statistisk sentralbyrå. Noe av forkla-
ringen på avviket er at mange som 
søker jobb, men som ikke har ret-
tigheter på økonomiske ytelser (som 
dagpenger), heller ikke er motivert 
for å registrere seg hos NAV. Særlig 
er det mange unge som er under-
representert i NAVs ledighetsstatis-
tikk.

Begge ledighetsstatistikkene som la-
ges følger internasjonale definisjoner 
og standarder.  Kravene en person 
må fylle for å bli regnet som arbeids-
ledig har ligget fast i mange tiår. 

Hvor mange går på helserela-
terte ytelser?
Rundt 17 prosent av befolkningen 
er på helserelaterte ytelser som ufø-
retrygd, sykepenger og arbeidsavkla-
ringspenger. Disse er ikke registrert 
som arbeidsledige fordi de ikke 
oppfyller kravene som stilles til ledi-
ge. Denne statistikken finner du på 
statistikksidene til NAV.

Både Statistisk sentralbyrå og Ar-
beids- og velferdsdirektoratet har 
godt utviklet arbeidsmarkedsstatis-
tikk. SSBs statistikk er en utvalgs-
undersøkelse og er delt inn etter 
hvilken tilknytning de som svarer 
har til arbeidslivet. NAVs statistikk 
er basert på hvilken oppfølging de 
ledige trenger og hvilke ytelser de 
mottar. Statistikkene er offentlige og 
åpne for alle. 

Til sammen gir tallene – om alt fra 
helt ledige til folk på ulike tiltak 
–  god informasjon og et helthetlig 

bilde over utviklingen på arbeids-
markedet for ulike grupper. 

Hvor mange står egentlig uten-
for arbeidslivet i dag?
Om lag 1/3 av befolkningen (32,3 
prosent) i arbeidsdyktig alder (15–
74 år) er ikke sysselsatt, men står 
utenfor arbeidslivet. Noen er alder-
spensjonister, noen er arbeidsledige, 
noen har helseproblemer og mange 
unge er under utdanning.

Bruker Norge samme måleme-
tode som andre land?
Ja. AKU er et ledighetsmål som 
brukes internasjonalt. NAVs tall for 
registrert ledighet er også basert på 
internasjonale standarder. De ulike 
tallene gir oss viktig informasjon om 
utviklingen i ledighet over tid. 

Rundt 17 prosent av befolk-
ningen er på helserelaterte 
ytelser som uføretrygd, syke-
penger og arbeidsavklarings-
penger. Disse er ikke regis-
trert som arbeidsledige fordi 
de ikke oppfyller kravene 
som stilles til ledige.

Hva med alle dem på arbeidsav-
klaringspenger (AAP)? 
Personer som mottar arbeidsavkla-
ringspenger (AAP) regnes ikke med 
blant ledige etter internasjonale 
standarder. Blant kravene for å reg-
nes med i denne statistikken, er at 
man er tilgjengelig for arbeid om 
man får et jobbtilbud (kan begynne 
raskt).

Formålet med AAP er å sikre inntekt 
i perioder man på grunn av sykdom 
eller skade har behov for hjelp fra 
NAV for å komme i arbeid. Når 
man mottar AAP, har man minst 50 
prosent nedsatt arbeidsevne. De som 

er på AAP, men likevel registreres 
som arbeidssøkere er de som har 
som mål å skaffe seg arbeid, men 
som ikke vil kunne gå rett ut i en or-
dinær jobb. Dette vil være personer 
som har behov for bistand fra NAV 
på veien tilbake til jobb.

Kan man gå fra arbeidsavkla-
ringspenger (AAP) til jobb?
Den vanligste overgangen fra ar-
beidsavklaringspenger (AAP) er 
til jobb. Men det er også en stor 
andel som går over på uføretrygd. 
Det er helt klart at flere personer 
på arbeidsavklaringspenger vil kun-
ne komme i jobb igjen med riktig 
oppfølging, men ikke alle har helse 
til det. Gjennom arbeidsavklarings-
pengene har brukere en god livsopp-
holdsytelse mens de får riktig og god 
bistand fra NAV til å komme i jobb 
igjen.
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Program
26.-27. april 2017

Vårkonferansen
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Onsdag 26. april

 10.00-10.15 Velkommen

 10.15-12.30 Motiverende intervju 

   Heidi Jansson og Hanne Islund

 12.30-13.30 Lunsj

 13.30-15.45 Motiverende intervju fortsetter 

 16.00-16.45 Årsmøte

 18.00-19.30 Sosial sammenkomst

 19.30  Middag

Torsdag 27. april

 09.00-12.00:  Recovery

    Tommy Sjåfjell

 12.00-13.00: Lunsj

 13.00-14.30: Lærling i hvitt

    Idun Kløvrud Schøll og Dag Andreas Kristiansen

 14.30-15.00 Avslutning – Evaluering

 15.00:  Vel hjem!

Program Vårkonferansen
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Tommy Sjåfjell 

Tommy Sjåfjell har egenerfaring med rus og psykisk helse ut-
fordringer. Etter at han ble rusfri har han engasjert seg i bruke-
rmedvirkning innen psykisk helse og rusfeltet lokalt og nasjonalt. 
Han er i dag ansatt i bruker og pårørendeorganisasjonen A-larm 
som er en medlemsorganisasjon for brukere og pårørende som 
har slitt med utfordringer knyttet til rus. Tommy driver i dag med 
undervisning og veiledning, han skriver blogger, fagartikler, har 
vært med i forskningsrapporter som medforsker med egenerfar-
ing, de fleste temaene han er opptatt av har sitt utspring i recov-
eryfilosofien. 
Recovery:
Recovery er en filosofi som tar høyde for at mennesker påvirkes 
av sine omgivelser, sentralt i filosofien er hvilke faktorer vi trenger 
for å ha et godt liv. Når hjelpeapparatet har et fokus på våre res-
surser, å skape meningsfulle aktiviteter og jobber vil dette for de 
aller fleste øke selvfølelsen, livskvaliteten og øke forutsetningen 
for et godt liv. 

Heidi Jansson og Hanne Islund
Heidi og Hanne er begge utdannet vernepleier og jobber i helse og om-
sorgssektoren i Larvik kommune. Heidi er fagkonsulent i Virksomhet for funk-
sjonshemmede, og Hanne har frem til nylig arbeidet som konsulent i virk-
somheten Arbeid og Aktivitet. I tillegg har de 20 % av sine stillinger knyttet 
til Forskning og Utvikling i staben til helse og omsorg.  Heidi og Hanne har 
ansvar for opplæring og kompetanseheving innenfor fagfeltet motiverende 
intervju. De holder jevnlig introduksjonskurs i dette team. Foredraget vil in-
neholde teori, film og praktiske øvelser.  

Motiverende intervju:

MI er en samtalemetode som har til hensikt å styrke en persons motivas-
jon til å endre atferd. MI er en klientsentrert, målfokusert og evidensbasert 
samtalemetode, som blant annet kan benyttes ved alkoholkutt, røykeslutt 
eller endring i kostholds- og aktivitetsvaner.

Det legges grunnleggende vekt på etablering av en trygg relasjon og em-
patisk lytting – evnen til å ta den andres perspektiv – som forutsetninger for 
god kommunikasjon rundt vanskelige og sårbare tema. Den empatiske lyttin-
gen ligger til grunn for å hente frem og forsterke endringssnakk – her ligger 
kjernen i Motiverende Intervju.

Det er viktig at metoden ikke blir redusert til ren teknikk, men at kommuni-
kasjonsferdigheter og strategier benyttes innenfor rammen av en respektfull 
og ikke-dømmende holdning

Dag Andreas Kristiansen 
og Idun Kløvrud Schøll 

Dag Andreas Kristiansen er 22 år og kommer fra 
Kapp, Østre Toten. I 2014 fikk han tilbud om å 
starte ved Lena Produkter AS, i et prosjekt som om-
handlet ungdom og tilrettelegging. Faglig leder ved 
bedriften, Idun, så potensiale og skjønte relativt fort 
hvilke kvalifikasjoner denne unge mannen hadde.
Dag Andreas og Idun vil fortelle hvordan “livet” til 
Dag Andreas ble til. Han har sammen med Idun 
fortalt sin historie flere ganger. Tilhørerne lar seg 
fascinere og engasjerer hver gang de hører hans 
historie om hvordan han i møte med vekstbedriften 
opplevde å komme dit han er i dag.



Påmeldingsfrist: 17.mars 2017

Kontakt:
Landsrådet v/Jane Midtbø
epost:  jane.m@asvo-kongsberg.no
tlf:  32 29 98 03

Konferansen holdes på:
Sola Strand Hotel
Nordsjøvegen
Axel Lundsv. 27 
NO-4055 Sola
sola-strandhotel.no

Påmelding på 
LAFY.no

eller bruk påmeldingsskjema over

Faktura sendes:

Bekreftelse sendes på e-post adresse:

Deltakere:      Stilling:

Full pakke 2 dagers 
konferanse

Dagpakke 2 dagers 
konferanse

Dagpakke 1 dag

Eventuelle tillegg 
Ekstra overnatting
Middag onsdag

kr 4.990,-

kr 3.180,-

kr 2.180,-

kr 900,-
kr 890,-

Inkluderer 2 møtedager med lunsj (onsdag og torsdag), middag onsdag, samt 
overnatting 26. - 27. april 2017

Inkluderer 2 møtedager med lunsj (tirsdag OG onsdag)
Dersom man ønsker å være med på middag eller trenger overnatting, kommer 
dette i tillegg,-

Inkluderer 1 møtedag med lunsj (onsdag ELLER torsdag )
Dersom man ønsker å være med på middag kommer dette i tillegg,-

Rom-frokost pr enkeltrom pr natt
Middag på hotellet
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Annonseinformasjon
LANDSRÅD-NYTT
Utgiver 
Redaktør
Adresse

Telefon
E-post

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
David Johansen Auby
c/o Arbeid og Kvalifisering
Feyers gate 7, 3256 Larvik
Tlf.: 33 17 10 00
E-post: audun.auby@larvik.kommune.no

Annonsemaler
Stilling ledig: 100 x 142mm
Småannonse, liten:
h37 x 61 mm
Småannonse, stor:
h67 x 61 mm
1/2 side: 215 x 142 mm
+ 3 mm utfallende kanter
1/1 side: 215 x 285 mm
+ 3 mm utfallende kanter

Annonsepriser
1/2 side 4 farger:     kr. 3.000,-
1/1 side 4 farger:     kr. 5.000,-
2 helsider:   kr. 9.000,-
Baksiden :               kr. 7.000,-

Annonsene leveres i pdf eller 
eps-format, CMYK fargepro-
fil. Oppløsning: minst 300 dpi i 
100% størrelse.

For utgivelsesplan fremover ta 
kontakt med oss på telefon eller 
e-mail.

Tidskriftets mål og funksjon
Landsråd-Nytt er et medlemsblad som bringer aktuelt stoff 
om yrkeshemmedes arbeidssituasjon. Bladet skal være et 
informativt og engasjerende tidsskrift for Landsrådet for 
arbeid til yrkeshemmedes medlemmer, og andre som er 
engasjert i de yrkeshemmedes hverdag.

Landsråd-Nytt distribueres til alle virksomheter som tilbyr 
arbeid for yrkeshemmede, alle NAV-kontor og politikere 
som jobber med relaterte oppgaver. 
Alle annonsører får også tilsendt et eksemplar av tidskriftet. 

Stilling ledig
Småannonser
1/2 side 4 farger
1/1 side 4 farger

Kr. 1.500,-
Kr.    500,-
Kr. 2.400,-
Kr. 4.000,-

Kun medlemmer
20 % rabatt
20 % rabatt

Annonsepriser for medlemsbedrifter
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Grunnleggende prinsipper

1. Yrkeshemmede har rett til arbeid.

2. Alle mennesker har rett til vekst     
og utvikling på det nivå de be-
finner seg.

3. Arbeid er en grunnleggende verdi 
som alle skal ha muligheten til å 
velge.

4. Verdiskapning skal også være 
rettet mot et ordninært arbeid.

5. Begrepet arbeid skal være i 
utvikling, og gjenstand for disku- 
sjon.

6. Samarbeid, deltakelse og kordi- 
nering er forutsetninger for vekst 
og kompetanseheving.

    Organisasjonen
• Er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som gir, eller er 

aktivt engasjert i arbeidstilbud til yrkeshemmede. Medlemsmassen 
spenner fra kommunale arbeidssentra og dagtilbud til tiltak for yrkes- 
hemmede i arbeidsmarkedsetatens regi.

• Ivaretar medlemmenes interesser og behov for å skape et utviklende 
fag- og arbeidsmiljø.

• Er et verktøy for å heve de yrkeshemmedes status.

• Er en pådriver overfor premissleverandørene og engasjerer seg i den 
aktuelle samfunnsdebatt.

• Avholder årsmøter hver vår.

• Er delt inn i fylkeslag.

• Gir ut bladet Landsråd-Nytt, som er et kontaktorgan for medlemms- 
virksomhetene.

• Arrangerer regionale og landsdekkende kurs og konferanser.

• Holder levende den filosofiske debatt rundt sentrale begrep som ar-
beid, menneskeverd, miljø, medvirkning, utvikling, helse osv.

• Samarbeider med organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

• Har kontakter i fagmiljøer, som medlemsvirksomhetene kan dra nytte 
av. 

• Arbeider for et nettverkssamarbeid, og utgjør en gjensidig læringskultur 
for virksomheter som gir arbeid til yrkeshemmede

Medlemsskap i Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede?
Medlemsskapet kan tegnes av alle som gir eller er aktivt engasjert i arbeid til yrkeshemmede,
uansett om de er tilknyttet fylkeskommunen, kommunen, arbeidskraftsmyndighetene,
private bedfrifter eller andre typer organisering. 
Kontingenten
1. Virksomheter med bare kommunale tilskudd                           kr. 3000,- pr. år
2. Virksomheter med maksimum 10 plasser                                 kr. 3000,- pr. år
3. Øvrige virksomheter                                                                 kr. 7500,- pr. år 
4. Enkeltmedlemmer                                                                     kr. 3000,- pr. år

Jeg ønsker medlemskap
Type virksomhet...........................................................
Antall yrkeshemmede arbeidstakere............................

Navn ........................................................................

Adresse .....................................................................

Postnr./sted ......................................................

Tlf ................................  Faks ...............................  Kontaktperson ................................................

Fyll ut kupongen og send eller faks den til:
LAFY/Audun Auby, c/o Arbeid og Kvalifi-
sering, Feyers gate 7, 3256 Larvik.
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Din annonse her! 
Kun 500,- per blad. ta 
kontakt med annon-
seansvarlig på email: 
daubyj@gmail.com

Industri Lambertseter AS
Cecilie Thoresensvei 9 - 11,  1154 Oslo          Tlf: 23 16 76 50

Utvikling av tidsriktige og relevante tilbud innen yrkesrettet attføring

Marine - Grafisk - Service - Sykkelverksted - Kontor - IKT
www.ilas.no

prima@prima-as.noprima@prima-as.no
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gRuNNLEggENDE RETTighETER

Ved kongelig resolusjon av 
3. oktober 2014 ble det 
oppnevnt et utvalg som fikk 

i oppgave å analysere og vurdere 
hvilke endringer som er nødvendige 
for å sikre oppfyllelsen av grunnleg-
gende rettigheter til mennesker med 
utviklingshemming. 

Resultatet kom i form av en NOU 
med åtte løft for  å realisere grunn-
leggende rettigheter  for personer 
med utviklingshemming.

Vi skal videre forsøke oss på en opp-
summering av det vi mener er de 
viktigste punktene i denne NOUen. 
I tillegg har vi snakket med ??? i 
ASVL for å høre deres kommentar 
om saken. 

Åtte løft
Løft 1 Selvbestemmelse og sikkerhet: 
Utvalgets gjennomgang viser at 
norsk lovverk ikke i tilstrekkelig 
grad respekterer og sikrer utviklings-
hemmedes rett til frihet og selvbe-
stemmelse. Lovverket åpner for å 
gjøre vesentlige inngrep i utviklings-
hemmedes handlefrihet og mulighet 
til å bestemme over eget liv, uten 
at inngrepene kan rettferdiggjøres. 
Dagens særhjemler for tvang og fra-
takelse av rettslig handleevne diskri-
minerer utviklingshemmede.
Lovverket legger ikke til rette for at 
utviklingshemmede får anledning 
til å uttrykke sin mening eller hev-
de sin rett på lik linje med andre. 
Utviklingshemmede får ikke tilgang 
til støtte og bistand som gir mu-
ligheter for selvbestemmelse, eller 

som gir muligheter for å ivareta 
sine interesser i møtet med offent-
lige myndigheter og private parter. 
Grunnleggende rettigheter er ikke 
tydelige og synlige for utviklings-
hemmede, forvaltningen, domstole-
ne eller samfunnet for øvrig.

Løft 2 Inkluderende og likeverdig opp-
læring: Utvalgets gjennomgang viser 
at den ordinære skolen i liten grad 
er tilrettelagt for utviklingshemmede 
elever. Som en konsekvens av dette 
tas mange elever med utviklings-
hemming ut av undervisningen 
for å motta undervisning alene, i 
egne grupper, i egne klasser eller 
ved egne skoler. Dette er ikke i tråd 
med utviklingshemmedes rett til å 
bli inkludert i skolen, som fastsatt i 
FN-konvensjonen om rettighetene 

Tekst hentet fra regjeringen.no

I oktober 2016 kom den en ny NOU fra regjeringshold om forbedring av utvi-
vilkår for mennesker med utviklingshemming. NOUen heter ”På lik linje - Åtte 
løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklings-
hemming”. Vi har sett nærmere på skrivet og kommer med hovedpunktene 
her. I tillegg har vi snakket med ASVL og fått en kommentar derfra. 

To år er brukt på den nye NOUen om personer med utviklingshemming. 
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til mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne (CRPD) artikkel 24, eller 
politiske målsettinger om fellessko-
len.

I tillegg tyder utvalgets gjennom-
gang på at elever med utviklings-
hemming mottar et dårligere un-
dervisningstilbud enn andre elever. 
Utviklingshemmede blir oftere enn 
andre elever undervist av ufaglærte, 
og det er langt dårligere systemer for 
kvalitetssikring av undervisningen til 
elever med utviklingshemming enn 
det som er tilfelle for andre elever. 
At enkelte elever får et dårligere sko-
letilbud fordi de har en utviklings-
hemming, er diskriminerende.

Løft 3 Arbeid for alle: Utvalgets 
gjennomgang viser at utviklings-
hemmede i liten grad har tilgang 
til arbeidslivet. Kun 25 prosent av 
utviklingshemmede i yrkesaktiv al-
der er i arbeid, og av disse deltar nær 
sagt alle i arbeidsmarkedstiltak. De 
aller fleste har en form for varig til-
rettelagt arbeid, og over 90 prosent 
arbeider i skjermede virksomheter.

De fleste som ikke er i arbeid deltar 
i kommunale dagsentere, og noen 
har verken tilbud om arbeid eller 
dagaktivitet. For at flere utviklings-
hemmede skal få delta i arbeidslivet 
har utvalget følgende tiltak:

- Kommunene får ansvar for å sørge 
for tilrettelagt arbeid til personer 
som har ytelsen ung ufør og som har 
behov for tjenester fra kommunen 
etter lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester.

- Det skal gjennomføres grundi-
ge arbeidsevnevurderinger for alle 
utviklingshemmede.

- Utviklingshemmede skal få mulig-
het til varig oppfølging og individu-
ell støtte i ordinært arbeid.

- Teste ut alternative rammer for 
VTA for å øke antall tiltaksplasser 
og utviklingshemmedes deltakelse i 
tiltaket.

Løft 4 God helse og omsorg: Utvalgets 
gjennomgang viser at hjemmetje-
nestene til personer med utviklings-
hemming ofte er utformet på en 
standardisert måte, og at ulike 
tjenester leveres som et samlet pak-
ketilbud. Dette begrenser utviklings-
hemmedes valgfrihet og mulighet til 
å styre egen hverdag. 

At utviklingshemmede ikke står i 
sentrum for utformingen av tje-
nestetilbudet er i strid med klare 
politiske målsettinger om økt 
selvbestemmelse for personer med 
utviklingshemming.
Utvalgets statusbeskrivelse viser at 
personer med utviklingshemming 
ikke har lik tilgang til helsetjenester 
av god kvalitet som resten av befolk-
ningen. Habiliteringstjenestene har 
lav kapasitet, og det er i liten grad 
etablert systemer som sikrer tilgang 
til fastlegetjenester.

Utvalgets gjennomgang viser også 
at barns rettigheter er mangelfullt 
ivaretatt i utformingen av helse- 
og omsorgstjenester til barn med 
utviklingshemming. Utvalget ønsker 
å bidra til at utviklingshemmede 
barn fullt ut får anerkjent og iva-
retatt sine rettigheter som barn, til 
utvikling, medvirkning, trygghet, 
omsorg og å vokse opp i en familie.

Løft 5 Eget hjem: Utvalgets gjen-
nomgang viser at det er stor mangel 
på egnede boliger for utviklings-
hemmede, og lange ventetider for 
å få bolig i mange kommuner. 
Utviklingshemmede har reelt sett 
liten mulighet til selv å velge hvor 
de vil bo og hvem de vil bo sammen 
med, og har ikke samme mulighet 
til å kjøpe og eie egen bolig som an-

dre. Mange utviklingshemmede bor 
i store bofellesskap som ligger isolert 
fra befolkningen for øvrig.

Løft 6 Kompetanse og kunnskap: 
Statusgjennomgangen viser at lav 
kompetanse i tjenesteapparatet er 
en gjennomgående utfordring. Det 
er mange ufaglærte som jobber i 
tjenestene til utviklingshemmede. 
Noen ansatte vil derfor ha behov 
for grunnleggende opplæring, mens 
andre har behov for videre- og 
etterutdanning i særskilte tema. 
Manglende kompetanse bidrar til at 
utviklingshemmede ikke får likever-
dige tjenester innenfor ulike sam-
funnsområder.

Utvalget har samtidig avdekket at 
det er mangelfull forskning om 
utviklingshemmede. Spesielt gjelder 
dette levekårsstudier, studier om 
barrierer og evalueringsstudier av 
for eksempel tjenester og ordninger. 
Kvalitativ forskning bør suppleres 
med kvantitativ forskning på feltet.

Løft 7 Koordinerte tjenester:
Utvalgets situasjonsgjennomgang 
dokumenterer mangelfull koordi-
nering og dårlig samarbeid rundt 
velferdstjenestene til personer med 
utviklingshemming. Kartleggingen 
dokumenterer mangelfull koordi-
nering i overgangssituasjoner og 
mellom løpende tjenester, internt i 
kommunen, og mellom kommune, 
fylkeskommune og stat.

Løft 8 Målrettet styring: Utvalgets 
gjennomgang viser at den relasjo-
nelle forståelsen av utviklingshem-
ming ikke alltid blir lagt til grunn i 
sektorpolitikken. Gjennomgangen 
viser videre manglende vektlegging 
av utviklingshemmedes perspektiver 
i politiske satsinger og i eksisterende 
ordninger og tiltak.
Det er få eller ingen planer for 
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hvordan FN-konvensjonen om ret-
tighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD) fullt ut skal 
gjennomføres på alle relevante sam-
funnsområder. Det mangler i tillegg 
en helhetlig tilnærming på departe-
mentsnivå for hvordan man skal nå 
politiske målsettinger for utviklings-
hemmede, og sikre en koordinert 
innsats.

Dette var altså utvalgets åtte løft for 
utviklingshemmede. Det mest interes-
sant for LAFY er naturligvis løft nr. 
3 som omhandler arbeid. Vi har tatt 
kontakt me ASVL for å høre hva de 
mener om disse punktene og da spesielt 
det som omhandler arbeid for mennes-
ker med utviklingshemming.

RETTighETSuTvALgET
- FEiL koNkLuSjoN om ARbEiD

Tekst av Flemming Trondsen, Kommunikasjonsrådgiver i ASVL

LAFY har tatt en prat med kommunikasjonsrådgiver i ASVL – Arbeidsgiverforening 
for vekst- og attføringsbedrifter, Flemming Trondsen for å høre hva ASVL mener 
om den nye NOUen. 

Rettighetsutvalget kom med sin rap-
port På lik linje (NOU 2016: 17) i 
oktober.

Det er en grundig behandling av 
rettighetssituasjonen for personer 
med utviklingshemning. Likevel har 
rapporten mangler.

Fagopplæring til alle som vil
Likestillings- og diskrimineringsom-
budet påpekte i 2016 at Rogaland 
fylkeskommune har brutt opplæ-
ringsloven fordi de videregående 
skolene i fylket ikke har gitt alle lik 
rett til å velge utdanning. Opplæ-
ringsmyndighetene i fylket tror dette 
gjelder også i andre fylker. 

Elever med behov for spesialunder-
visning har nemlig ikke fått mulig-
het til å velge fagopplæring i bedrift, 
gjennom ordninger som for eksem-
pel lærekandidatordningen. Dette 
er en ordning som gjør det mulig 
for elever med særlige lærevansker 
å velge skreddersydd fagopplæring 

i bedrift, uten at de trenger å sikte 
mot full yrkeskompetanse.

Utvalget burde understreket at alle 
– også personer med utviklingshem-
ning – burde få mulighet til å velge 
fagopplæring dersom de ønsker det.

Arbeid – et statlig ansvar
Rapporten fra utvalget har også en 
grundig gjennomgang av situasjo-
nen til utviklingshemmede når det 
gjelder arbeid. Et vesentlig problem 
er mangelen på plasser i tiltaket 
Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Her 
mangler det flere tusen plasser, og 
politikerne ser ut til å mangle viljen 
til å bevilge penger til flere. Rettig-
hetsutvalget går inn for at kommu-
nene skal få ansvaret for tilrettelagte 
arbeidsplasser i fremtiden. Hensik-
ten er å sikre at flere personer med 
utviklingshemning kommer i jobb. 

I dag er det staten som har ansvaret 
for slike arbeidsplasser, noe som 
er naturlig fordi resten av det man 

gjerne kaller arbeidsrettede tiltak er 
statlige. Hvis staten i fremtiden ikke 
skal ha dette ansvaret for tilrette-
lagt arbeid, innebærer det i praksis 
at én gruppe blir diskriminert – 
utviklingshemmede og andre som 
trenger slike arbeidsplasser. Dette er 
feil medisin, slik vi ser det. Det vik-
tigste grepet for å få flere i jobb, er å 
sette av mer penger til flere jobber i 
Varig tilrettelagt arbeid. 

Flemming Trondsen, kommunikasjonsråd-
giver i ASVL

23



Denne kronikken bygger på 
artikkelforfatters forståelse 
av recovery, noen vil være 

uenig i måten jeg belyser dette på. 
Når man begynner en kronikk slik 
indikerer man samtidig at recovery 
er et mangesidig begrep som gir 
ulike assosiasjoner i ulike miljø. I en 
kunnskapssammenstilling av Borg, 
Karlson og Stenhammer (2013), 
viser forfatterne til dette mangfoldet 
og sier: «Recovery, eller bedringspro-
sesser som det ofte kalles på norsk, 
er et begrep som blir brukt på ulike 
måter. Det beskrives som en tilnær-

ming, en modell, et erfaringsbasert 
kunnskapsfelt, en filosofi, et para-
digme, en bevegelse, en visjon og 
blant skeptikerne en myte eller et 
slogan» (Roberts & Wolfson, 2004; 
Borg & Karlsson, 2013).  

Recovery et mangfoldig be-
grep?  
Om vi tenker at opplevelsen av en 
bedringsprosess er et fenomen som 
skal forklares, blir det ofte forklart 
ut fra perspektivet og forforståelse 
til observatøren. Legen vil kanskje 
vektlegge den medisinske naturvi-

tenskaplige forklaringsmodellen, og 
tenke at medisinen brukeren fikk 
var utslagsgivende. Sosionomen vil 
kanskje forklare bedringen i en sosi-
alfaglig kontekst, for eksempel at en 
trygg bolig var årsaken til bedringen. 
Spør man brukeren selv så kan det 
hende at det som var utslagsgivende 
var noe så enkelt som en forelskel-
se eller en jobb.  Det handler altså 
om opplevelsen av et fenomen, for 
de fleste av oss vil det i dag være 
naturlig å vektlegge brukerens egen 
forståelse og forklaring på bedringen 
som den viktigste.

”REcovERY” - ET mANgFoLDig bEgREp

Kronikk av Tommy Sjåfjell

Hva er egentlig ”Recovery”? Recovery er et begrep med ulike tolkninger og per-
spektiv. Foredragsholder Tommy Sjåfjell som vi har invitert til vår konferanse i 
Stavanger den 26-27 april skriver i denne kronikken endel om Recovery generelt 
og sitt personlige forhold til Recovery-prosessen. 

“Recovery” er forskjellig for hver enkelt bruker, men det er alltid en personlig kamp. 
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Hva er recovery?
Recoverybevegelsen har sitt utspring 
i brukerbevegelsen på 70 tallet; 
menneskerettigheter, brukermed-
virkning, og retten til å bestemme 
over eget liv kom som et opprør mot 
den etablerte psykiatrien. I begyn-
nelsen så man recovery som en per-
sonlig prosess, men i de senere årene 
har man også fokusert mer på sosiale 
forhold som fremmer og hemmer 
recovery. I dag brukes begrepet reco-
very oftest i psykisk helse- og rusfel-
tet. Flere steder i litteraturen pekes 
det imidlertid på den tette sammen-
hengen mellom recovery, empower-
ment, resilience, rehabilitering, og 
salutogenese. I Veilederen «Sammen 
om Mestring» står det:
 
«Recovery er et faglig perspektiv som 
tar utgangspunkt i at bedring er en so-
sial og personlig prosess, hvor målet er 
at den enkelte kan leve et meningsfullt 
liv til tross for de begrensningene pro-
blemet kan forårsake. Myndiggjøring 
og gjenvinning av kontroll over eget 
liv er sentrale elementer i bedringspro-
sessen» (s, 31).

Hva er personlig Recovery? 
Den amerikanske psykologen Wil-
liam A. Anthony, som var leder for 
Center for Psychiatric Rehabilitation 
ved Boston University. Definerte 
personlige recoveryprosesser slik i 
1993:  

«Recovery er en dypt personlig, unik 
prosess med endring av egne holdnin-
ger, verdier, følelser, mål og ferdigheter 
og/eller roller. Det er en måte å leve 
et liv på som er tilfredsstillende, del-
tagende og fylt av håp, selv med de 
begrensninger som lidelsen forårsaker. 
Bedring involverer utvikling av ny 
mening og innsikt i eget liv» (Gjen-
gitt i Borg, Karlson, Stenhammer, 
2013). 

Slik forfatteren her peker på er reco-

very en personlig indre prosess med 
en høy grad av selvstyring, en pro-
sess jeg eier og styrer selv.  Å forklare 
min egen bedringsprosess i lys av 
en slik definisjon er et omfattende 
arbeid som vil overskride rammene 
for en slik artikkel, men på mange 
måter gir definisjonen gjenklang. Et-
ter år med omfattende rusing, dårlig 
selvbilde og lav selvtillit skjedde det 
noe. På et tidspunkt stoppet den 
negative spiralen for meg og livet 
ble gradvis bedre. Gradvis fikk livet 
ny mening, og jeg fikk nye håp og 
drømmer.

”...jeg gikk inn i en en-
dringsprosess der hovedmålet 
var å bli rusfri, men når jeg 
reflekterer over dette i dag så 
var det bare en liten del av 
prosessen.”

En kjent stemme innenfor bruker-
miljøene, Patricia Deegan (1996), 
sier at recovery for henne betyr: «… 
ikke å bli ‘frisk’ eller symptomfri eller 
‘stabilisert’, men heller en utvikling av 
selvet – ved at man både aksepterer 
sine egne begrensinger og oppdager 
en verden av nye muligheter. Dette 
er et av de viktigste paradokser ved 
recovery: gjennom å akseptere hva vi 
ikke kan gjøre eller være, begynner vi 
å oppdage hva vi kan være og hva vi 
kan gjøre». 

Jeg kjenner meg igjen i dette, jeg 
gikk inn i en endringsprosess der 
hovedmålet var å bli rusfri, men når 
jeg reflekterer over dette i dag så var 
det bare en liten del av prosessen. 
Det mest skjellsettende i min per-
sonlige recovery prosess var kanskje 
å utforske identiteten og verdiene til 
den rusfrie meg. Den største jobben 
var å finne ut hvem Tommy skulle 
være. Selv om jeg i dag har vært 
rusfri i 12 år tenker jeg ikke at min 

prosess er over, for meg er recovery 
en livslang prosess som handler om 
min utvikling som menneske. Slik 
jeg ser det er kanskje den viktigste 
rollen fagfolk har i disse prosessene 
at de støtter opp om, og lar den 
enkelte bruker finne sin egen vei. 
Fagfolkene støtter og veileder ved 
behov. På denne måten kan man 
kanskje si at fagfolks rolle i en slik 
prosess er å være medvandrer.
 
Sosial recovery 
Etter flere år med omfattende ru-
sing og psykiske helseutfordringer 
fikk jeg i 2005 muligheten gjennom 
NAV til å ta en vernepleierutdan-
ning. Gjennom skolen ble jeg inklu-
dert i et sosialt miljø, jeg fikk et nytt 
nettverk, og mulighet for en jobb 
på sikt. Samtidig kom jeg i kontakt 
med likesinnede i en brukerorga-
nisasjon, dette var med å skape ny 
mening og tilhørighet. 

Sosial recovery handler for meg på 
mange måter om å se sammenhen-
gene; vi mennesker lever ikke i et 
vakuum. Vi påvirkes av sosiale for-
hold, min personlige recoveryprosess 
og selvutvikling påvirkes positivt 
eller negativt av samfunnsforhold. 
Noen brukere opplever at diskrimi-
nering, stigmatisering eller andre 
former for utenforskap vil kunne 
være hinder for deres recoverypro-
sesser. Fattigdom, mulighet for 
arbeid, en trygg bolig, inkluderende 
lokalmiljø, alt er ting som vil påvir-
ke oss positivt eller negativt. 

Ofte når jeg snakker om bedring 
deler jeg dette inn i indre og ytre be-
dring, den indre handler om endret 
selvbilde, selvtillit, egenkjærlighet. 
Den ytre bedringen handler om å 
fungere i et sunt felleskap, i jobb, ha 
tilgang på gode relasjoner og gode 
venner. Min indre bedring henger 
tett sammen med den sosiale inklu-
deringen som kom som en følge av 
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skole, arbeid og felleskapet i en bruker-
organisasjon.  

Tjenestenes rolle i våre recovery-
prosesser. 
For oss som har hatt utfordringer med 
rus og/eller psykisk helse vet vi at be-
dringsprosessen foregår ute i samfun-
net, det er derfor nødvendig med et 
fokus på arenaer vi kan bruke i hverda-
gen. I en forskningsrapport over hvilke 
faktorer mennesker med rus og psykis-
ke helseutfordringer sier er viktige for 
deres bedring oppsummerer forskerne 
under tre overskrifter: 

1) Å ha en meningsfull hverdag. 2) Å 
fokusere på egne styrker og være frem-
tidsorientert. 3) Å gjenskape et sosialt 
liv og støttende relasjoner med andre 
(Ness, Borg og Davidson, 2014).

For de aller fleste mennesker er dette 
noe vi ønsker i vår hverdag, vi snakker 
altså om allmennmenneskelige behov.  
Om jeg ser disse tre overskriftene i 
sammenheng med egen bedringspro-
sess så gir de også mening. Det betyr 
at vi trenger tjenester som støtter opp 
under dette. De forutsetter imidlertid 
at tjenestene har et fokus på våre res-
surser, hva vi drømmer om, og hva den 
enkelte trenger for å ha et godt liv.  I 
rop- retningslinjen (2012) kommer 
dette tydelig til utrykk, og man sier at 
fagfolk bør fokusere på at: 

«Når det er etablert en god relasjon, er 
det vesentlig at man har et helhetlig per-
spektiv på pasientens tilfriskning. Målet 
er å finne pasientens egne ressurser når 
det gjelder å få jobb, øke det sosiale nett-
verket, løse økonomiske og boligmessige 
behov for å øke livskvalitet og selvfølelse. 
Personens egne ressurser må støttes under 
hele behandlingsforløpet på en slik måte 
at livskvaliteten bedres»

For meg var det muligheten til å få 
starte på nytt, få nye drømmer, bygge 
opp gode sunne relasjoner og ha en 

meningsfull jobb som gjorde at jeg i 
dag har et godt liv. Derfor er det po-
sitivt å se at recovery-perspektivet og 
filosofien blir vektlagt i mange deler av 
tjenestene i dag.
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Om Forfatteren

Tommy Sjåfjell har 
egenerfaring med rus 
og psykiske helseut-
fordringer. Etter at 
han ble rusfri har 
han engasjert seg i 
brukermedvirkning 
innen psykisk helse 
og rusfeltet lokalt 
og nasjonalt. Han er 
i dag ansatt i bru-
ker- og pårørendeor-
ganisasjonen A-larm 
som er en medlemsor-
ganisasjon for bru-
kere og pårørende 
som har slitt med 
utfordringer knyttet 
til rus. 

A-larm driver akti-
vitetstilbud, li-
kepersonsarbeid, 
selvhjelpsgrupper og 
brukermedvirkning 
lokalt og nasjo-
nalt. Tommy driver 
i dag med undervis-
ning og veiledning, 
han skriver blog-
ger, fagartikler, 
har vært med i 
forskningsrapporter 
som medforsker med 
egenerfaring, og de 
fleste temaene han 
er opptatt av har 
sitt utspring i re-
coveryfilosofien. 

Kronikkforfatter Tommy Sjåfjell26
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Vi i Landsråd-Nytt er alltid på utkikk etter nytt 
stoff, nye saker og personer som har tilknytning 
til de yrkeshemmedes situasjon. Har du noe du 
brenner inne med, ta kontakt med oss! For 
tiden er vi spesielt på utkikk etter relevant 
forskning og fagartiker.

Hilsen oss i Landsråd-Nytt 

Ønsker du å skrive for Landsråd-nytt?  

vi sØker gjesteskribenter!

kontakt oss for nærmere avtaLe.
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Arbeid og Kvalifisering er en enhet i Larvik kommune.

Gjennom aktivitet og tilrettelagt arbeid skal den enkelte 

oppleve sosialt felleskap, læring, 

utvikling og glede.

Vårt fundament bygger på å styrke og 

aktivere menneskets egenkraft. 

Den enkeltes ressurser og medvirkning står sentralt 

i utvikling av våre produkter og tjenester.

Vi arbeider for å sikre tidsriktige produkter og 

tjenester av høy kvalitet.

aok-larvik.no
Tlf: 33 17 10 00 - Borgejordet 23, 3269 Larvik
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