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myte	1	 	Funksjons-
hemmede	eR	en	ens-
aRtet	gRuppe.	aLLe	
eR	«RessuRssvake»	
og	haR	samme	behov.

Funksjonshemmede er like forskjellige som andre. De har forskjellige behov, 
 forskjellige ressurser, forskjellige interesser, forskjellig psykisk og fysisk kapasitet. 
Der hvor noen har sine styrker har andre sine svakheter. Noen kan mye og andre 
 mindre. Funksjonshemmede har det til felles med andre at de fungerer best  
i jobber hvor arbeidsmiljø, arbeidsoppgaver og omgivelser stemmer  
best mulig med egne forutsetninger.

myte	2	 	Funksjons-
hemmede	eR	kost-
baRe	aRbeidstakeRe.	
de	haR	behov	FoR	
kostnadskRevende	
tiLRetteLegging.

a.	Det	er	individuelt	om	og	i	hvilken	grad	
funksjonshemmede	har	behov	for	tilrette-
legging.

b.	NAV	kan	bidra	med	kunnskap	om	og	
finansiering	for	å	tilrettelegge	arbeids-
plassen.	Dette	kan	være	gjenstander	(eks.	
syns-,	hørsels-	eller	datahjelpemidler)	eller	
assistanse	i	arbeidssituasjonen.	

c.	For	IA-bedrifter	(Inkluderende	arbeids-
bedrifter)	kan	NAV	bidra	med	tilretteleggings-
tilskudd	som	kompensasjon	for	merutgifter/
merinnsats	i	forbindelse	med	nødvendig	
tilrettelegging	for	en	arbeidstaker.	

Tilretteleggingstilskudd	kan	ytes	til	utprøving,	
tilrettelegging,	opplæring	eller	arbeidstrening.	
I	utgangspunktet	kan	tilskuddet	ytes	for	en	

periode	på	12	uker	med	en	dagsats	på	kr	275,–.	
Dersom	arbeidsgiver	kan	dokumentere	høyere	
utgifter,	kan	det	ytes	et	tilskudd	opptil		
kr	550,–	per	dag.



a.	arbeidspraksis	i	
	ordinære	virksomheter:	
De	som	er	registrerte	arbeids-
søkere	og	har	særlige	pro-
blemer	med	å	få	jobb,	kan	
prøve	ut	sine	muligheter	på	
arbeidsmarkedet.	Arbeids-
praksis	i	ordinære	private	eller	
offentlige	virksomheter	er	et	
arbeidsmarkedstiltak	for	dem	
som	trenger	å	få	arbeidserfa-
ring	og	dermed	styrke	mulig-
heten	sin	til	å	komme	i	arbeid	
eller	utdanning.	Arbeidspraksis	
på	en	vanlig	arbeidsplass	kan	
tilbys	både	arbeidssøkere	
under	yrkesrettet	attføring	
og	ordinære	arbeidssøkere.	
Kontakt	NAV	for	informasjon.
b.	midlertidig	syssel
setting:	Skal	gi	arbeidser-
faring	til	dem	som	står	i	fare	
for	å	bli	varig	utestengt	fra	
arbeidslivet	eller	som	har	
problemer	med	å	etablere	seg	
på	arbeidsmarkedet.	Øvrige	

arbeidsmarkedstiltak	må	være	
vurdert	før	en	person	kan	bli	
tilbudt	sysselsettingstiltak.	
Det	finnes	tre	ulike	varianter	
av	tiltaket.	Sysselsettings-
tiltak	for	langtidsledige	som	
skal	gi	arbeidserfaring	og	
opplæring.	Sysselsettings-
tiltak	for	arbeidssøkere	under	
yrkesrettet	attføring	–	formål	
å	gi	arbeidserfaring.	Vikarplass	
–	formål	å	gi	arbeidserfaring,	
mens	en	ansatt	i	virksomheten	
er	i	permisjon.	
c.	lønnstilskudd:	Lønns-
tilskudd	er	et	arbeidsmarkeds-
tiltak	som	skal	motivere	arbeids-
givere	til	å	ansette	arbeidssøkere	
på	vanlige	lønns-	og	arbeids-
betingelser.	Lønnstilskudd	ytes	
til	ordinære	private	bedrifter	
og	offentlige	virksomheter	i	en	
begrenset	del	av	tiden	man	er	
ansatt.	NAV	kan	gi	tidsbegrenset	
lønnstilskudd	til	arbeidsgivere	
som	ansetter	personer	som	har	

problemer	med	å	komme	inn	på	
arbeidsmarkedet.	For	å	være	
aktuell	for	lønnstilskudd	må	man	
være	registrert	som	arbeids-
søker,	være	i	målgruppen	for	
tiltaket	(særlig	utsatte	grupper	
på	arbeidsmarkedet)	og	ha	en	
arbeidsgiver	som	vil	ansette	
vedkommende.	Det	er	arbeids-
giver	som	formelt	må	søke	om	
lønnstilskuddet.	Når	man	er	på	
lønnstilskudd,	er	man	ansatt	
på	ordinære	lønns-	og	arbeids-
vilkår	og	skal	utføre	ordinære	
oppgaver	i	bedriften,	enten	på	
hel-	eller	deltid.	Det	tas	sikte	på	
at	tiltaksdeltaker	skal	komme	i	et	
varig	arbeidsforhold	hos	arbeids-
giveren.
d.	arbeid	med	bistand:	
Arbeid	med	bistand	er	et	
arbeidsmarkedstiltak	som	skal	
hjelpe	arbeidssøkere	under	
yrkesrettet	attføring	til	å	få	eller	
beholde	et	arbeid	i	det	vanlige	
arbeidslivet.	Det	kan	også	tilbys	

en	personlig	tilrettelegger	som	
hjelper	deltakeren	med	å	finne	
en	jobb	med	utgangspunkt	i	ved-
kommendes	behov,	interesser	
og	evne,	og	som	arbeidstakeren	
mestrer	og	trives	i.	Tiltaket	kan	
blant	annet	tilby:	Kartlegging	av	
kompetanse,	bistand	til	å	finne	
egnet	arbeidsplass,	tilrette-
legging	av	og	oppfølging	på	
arbeidsplassen,	tilrettelegging	
for	bruk	av	tekniske	hjelpemidler	
på	arbeidsplassen,	forhand-
linger	med	arbeidsgiver	om	
lønns-	og	ansettelsesforhold,	
Personer	som	er	under	yrkes-
rettet	attføring	og	har	behov	
for	tilrettelegging	og	oppfølging	
for	å	få	eller	beholde	arbeid,	kan	
være	aktuelle	for	tiltaket.	Man	
kan	også	være	tilknyttet	«Arbeid	
med	bistand»	i	kombinasjon	med	
andre	tiltak	i	ordinært	arbeidsliv,	
eller	i	forbindelse	med	overgang	
fra	skolegang	eller	soning	i	
	institusjon.

Funksjonshemmede er like forskjellige som andre. Noen er supereffektive, noen er midt  
på treet og andre tar sin tid. Funksjonshemmede har det felles med andre at effektiviteten 
varierer med dagsform, tilrettelegging i arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet. Dersom du 
er usikker på arbeidskapasiteten, finnes det arbeidsmarkedstiltak som kan bidra til å  
prøve ut kompetanse og kapasitet hos arbeidstakere med funksjonsnedsettelse.

myte	3	 	Funksjons-
hemmede	eR	mindRe	
eFFektive	enn	andRe.	
Funksjonshemmede	
passeR	deRFoR	best	i	
«vaRig	tiLRetteLagt	
aRbeid».



myte	5	 	Funksjons-
hemmede	viL	ikke	
jobbe.

Mange funksjonshemmede som ikke er yrkesaktive ønsker å arbeide.  
3,6 prosent (16 000) av de med nedsatt funksjonsevne er registrert arbeidsledig.  
24 prosent (59 000) av de 246 000 ikke-sysselsatte ønsker et inntektsgivende arbeid.

myte	4	 	Funksjons-
hemmede	haR	stoRt	
sykeFRavæR.

Om sykdom: Det å være funksjonshemmet er IKKE det samme som å være syk,  
og funksjonshemmedes helse er like forskjellig som for ikke-funksjonshemmede. 

a.	Det	finnes	ingen	statistikk	
som	viser	at	funksjons-
hemmede	er	oftere	syke	enn	
andre.	

b.	Det	er	store	bransjevise	
forskjeller	i	sykefraværet.	
Sykefraværet	øker	mest	i	
helse-	og	sosialtjenesten.		
I	denne	bransjen	finnes	en	
del	jobber	som	gir	stor	fysisk	
belastning	og	det	kan	muligens	
gi	noe	av	forklaringen	til	at	
den	største	gruppen	av	alle	
sykepengetilfeller	skyldes	
muskel-	og	skjelettlidelser.	

c.	En	rekke	arbeidsgivere	
opplever	det	motsatte	av	
hva	mange	tror.	Funksjons-
hemmede	arbeidstakere	er	
mindre	syke	enn	andre.

d.	Dersom	en	funksjons-
hemmet	arbeidstaker	har	et	
høyt	sykefravær,	kan	arbeids-
giver	søke	om	unntak	fra	
ansvaret	for	å	utbetale	syke-
penger	i	arbeidsgiverperioden.	
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TalenTer med behov for innpass
Forord Av Finn Bergesen jr. – Adm. direktør i nHo

nHo vil ha et mer inkluderende arbeidsliv. jeg har tro på den arbeidsformen og satsingen som avtalen om et inklude-
rende arbeidsliv gir. et bærende prinsipp i iA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) handler om å få oppmerksomheten 
bort fra sykdom og diagnose, og over på funksjonsevne, mestring, mulighet og kompetanse. dette fokusskiftet 
er helt nødvendig hos alle parter for at vi skal beholde og rekruttere flere med redusert funksjonsevne til arbeids-
livet. jeg synes eksemplene i boken viser nettopp dette skiftet; fra funksjonshemning til «talenter med behov for 
innpass». Hver og én av personene viser et mangfold av muligheter og løsninger som mange funksjonsfriske ikke 
ville sett. For arbeidsgivere er det viktig å tenke at den som har en funksjonshindring ikke er funksjonshindret på alle 
områder. det kan hende at vedkommende er den som passer best i jobben – til tross for funksjonshindringen.

det store antall personer som, av forskjellige grunner, står utenfor det ordinære arbeidsliv, er en stor utfordring 
for norge. etterspørselen etter arbeidskraft er økende, tendensen vil forsterkes i årene som kommer. vår evne til å 
bruke en større del av arbeidskraftreserven i norge er viktig for verdiskapingen i fremtiden. Fokuset på samfunns-
messige tap bør erstattes med et fokus på hvilke investeringer som må gjøres for å sikre talenter med tilrette-
leggingsbehov mulighet til å vise at de kan bidra med sin kompetanse i det ordinære arbeidslivet. 

men det er minst like alvorlig at mange som har tilstrekkelig kompetanse og motivasjon, ikke sikres innpass på den 
store læringsarenaen som arbeidslivet er. de får verken bruke den kunnskapen de har eller videreutviklet den. det 
store spørsmålet blir derfor hvordan vi i enda større grad enn nå kan lette inngangen på arbeidsmarkedet. vi håper 
nAvreformen bidrar til å gjøre det lettere for både arbeidsgiver og arbeidssøker. det er mye som tyder på at det er 
vanskelig å orientere seg i jungelen av virkemidler og muligheter, både for arbeidssøker og arbeidsgiver. vi mener at 
nAv, i denne sammenhengen, først og fremst skal bidra til å rive barrierer enten de er knyttet til arbeidssøker eller 
arbeidsgiver, enten det dreier seg om teknologi, økonomi eller organisering og regelverk. 

vi legger vekt på at det er tre parter som alle må bidra på hver sin måte for å oppnå et mer inkluderende arbeidsliv. 
myndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner har forskjellige roller i arbeidet, men målet ligger fast 
– flere funksjonshemmede i arbeid. vi har foreslått en rekke tiltak som skal lette inngangen på arbeidsmarkedet, 
blant annet en tilretteleggingsgaranti som omfatter alle virkemidler; personer, økonomi og teknologi. 

Formålet er at tilretteleggingsbehovet ikke skal oppleves som en «barriere» for ansettelse. Aktuell tilrettelegging 
bør utløses raskt ved bekreftelse om ansettelse. tilsvarende bør ansatte som får redusert funksjonsevne sikres 

rask og effektiv bistand fra hjelpeapparatet, slik at tilretteleggingsbehovet ikke blir et hinder for å beholde  
arbeidet. sannhetens øyeblikk kommer når arbeidsgiver og arbeidssøker møtes. det er i dette møtet ansettelses-
forholdet starter. 

For å lykkes må både den enkelte, myndighetene og arbeidsgivere bidra. jeg kan love at vi skal følge opp vår del 
av ansvaret. For målet står klart for oss; personer med nedsatt funksjonsevne, som har kompetanse arbeidslivet 
trenger, skal ha de samme muligheter til å bidra i arbeidslivet som befolkningen for øvrig. Høy yrkesdeltakelse sikrer 
bedriftene arbeidskraft, gir tilhørighet, utviklingsmuligheter og inntektssikring for den enkelte og er bærebjelken i 
velferdsordningene våre. Å sikre innpass i arbeidslivet er en stor felles utfordring. 

jeg håper boken gir den samme inspirasjon til arbeidssøkere, arbeidsgivere og myndigheter som den har gitt meg. 
Funksjonshemmet er for øvrig et vidt begrep, og vi skal være forsiktige med å kategorisere mennesker. Husk, de 
fleste av oss er funksjonshemmet i forhold til noe.   
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innledning

Fordommer jeg? nei, ikke tale om. trodde jeg.
For to år siden ble morten krogvold og jeg involvert i et fotoprosjekt, i samarbeid med ULoBA (Borgerstyrt 
 personlig assistanse for funksjonshemmede). jeg ble satt på plass, så resolutt at jeg ennå rødmer over uvitenhet  
om fordommene mine.

senere fulgte et prosjekt for å synliggjøre funksjonshemmede i mediene. denne gang var samarbeidspartnerne 
Abelia/nHo og scanpix. Fotoarkivene i norske medier inneholder nesten bare funksjonshemmede i tilknytning til 
omsorg og pleie. i norske fotodatabaser finnes knapt fotografier av funksjonshemmede i arbeid. For å endre dette 
ensidige bildet av funksjonshemmedes hverdag ble 35 unge fotografstudenter invitert til en fem dagers workshop 
med fotograf morten krogvold. Hver av dem skulle finne en modell med funksjonshemning, og ta bilder av dem til 
hverdags, på jobb. Altså; vanlige mennesker i vanlige jobber. resultatet ble mange gode fotografier, som deretter 
ble stilt til rådighet og gjort tilgjengelig via databasen scanpix.

slik begynte også boka du nå leser i, som en naturlig videreføring av fotoprosjektet. i samarbeid med sosial- og 
 helsedirektoratet – som i høst gjennomfører informasjonskampanjen «ingen Hindring» – prøver vi å få arbeids-
givere, politikere og andre lesere til å se at funksjonshemmede er vanlige mennesker som ønsker vanlige jobber,  
men blir hindret. Hindringene er at forholdene ikke legges til rette, og at de ikke får en sjanse til å vise hvilken 
 kompetanse de besitter. 

jeg tror arbeidsgivere og politikere lider av de samme fordommene jeg selv hadde før prosessen som førte fram 
til boka startet. Alle som vil ha en del av gevinstene, må også være med på å ta noen sjanser. de som lar seg forblinde 
av handikap, og ikke slipper til talent og kunnskap fordi de bare ser hindringene, ikke mulighetene, får heller ikke  
del i gevinsten. Politikerne må bidra til at arbeidslivet blir tilgjengelig for funksjonshemmede. 
 

om boka kunne føre til større åpenhet ut fra disse sammenhengene, har den gjort jobben sin.
Boka kunne aldri blitt laget uten bokkomitéen. mange av organisasjonene som til daglig jobber med funksjons-
hemmede, ble invitert til å være med å utforme boken, og noen takket ja. de har kommet med innspill, vi har 
hatt lange og store diskusjoner, funnet formål, hvordan og hvorfor. tusen takk.   

Av Anne Lise FLAvik, ProsjektLeder og redAktør

bokkomité
jAnne skei, norges HAndikAPForBUnd:  norges Handikapforbunds fremste formål er å jobbe for full deltakelse 
og likestilling for funksjonshemmede. Arbeid er en helt grunnleggende forutsetning for at funksjonshemmede 
skal oppnå samme muligheter til et aktivt og selvstendig liv. dersom boken kan bidra til at arbeidsgivere og andre 
ser ressursene og menneskene i stedet for å fokusere på begrensningene vil den bli et godt bidrag i kampen for et 
 samfunn med full deltakelse og likestilling av funksjonshemmede

kAtHLeen mcintyre, nrk:		dette er den tredje boka jeg har hatt gleden av å delta i. igjen er det et tema som har lært meg 
mye om mine medmennesker.  min drivkraft har alltid vært å få alle til å se medmenneskets kvaliteter fremfor svakheter.  

mAdLi Breivik, AdjUnkt/FysioterAPeUt/tidLigAre HøgskULeLærAr/rÅdgivAr For FUnksjonsHemmA stUdentAr i 

Høgre UtdAnning: eg vart med i arbeidsgruppa av di eg vonar at boka vil bidra til å:
• fjerne  all stereotyp tenking om funksjonshemma personar sin arbeids- og livskompetanse
•  få fram kunnskap/innsikt om kor relativ og vilkårlig helse- og funksjonshemming er – og at denne kunnskapen  blir 

bevissthetsutvidande og mytesprengjande for definisjonsmakta – myndigheter, arbeidsgivere osb. – alle dei som 
set rammene for funksjonshemma sine levekår 

•  i offentlig forvaltning erstatte ordet brukar, da dette har negativ valør i samanheng med forbruker/misbruker,  
med ordet borgar med tilhøyrande borgarrettar og -plikter

•  løfte fram at alle myndige personar bør og skal vere sjølvrepresenterande i liva sine og slik forsterke  
demokratiprosessane i samfunnet vårt.

siri kesseL : 	Fantastisk å høre om og få være delaktig i et prosjekt som fokuserer på det å være bidragsyter/ha 
 kompetanse med gode historier som er nødvendig for samfunnet, arbeidsgivere og funksjonshemmede. Håper 
denne boken kan bidra til å synliggjøre hvilke ressurser som frigjøres når universell utforming av arbeidsmiljøet  
og nødvendig tilrettelegging er på plass. kompetente yrkesaktive med funksjonsnedsettelse har en ekstra 
mestringskompetanse som bidrar til økt mangfold og fleksibilitet på arbeidsplassen. 

ingrid iHme,	Leder teLenor oPen mind: mitt  «arbeidsprosjekt» er å alminneliggjøre funksjonshindrede  i  arbeids-
livet. det har jeg vært så heldig å få jobbe med i 10 år nå. jeg synes ting går sakte!  det å få være med å påvirke en bok 
med en stor kunstner som morten krogvold og flere store forfattere er utrolig gøy! jeg er også stolt over at  
jon Fredrik Baksaas og telenor går foran i alminneliggjøringen av funksjonshindrede i arbeid.

Arve AAsmUndsetH, ABeLiA/nHo:		Bokprosjektet er viktig for å vise at funksjonshemmet ikke betyr forhindret fra 
arbeid. medieoppslag om funksjonshemmede dreier seg ofte om størrelsen på trygd, manglende tilgang, pleie og 
omsorg. jeg har vært med i dette arbeidet for å bidra til å vise noen positive eksempler på personer som er bidrags-
ytere på sine arbeidsplasser. det åpner, forhåpentligvis, for at flere arbeidsgivere og arbeidssøkere tenker;  
Det kan jeg få til også. den holdningen vil kunne åpne muligheter og tilføre arbeidskraft.



fugl med propell

min forfatterkollega selma Lønning Aarø skrev for noen år tilbake en roman 
der hovedpersonen er blind. i løpet av bokhøsten fikk hun stadig spørsmål 
om hun selv hadde vært blind. da hun måtte innrømme at det hadde hun 
 ingen erfaring med, forsto hun på folks reaksjoner at de syntes hun var 
 ganske freidig som trodde hun kunne sette seg inn i hvordan det var.

til grunn for en slik holdning ligger troen på at det å mangle en sans, og 
 kanskje særlig synet, innebærer en helt annen måte å være i verden på,  
enn det folk flest har. men stemmer det?

jeg tror det jo selv der jeg kjører utover e6 på vei mot jerikoveien. det 
 første jeg skal spørre morten tollefsen om, har jeg notert i boka mi, er om 
han alltid har vært blind. For det står for meg at det å en gang ha sett må 

være helt annerledes enn aldri å ha sett. Hvordan forestiller den som alltid har vært blind seg farger? Havet?  
et menneskeansikt? Har de overhodet en forestilling om hva det vil si «å se». 

slike tunge spørsmål, som jeg selv tenker på som eksistensielle, skal jeg stille morten tollefsen, og han er en 
 intelligent mann har jeg hørt, så han kan sikkert svare. mens jeg tenker på slike dype ting, kjører jeg altfor langt og 
må ringe tollefsens mobil og spørre om veien. Høflig svarer han at han ikke kan hjelpe meg, men setter telefonen 
over til en som kan. og jeg blir flau, for jeg glemte jo helt at morten tollefsen ikke selv kan kjøre bil; jeg rødmer for 
meg selv der jeg sitter. 

men, det behøvde jeg ikke ha gjort. morten tollefsen skal gjøre både min rødming og mine filosofiske spørsmål til 
skamme. mitt utgangspunkt er på det tidspunkt at morten tollefsen er annerledes, det er hans blindhet som er mitt 
fokus. med det er, skal det vise seg, ikke særlig fruktbart. jeg har bare tilbrakt noen minutter med denne mannen 
før jeg forstår at forskjellen mellom meg, den seende og ham, den blinde, ikke er særlig stor, at han slett ikke er i 
verden på en «annen» måte, at det ualminnelige med ham, hvis det er noe, må være hans sindige legning og store 
innovasjonsevne – at blindheten først og fremst har noen praktiske konsekvenser.

Likevel svarer han elskverdig på mine innledende spørsmål. Han er født med svært svekket syn. Han sier at han 

ForFAtter: vigdis HjortH

FotogrAF: morten krogvoLd

morten	tollefsen	
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derfor har en klar forestilling om hva det vil si 
å se. men han så ikke i farger, han så som på 
et svart-hvitt fjernsyn. så, nei, han har ingen 
forestilling om farger, men det er ikke noe han 
går og tenker på. synet ble gradvis borte,  
nå ser han ingenting, men har ikke vært 

 igjennom noen livskrise i den forbindelse. ingen førtiårskrise heller – han er førti – det er for mye annet å tenke på. 
selv om han, hvis han absolutt skal tenke i de baner, selvfølgelig synes det er dumt at han ikke kan se sine barn når de 
er vilt begeistret i møte med ett eller annet.

morten tollefsen tok hovedfag i databehandling ved Universitetet i oslo. På spørsmål om det var et fint sted å 
utdanne seg, svarer han at jo, han var så heldig allerede den første dagen å treffe fine folk som ble gode venner i 
studietiden. men, på Uios avdeling på kjeller der han arbeidet med hovedoppgaven var det enda lettere å trives: 
et lite miljø der alle kjente alle. da han var ferdig med hovedfag, fikk han en halv forskerstilling på kjeller og en halv 
stilling på Uio der han skulle legge forholdene til rette for studenter med synshemninger. dette ble han fort lei av og 
syntes ikke han kom noen vei fordi det bare var ett menneske som var interessert i det han holdt på med: ham selv. 

Han søkte seg ut og fikk jobb i Plan- og bygningsetatens it-seksjon der arbeidet kunne bestå i å endre 300 pass-
ord på én dag hver måned, av sikkerhetshensyn. med andre ord, drepende kjedelig. dessuten var nitti prosent 
av de ansatte i Plan- og bygningsetaten totalt uinteressert i Plan- og bygningsetaten og i det meste annet, og 
de ti entusiastiske prosentene kunne ikke få morten tollefsen fra å fundere på om han ikke kunne finne noe mer 
 interessant å gjøre.

På dette tidspunkt var han blitt far til martine. Hun var blitt tre og likte å lese pekebøker. men fantes det ikke et 
alternativ der morten kunne delta så de kunne dele opplevelsen? 
nei.
Hva gjør man da?
 Finner opp en elektronisk pekebok selvfølgelig. «martines dyrebok». et svært bilde på skjermen, tjueåtte dyr med 
dyrelyder og en sang til hvert dyr; for at du skal høre noe, må du gjøre noe – og den som ikke kan se bildet, kan få lest 
opp en beskrivelse av det. Boka ble til flere bøker laget over samme lest, brukt av blinde barn eller blinde foreldre 
med seende barn og av mennesker med hjerneskade. det går unna noen hundre i året.

ønsket om å unnslippe Plan- og bygningsetaten var stort, den elektroniske pekeboka en suksess, var dette en vei ut?

morten delte sine tanker med magne, en gammel konkurrent fra landslaget i langrenn. magne ble blind i en ulykke 
for tjue år tilbake – og forfatteren med affinitet for det dramatiske spør straks om hvordan han tok det? og tror 
morten det er verre å miste synet plutselig enn aldri å ha hatt det ? og tollefsen svarer på sin rolige måte at det 

snakker de ikke om, det er ikke et 
tema, men det sier seg jo selv at det 
er et sjokk å miste synet plutselig 
slik magne gjorde i en trafikkulykke, 
men det er tjue år siden og han har for 
lengst vent seg til situasjonen. 

Å, om jeg bare kunne låne noe av denne mannens ro, forsonethet og pragmatisme!

magne har hovedfag i statsvitenskap og arbeidet som journalist da morten ymtet frampå om de ikke skulle finne på 
noe annet. det begynte med et forkurs. de henvendte seg til Helse- og sosialdepartementet med et internettkurs 
for synshemmede og departementet slo til. neste henvendelse var mer ambisiøs: en søknad om midler til et stort 
forskningsprosjekt om å legge forholdene til rette så synshemmede kunne ta datakortet. tre år og flere millioner, 
men Helse- og sosialdepartementet slo til igjen og det ble napp hos norges forskningsråd. morten sa farvel til 
Plan- og bygningsetaten, men fortsatte å bygge hus på stovner, stort nok til at det nyetablerte firmaet mediaLt (for 
Lunde og tollefsen) kunne holde til i underetasjen.

morten møtte sin kone i et tupperware-party. det høres ikke spesielt romantisk ut og var det ikke heller. marianne 
syntes morten var teit. der sto den pene damen og reklamerte for dyre plastboller og bedyret at plasten var miljø-
vennlig da morten spurte: – Hvordan da? og ødela hele handlestemningen.
 men ikke lenge etter ble de bedt på samme fest. – er det noen her som vil bli kona mi? spurte morten, og marianne 
svarte at det kunne hun da godt, og selv om det selvfølgelig var tøys og tull, førte det til middagsinvitasjon. 
 marianne serverte kylling i leirgryte og resten er historie, som det heter.

de bor i hus med hage på stovner med barna martine på elleve og markus på åtte og skogen som nærmeste nabo. 
 marianne er fysioterapeut og arbeider på stovner sykehjem. Hun er også blind, og det er klart det byr på noen 
 praktiske utfordringer de ikke hadde hatt om en av dem kunne se, hvis en kunne kjøre bil for eksempel. På den annen 
side, for det finnes alltid en annen side, er det jo lettere å etablere et likestilt og likeverdig forhold når de er i samme 
situasjon.

For blinde har selvfølgelig utfordringer seende ikke har. er du funksjonshindret, men vil gjennomføre det du 
 setter deg fore, må du være kreativ, sier morten. og det er jo opplagt når man bare får det servert så enkelt. den 
velfungerende funksjonshindrede må per definisjon være kreativ og sitte inne med en særegen kompetanse, en 
verdifull erfaring samfunnet burde vite å verdsette, en ressurs vi burde vite å bruke bedre.

Å gjøre begrensninger til muligheter er mediaLt sitt motto, og på veggen i de nyoppussede delikate kontorlokalene 
i jerikoveien der de nå holder til, henger en plakat med bilde av en fugl som bakser med vingene og strever med å 
komme seg opp i luften. På bildet ved siden av har den fått propell på ryggen og flyr som bare det!

…	det	vaR	baRe	ett	menneske	som	
vaR	inteResseRt	i	det	han	hoLdt	
på	med:	han	seLv.

moRten	møtte	sin	kone	i	et	tuppeR-
waRe-paRty.	det	høRes	ikke	spesieLt	
Romantisk	ut	og	vaR	det	ikke	heLLeR.
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i mange år holdt de til i mortens underetasje på stovner. Bedriften gikk imidlertid så bra at det snart var behov for 
nyansettelser og de hadde økonomi til å kjøpe og pusse opp de gamle industrilokalene i jerikoveien. ikke over-
raskende, når de hadde ansvaret for informasjonssystemet for Paralympics i salt Lake city 2002, når de hadde 
utviklet et kartverk for synshemmede, når den første synshemmede som tok datakortet gjorde det ved hjelp av 
mediaLt sitt opplæringssystem.
 
mediaLt har per i dag syv ansatte som arbeider med å lage gode og tilgjengelige nettsider for alle funksjonshindre-
de. det handler om hvordan du skal bruke Pcen for å komme dit du vil, uansett hva slags funksjonshemning du har. 
og å finne gode utstyrsløsninger. i tillegg har de flere store forskningsprosjekter på gang, deriblant to i samarbeid 
med eU, som f.eks. å finne en vitenskapelig måte å presentere kjemiske molekylstrukturer på.
 – ja vel, nikker forfatteren alvorlig, men kommer ikke med oppfølgingsspørsmål.

mediaLt jobber også med å bygge opp et it-senter for synshemmede i Butan og har for øyeblikket fem elever derfra 
på besøk. i det hele tatt: mediaLt er en moderne foregangsbedrift med et stort kontakt- og ressursnettverk over 
hele verden.

morten står opp rett før syv om morgenen, alltid trett, et uforbederlig b-menneske. Han smører matpakker 
til hele familien og legger dem i riktige sekker mens marianne er på badet med ungene. martine tar følge med 
marianne, morten går med markus til barnehagen, gjennom skogen der det hender de støter på rådyr og elg, men 
førerhunden Baltus varsler om det er fare. Fra barnehagen tar morten drosje til jobb. etter arbeidstid er det alle 
slags aktiviteter som i de fleste småbarnsfamilier: langrenn, fotball, ridning, svømming og korøvelse. Feriene 
tilbringes stort sett på hytta på Beitostølen dit de kommer seg enten med buss eller med sin store syvseter 
med andre familier, det er alltids en som kan kjøre. Førstkommende lørdag skal de til tangen og feire bestemors 
fødselsdag.

det er et godt samarbeid og gode rutiner, morten og marianne er bevisste på ikke å bruke ungene som øyne – selv 
om det selvfølgelig hender en gang imellom. de unngår også å bruke dem som ledsagere i slalåmbakken eller på 
 teateret som da de sist lørdag så markens grøde på nasjonal, en forfriskende forestilling var de enige om, selv om 
slutten var rar. – men nå er jeg ikke særlig kunstnerisk av meg, sier han med et underfundig smil til forfatteren. 

jeg spør om de snakker mye med ungene om hvordan de opplever å ha blinde foreldre.
– nei, svarer han. Hvis de tar det opp, selvfølgelig, hvis de kommer med spørsmål selvfølgelig, men det er sjelden. de 
er så vant til det, det har alltid vært sånn, det fungerer godt, hvorfor skal vi problematisere? vennene deres går ut og 
inn av huset, de er vant til det, alt er alminnelig hos oss. og jeg forstår det, det er jeg som alltid skal problematisere 
og høre om det som er vanskelig.
– Hvilke situasjoner i hverdagen kan gjøre deg redd eller ubekvem? 
njaa. Han tenker seg om. jo, hvis han kjører slalåm og ledsageren forsvinner, det er klart, men det skjer jo ikke. Hvis 
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farten blir for stor og han mister kontrollen, men det gjelder vel alle. jo, han var pissredd den gangen han støtte på 
en elg som pustet ham rett i fjeset. det ville gjort meg ganske ubekvem også, kan jeg fortelle. og støy kan være 
 ubehagelig. Han blir ikke redd, men det er ubehagelig å passere svære bråkete maskiner som gjør ham døvblind, 
 boring i asfalten er ubehagelig, og bråkete utesteder. eller å måtte stole på bikkja, det liker han ikke helt, det er tross 
alt et dyr.
– er du veldig, veldig glad i den, spør den sentimentale forfatter, og tollefsen smiler lurt:  – njaa, sånn passe.

På spørsmål om hva han gjerne skulle sett annerledes svarer han at han synes han så og si ikke møter fordommer. 
men at det underlige er at når det en sjelden gang skjer, er det gjerne i møte med offentlige etater som er til for å 
hjelpe ham. Hjelpemiddelsentralen for eksempel. For ikke å snakke om de pedagogene han har støtt på opp gjennom 
tidene. – Pedagog er ikke en yrkesbetegnelse, men en diagnose, sier han lakonisk og forteller om hvordan de listet 
seg inn i klasserommet for å spionere på ham og se hvordan han klarte seg med lese-tv-en på barneskolen. 

det høres rart ut. ja, det er påfallende, sier han. Hva kan det skyldes, filosoferer vi. kanskje det er slik at den som 
skal «hjelpe» henter identitet og selvfølelse fra å være «den som hjelper». og for å kunne være «den som hjelper» 
må det jo være en som skal hjelpes, en som trenger hjelp. og at hjelperen derfor søker å holde posisjonene fast: 
jeg hjelper, du trenger hjelpen min – og blir urolig og føler seg verdiløs om den trengende ikke bare er trengende, 
men ressurssterk og helt på høyden?

kanskje det. noe å tenke på for dem som skal hjelpe, og for oss alle. Hvordan vi har forestillinger om folk, ut fra deres 
fysiske forfatning eller ut fra situasjonen vi møter dem i, som vi gjerne vil holde fast ved, for hvis vi åpner opp for å 
forandre disse forestillingene, må vi kanskje også se oss selv på en ny måte, og det kan jo være skummelt?  

tett	på	morten	tollefsen

hvilken utdannelse ville du tatt, om du kunne velge fritt? Jeg er interessert i mange ting. Kanskje hadde jeg valgt den samme 

utdannelsen med  normalt syn, kanskje hadde jeg vært snekker. Vet ikke.

hva ville vært «drømmejobben» for deg? Jeg har laget min egen jobb, og tror jeg har drømmejobben. Det norske samfunnet er 

ikke planlagt, bygd eller organisert slik at alle kan fungere i det like godt. Offentlig transport, bygninger og uteområder er for 

eksempel utilgjengelig for mange funksjonshemmede.

har dette begrenset dine muligheter med hensyn til å ta den utdanningen du ønsket? Nei.

har disse forholdene begrenset dine muligheter på arbeidsmarkedet? Jeg ble ansatt på universitetet da jeg var ferdig med 

utdannelsen. Den eneste gangen jeg har søkt jobb fikk jeg tilbud om fire stillinger av ca. 10 søknader, kanskje fordi jeg har vært 

ærlig mht.. egne begrensninger. 

har det hindret deg i å søke på, eller få, jobber du ellers er kvalifisert for?  En gang.  Jeg søkte  en stilling på Hjelpemiddelsen-

tralen i Akershus. Der er jeg nokså sikker på at jeg var kvalifisert, men at jeg ikke ble valgt pga. min funksjonshemning.

mange mennesker har fordommer mot funksjonshemmede. dette kan for eksempel gi seg utslag i at en antar at funksjons

hemmede er mindreverdig arbeidskraft. mener du at du har vært offer for slike holdninger? I noen tilfeller vil jeg og andre 

funksjonshemmede gjøre en dårligere jobb, bruke lengre tid eller ikke kunne utføre en oppgave som det hadde vært naturlig at 

vi tok på oss. Mange trenger å lære og være ærlige på nettopp dette, da blir det kanskje ikke noe problem verken for den som er 

funksjonshemmet eller for arbeidsmiljøet. Det er jo også få mennesker i arbeidslivet som mestrer alt like bra.

er det problemer mht. transport som begrenser dine muligheter på arbeidsmarkedet? Som blind er det klønete å komme til 

helt nye steder. Jeg reiser mye i jobben, og i slike tilfeller bruker jeg lese- og sekretærhjelpordningen. Dette fungerer bra.

er det problemer mht. transport eller bygningsmessige forhold som begrenser mulighetene dine på arbeidsmarkedet? Skulle 

jeg søkt  ny jobb, tror jeg ikke det.

hva slags forandringer i samfunnet ville ha bedret din situasjon som arbeidstaker/yrkesaktiv? De datatekniske hjelpemidlene 

jeg må ha for å fungere i jobben min. Det føles håpløst å måtte søke, purre, følge opp søknaden osv. hvis Hjelpemiddelsentralen 

skal inn i bildet. Dette har ført til at jeg har kjøpt mange ting selv. 

har du like god lønn som andre på samme alder og med samme utdanning? I min bransje (IKT) varierer lønningene. Jeg er 

fornøyd med lønnen jeg får.

hvordan kommer du deg til/fra jobben? TT (tilrettelagt transport for funksjonshemmede).

har du, hvis du har bil, finansiert bilen din selv, eller har du fått støtte fra folketrygden? Jeg har bil som jeg har kjøpt selv.

Kunne det vært gjort endringer på arbeidsplassen din som ville ha gjort arbeidsdagen din enklere? I MediaLT forsøker vi hele 

tiden å forbedre oss, men det finnes fortsatt tiltak som kan gjøre arbeidsdagen enklere.
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ved siden av reservebenKen, en føljeTong …
Av Ann kristin krokAn, kommUnikAsjonskonsULent, ULoBA

ubrukte	«brukere»
– Hele folket i arbeid! det gjaller unisont fra regjeringskvartal og storting.
trygdebudsjettet øker ut over tålegrensen for enhver finansministers nattesøvn. 
Arbeidsmarkedet er stramt som et korsett. det er mangel på arbeidskraft.

Å få denne kabalen til å gå opp, er verre enn den mest vriene sudoku-oppgaven. Løsningsforslagene varierer fra  
å importere mer utenlandsk arbeidskraft, via å transformere  deltidsansatte kvinner til heltidsansatte, til å få  
eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb i stedet for å utvandre til den spanske solkysten.

men ikke engang hensynet til statsråders nattesøvn kan få funksjonshemmede inn på listen over arbeidskraft-
reserver. vi er på den andre listen, vi. den listen som inneholder «de svake gruppene», «brukerne», de som mest er til 
belastning og bryderi, både for byråkratene og for samfunnsøkonomien. vi som får kuttet i trygdeytelsene våre som 
«insitament» til å komme oss i jobb, i stedet for å late oss på en uføretrygd. vi som er så ubrukelige at politikerne er 
villige til å betale arbeidsgivere for å ha oss i arbeid.  

den	skal	tidlig	krøkes	…	
og bøyde blir vi! Funksjonshemmede holdes nede og stenges ute fra de fleste områder i samfunnet. 
det begynner på barneskolen. til tross for loven om integrering av funksjonshemmede barn i grunnskolen, som kom i 
1976, opplever vi nå at stadig flere kommuner sentraliserer funksjonshemmede unger inn i såkalt forsterkede skoler. 

det fortsetter på videregående, med liksomintegrering. der går ofte funksjonshemmede elever i egne klasser, og de 
som går i klasser for alle, opplever også liksomtilhørigheten. ikke tilgang til gymsal eller garderobe betyr fritak fra 
gym. Utilgjengelige bygninger betyr å ikke kunne delta på klasseturen. transportmidler som er bygd bare for deler av 
befolkningen, betyr å bli hjemme når de andre drar på utflukter … 

På høyskoler og universiteter er det på samme måten. studenthyblene er ikke tilgjengelige. ikke praksisplassene 
heller. og ofte er ikke engang selve undervisningsstedet lagt til rette for alle studenter. Pensum som er tilgjengelig 
for synshemmede, kommer flere måneder for sent. osv. osv.

Å stenge en gruppe mennesker ute fra skole og utdanning, er en velbrukt metode for å holde grupper nede i en 
undertrykt og underlegen posisjon.

med lite utdanning har man få sjanser på arbeidsmarkedet.   

og det er mer … se side 44 .
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beina er bare noe man går med 
ForFAtter: Levi Henriksen

FotogrAF: morten krogvoLd

når man googler ola garnes, får man 255 treff, for så vidt ikke et oppsikts-
vekkende høyt tall i disse tider hvor enhver idol wanna-be blir omtalt over 
hundrevis av sider på nettet. det som gjør rullestolavhengige garnes fra 
eidskog så spesiell, er den voldsomme spennvidden i artiklene. sakene 
forteller om en mann med et engasjement så sterkt at jeg ikke kan annet enn 
å føle meg litt vissen i de friske beina mine.

På firmatorget tilbyr ola garnes kontorservice sine tjenester til publikum, 
men det stopper ikke der. På en annen nettside gir han som bruker-
representant i Foreningen for muskelsyke i Hedmark og oppland (FFm) gode 
råd om operasjon og tilpasning av pustemaske, og forteller åpent at nå kan 
han sove hele natta uten pustestopp etter å ha vært gjennom en lignende 
 operasjon. i tillegg til å være kasserer i FFm ledet også garnes framtids-
verkstedet på landsmøtet i 2005. Fungerende ordfører garnes derimot må 
forklare lokalavisa glåmdalen hvorfor kommunestyret i eidskog, februar 

2007, måtte utsette et av sine møter etter at halvparten av medlemmene ble slått ut av influensa. i samme avis er 
 garnes noen måneder tidligere, denne gang som varaordfører, gledelig overrasket over en evalueringsrapport om 
hvordan brukerne oppfatter tjenestene som tilbys av eidskog kommune. gledelig er det også for garnes, som leder i 
oppvekstkomiteen i eidskog, å opplyse at kommunen har valgt å satse stort på bemanning i barnehagene, mens som 
leder for eidskog Arbeiderparti sliter samme mann mer med å forklare hvorfor ungdommen uteble på en valgstand i 
mai 2005. mer jubel var det da aksjonsleder garnes undertv-aksjonen ett år tidligere kunne fortelle at eidskogingene 
viste størst giverglede i sør-Hedmark. På hjemmesidene til Åbogen iL er det derimot lagleder garnes det handler 
om. garnes er klar for en ny sesong, og den samme laglederen er også en av tre som har ansvaret når idrettslaget skal 
arrangere grendeturnering i fotball. ja, når man googler ola garnes får man dessuten vite at felespilleren nils Brakvatn 
har lært en hardingfeleslått av ola garnes, også kjent som Un-ola. denne siste opplysningen derimot handler om en 
navnebror, og ikke mannen som etter alle jærtegn vil bli eidskog kommunes neste ordfører i september.

– nei, fele har jeg aldri spilt, sier ola garnes, da han tar imot meg inne på ordførerkontoret i eidskog kommune. – jeg 
har derimot alltid vært opptatt av musikk. jeg gikk ett år på musikklinja på folkehøyskole og var en habil trompetist. 
nå klarer jeg ikke å spille trompet lenger, men har nettopp debutert som korsanger. Problemet er at jeg synger 

ola	garnes	

født 

08.11.1950

utdannelse 

Folkeskole, framhaldsskole, handels-

skole, folkehøyskole

yrke
Ordførerkandidat i Eidskog kommune
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bass, og bass-
sangere skal jo 
per definisjon stå 
øverst, bakerst. 
det er ikke enkelt 
når man er rulle-

stolavhengig. Løsningen var derfor at jeg sammen med andre i FFm startet kor-Progressivt. vi er 18 medlemmer,  
og 15 av oss sitter i rullestol – så langt. jeg har alltid likt å synge, men har kanskje ingen vanvittig god sangstemme, 
men likevel litt over gjennomsnittet. Uansett, så er sang god gymnastikk for muskelsyke, det er bra for lungene.  
På premierekonserten til koret var forresten vår høye beskytter märtha Louise til stede. det var morsomt.

ola garnes (56) har spinal muskelatrofi type iii, en muskelsykdom som er genetisk betinget, og av fire søsken er 
også en søster rammet.  sykdommen angriper musklene og gjør at de som rammes blir gradvis svakere.
– selv om jeg hadde en eldre søster som var angrepet, tenkte jeg ikke så mye på det da jeg var liten, men begynte 
å merke de første tegnene da jeg var 10–12 år. ene året hoppet jeg skarnesbakken ned på ski, neste år falt jeg hver 
gang jeg forsøkte. jeg sto i mål i fotball, og begynte å bruke stadig lengre tid på komme opp etter å ha kastet meg 
etter ballen. som 15–16-åring ble problemene stadig større. jeg gikk på en veldig vaggende måte, trapper ble vanske-
lige og jeg måtte ta fart for å komme inn på toget. 18 år gammel klarte jeg ikke lenger å gå om bord på bussen. 
 – Hvordan føltes det?
 – jeg gikk mange runder med meg sjøl. jeg trodde at ingen kunne se det feilte meg noe, og brukte mye energi på å vise 
at jeg ikke var syk. en periode murte jeg meg litt inne, og tida fra jeg var 15–16 til jeg fikk førerkortet, det var, ja, jeg kaller 
det et helvete. jeg tror ingen unggutt i odalen, der jeg vokste opp, er blitt beskyldt flere ganger for å være full uten å 
ha drukket. det var en del skjeve blikk, og det ga meg en bitter følelse. samtidig åpnet det seg en helt ny verden da jeg 
fikk førerkortet, da kunne jeg delta som alle andre. jeg har også vært velsignet med å ha en god kameratgjeng, vi holder 
fortsatt sammen, og i ettertid ser jeg at de slo ring rundt meg. Uten at jeg ba om det, gikk de i varmen for meg.

det hender ola garnes drømmer seg bort. det hender ola garnes drømmer seg opp på friske bein og ut på lange 
fjellturer. det hender han drømmer om grand canyon og om muligheten til å dra langt bort. jeg pleier å se ham i bad-
stua i kongsvinger svømmehall, da sitter garnes ofte unormalt stille til å være politiker, tilsynelatende fullstendig 
hensunket i sin egen verden.
 – i badstua kobler jeg virkelig av, og er veldig bevisst på ikke å bidra til at det blir startet noen politiske diskusjoner. 
jeg ønsker rett og slett ikke det. det hender det kommer noen kommentarer jeg ikke kan overse, men helst vil jeg 
snakke om matretter eller kvinnfolk, slikt noe. men ja, det hender jeg drømmer meg bort, og tenker på hva jeg skulle 
ha drevet med som funksjonsfrisk, i utgangspunktet tror jeg da det å være bonde ville vært yrket mitt.
 – Hender det at du spør deg selv, hvorfor ble akkurat jeg rammet?
 – sjeldnere og sjeldnere, men da jeg var yngre hendte det jeg tenkte: Hvorfor ikke broren min, han hadde fortjent 
det mer.

 garnes ler lenge og hjertelig.   
 – du vet, jeg er blitt såpass voksen og har fått til så mye, at jeg vet at en funksjonshemning er ingen hindring, det 
gjør bare utfordringene litt større.

inne på kontoret til garnes henger en diger blå sjø malt av den lokale kunstneren Arne martinsen, og på et gammelt 
pengeskap i hjørnet troner en byste av den svenske forfatterinnen selma Lagerlöf, som bodde på mårbacka i sunne, 
ikke så langt fra eidskog. garnes selv er kledd i kortermet hvit skjorte, og har knytet på seg et slips jeg får en distinkt 
følelse av at han ikke trives i. Henslengt over en stol i hjørnet ligger dressjakka, som han drøyer lengst mulig med å ta 
på, eller få hjelp av sentralborddama til å sette på fordi hun kjenner armene hans.
 – grubler du noen gang over hva du kunne oppnådd hvis du ikke hadde hatt en funksjonsnedsetting?
 – det å være aktiv er en måte kjempe mot sykdommen på, og hadde jeg ikke vært muskelsyk og du hadde googlet 
meg, ville du ikke fått så mange treff – om noen. da jeg begynte å få virkelig store problemer med kroppen, var jeg 
rundt 30. jeg bodde da fortsatt i oslo, og gikk på manglerud Bad for å trene. ei dame som het Aud jorun Løvehaug 
så meg stavre meg ned i vannet, og da jeg tok en pause kom hun bort og spurte om jeg var muskelsyk. Hun fortalte at 
hun led av noe av det samme og forsøkte å samle nok mennesker til å stifte en forening. så lurte hun på om jeg ville 
hjelpe. jeg hadde overhodet ikke tenkt i de baner før, men tanken modnet raskt og det var gjennom å jobbe i det som 
etter hvert ble FFm at interessen for politikk ble valgt. jeg har mye å takke Aud jorun for.
 – Fikk hun deg inn i politikken også.
 – nei. det er forresten en litt pussig historie. etter at vi flyttet fra oslo til eidskog i 1989, hadde jeg jobbet litt med 
funksjonshemmedes hverdag gjennom å sitte i sentralstyret for FFm, og tenkte at jeg kanskje kunne fortsette å for-
søke å påvirke min og andres hverdag. en dag jeg var ute og gikk tur med min kone, det vil si jeg kjørte den elektriske 
rullestolen min, tverrstoppet plutselig sjåføren på mjølkeruta foran oss. Han var leder i eidskog Arbeiderparti og 
lurte på om jeg kunne tenke meg å stå på lista til kommunevalget. «greit», sa jeg. «Hvis dere sørger for å få meg 
opp.» 
 skal jeg være med, så skal jeg være med, det er slik jeg alltid har vært, og jeg så ingen grunn til å være med bare 
som listefyll. vel, jeg ble valgt inn, og nå går jeg til gjenvalg for en fjerde periode.

i Bibelen står det noe slikt som at man må vokte seg for ikke bare å bli en glemsom hører, men også kjempe for å bli 
en gjerningens gjører. i politikken er dette noe av et mantra for ola garnes, og akkurat som mannen fra nasaret er 
han opptatt av å tegne bilder alle kan forstå. garnes har heller aldri gått av veien for å bruke litt uortodokse midler 
for å få fram budskapet sitt. 
 – jeg var nestleder i komiteen for helse og omsorg da jeg medvirket på mitt første budsjettmøte. På bordet hadde 
vi et forslag om en markant økning i egenandelen både for hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Forslaget gikk ut på at 
brukerne skulle betale en viss prosentsats ut fra hva de tjente. vel, jeg laget et regnestykke basert på et worst case 
scenario for meg selv, og tok bokstavelig talt ikke høyde for at det skulle komme et tak som skulle begrense hvor 
mye brukerne skulle betale maksimalt. rett før vi skulle stemme passet jeg på å kjøre rullestolen ut på do. jeg hadde 
ikke noen ærend der, men tok meg veldig god tid. etter 25 minutter kom noen av de andre representantene for å se 

i	bibeLen	ståR	det	noe	sLikt	som	at	man	må	vokte	
seg	FoR	ikke	baRe	å	bLi	en	gLemsom	høReR,	men	
også	kjempe	FoR	å	bLi	en	gjeRningens	gjøReR.
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tett	på	ola	garnes

hvilken utdannelse ville du tatt, om du kunne velge fritt?  Det er vanskelig å si, men det hadde nok blitt noe innen landbruk.

hva ville vært «drømmejobben» for deg?  Liker natur og er glad i å være ute, så drømmejobben er bonde.

det norske samfunnet er ikke planlagt, bygd eller organisert slik at alle kan fungere i det like godt. offentlig transport, 

bygninger og uteområder er for eksempel utilgjengelig for mange funksjonshemmede. har dette begrenset dine muligheter 

med hensyn til å ta den utdanningen du ønsket?  Det største hinderet for meg til utdannelse var nok skoletrettheten, men også 

det at ingen steder var tilrettelagt.

har disse forholdene begrenset dine muligheter på arbeidsmarkedet?  Liten utdannelse har nok spilt en rolle.

har det hindret deg i å søke på, eller få, jobber du ellers er kvalifisert for?  Den største utfordringen jeg har møtt på arbeids-

markedet er folks uvitenhet. Mange mennesker har fordommer mot funksjonshemmede. Dette kan for eksempel gi seg utslag i at 

en antar at funksjonshemmede er mindreverdig arbeidskraft. 

mener du at du har vært offer for slike holdninger?  Ja, der jeg har nevnt at jeg har en muskelsykdom, har søknaden kommet i 

retur. Arbeidsgiverne var redde og det var enklest å returnere søknadene. Når jeg ikke nevnte sykdommen og ble innkalt til inter-

vju, var alt enklere. Jeg fikk gitt informasjon om eventuelle utfordringer.

er det problemer mht. transport eller bygningsmessige forhold som begrenser dine muligheter på arbeidsmarkedet?  Jeg har 

bil så det går bra. Men det er nok mange arbeidsplasser som ikke er tilrettelagt. 

bidrar arbeidsmarkedets krav til effektivitet til å begrense dine muligheter?  Nei, mest uvitenhet.

hva slags forandringer i samfunnet ville ha bedret din situasjon som arbeidstaker/yrkesaktiv?  Tilrettelegging av bygg og 

arbeidsplass og kollektivtransport ville gitt meg flere valg.

har du like god lønn som andre på samme alder og med samme utdanning?  Jeg vil etter kommunevalget bli ordfører og får da 

100 % stilling med en akseptabel lønn.

hvordan kommer du deg til/fra jobben?  Jeg kjører selv med spesialtilpasset bil. 

har du finansiert bilen din selv, eller har du fått støtte fra folketrygden?  Jeg har støtte fra Folketrygden.

Kunne det vært gjort endringer på arbeidsplassen din som ville ha gjort arbeidsdagen din enklere?  Den kommer til å bli 

tilrettelagt etter mine behov.

om det hadde skjedd noe med meg. jeg trakk da ned og kjørte ut. Før avstemningen skulle begynne tok jeg ordet,  
og sa: ikke bare har det jeg gjorde nå kostet en del krefter, hvis jeg i tillegg skulle betale for hjelp ville det kommet på  
25 000 kroner. er det noen av dere som er villig til å betale så mye for det samme? garnes tar en liten kunstpause.
 – Forslaget om økte egenandeler for hjemmesykepleie ble enstemmig forkastet, og som andre kommune i landet 
avskaffet eidskog egenandeler på disse tjenestene. For øvrig ble det ikke noen økning i egenandelen for hjemme-
hjelp heller. det var min første politiske seier, den lever jeg på ennå.

eidskog har alltid vært en Arbeiderpartibastion, ja, ved siste kommunevalg vakte det derfor en viss bestyrtelse da 
det i erkerøde Finsrud valgkrets faktisk var en som stemte Frp. ved dette valget fikk Ap 68 prosent av stemmene i 
kommunen, og det må derfor et valgskred av dimensjoner til for at ikke ola garnes tar fast plass inne på det ordfører-
kontoret hvor han har vikariert etter siste stortingsvalg. mens ordfører ivar skulstad ble vararepresentant på tinget, 
endte greta storm ofteland som ordfører og garnes som varaordfører.
 – det at du sitter i rullestol, vil det være en berikelse for kommunen?
 – jeg håper ikke rullestolen er årsaken til at jeg blir ordfører, men at det er helheten folk vil ha. samtidig vil hele 
kommunen måtte tenke litt annerledes, alle som inviterer ordføreren må sørge for at han kommer inn, og det kan 
bli en utfordring. Forresten har eidskog tenkt riktig i lang tid allerede når det gjelder tilrettelegging for folk med 
funksjonsnedsettinger. vi er med i et pilotprosjekt om universell utforming, og innimellom er det en skikkelig 
utfordring. de synshemmede vil for eksempel ha en liten kant som markerer hvor gata begynner, mens en rullestol-
bruker vil ha det helt flatt. kompromisset er derfor en liten kant på mellom en og en og en halv centimeter.
 – Har du noen gang opplevd å bli diskriminert fordi du sitter i rullestol?
 – ikke direkte, men jeg er aldri blitt innkalt til et jobbintervju hvis jeg i søknaden har nevnt at jeg har en muskel-
sykdom. dette tror jeg bare skyldes uvitenhet, ikke noe annet. men nettopp derfor er det fint at det kommer noen 
rullestolbrukere i posisjon også utenom de funksjonshemmedes egne organisasjoner.

– var du noen gang i tvil om du skulle takke ja til å bli nominert som ordfører?
– jeg tenkte det nøye igjennom og diskuterte med familien, før jeg takket ja til førsteplassen på lista. men da kona sa «go» 
var det egentlig ingen vei tilbake. kona mi har alltid vært en stor støttespiller, og det er hun som hjelper meg hver morgen. 
Fra jeg slår opp øynene til jeg setter på meg utejakka går det to timer, hvis jeg skal ha kvalitet i oppstigningen. dette er ting 
som også vil få innvirkning på ordførergjerningen. Fra september vil eidskog kommune få en ordfører som bare unntaksvis 
er på jobb før klokka ti om morgenen, men jeg vil ikke ha dårlig samvittighet. det vil bli mange og lange kvelder.

– Hvis du hadde kunnet, ville du da ha byttet alt det du har oppnådd mot to friske bein?
 ola garnes blir lenge stille, øynene hans får noe av det samme uutgrunnelige over seg som himmelen over grand 
canyon. Han har nettopp fortalt at han tror det blir med én periode som ordfører, og at han sammen med en kamerat 
allerede har begynt å planlegge en lang ferie der de skal kjøre route 66 i bobil.
 – jeg tror at hvis jeg fikk sjansen igjen, ville jeg gjort en liten justering her og der, vi har alle ting vi kunne tenke oss å 
ha ugjort, men stort sett ville jeg hatt det like ens, sier ola garnes.  
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lavere	levestandard	enn	folk	flest

• får bare tre fjerdedeler av gjennomsnittsinntekt.
• halvparten av inntekten kommer fra trygd og stønad.
•  har sjeldnere enn lønnsmottakere råd til å holde hjemmet varmt,  

spise kjøtt/fisk til middag hver dag, eller ta én uke ferie i året. 
• 2–3 ganger så mange trenger sosialhjelp.
•  Ca. 10 000 under 50 år er minstepensjonister (under kr 120 000 per år).  

av disse er to av tre kvinner. 
•  Kostnader til helse og omsorg er dobbelt så høye for funksjonshemmede  

som for folk flest.

hoper	seg	opp

dårlige levekår gjør at proble
mene hoper seg opp, og det 
er vrient å komme bort fra 
utkanten av samfunnet – både 
 sosialt og økonomisk. 

har du ikke råd til å skifte ut 
den utvaskede joggebuksa 
med en ny og pen bukse som 
egner seg til jobbintervju, er 
det ikke lett å gå i gang med 
jobbsøknader og intervjuer 
heller.

 det er heller ikke lett å stille 
vel forberedt og motivert til 
vanskelige spørsmål for den 
som har holdt seg unna familie
selskaper og andre sosiale 
begivenheter de siste fem år, 
fordi de ikke orker å svare på 
«åssen går det?» og «hva gjør 
du nå?». 

målet må være å forebygge 
at mennesker havner i et 
sosialstigma som det er vondt 
å komme seg ut av. 

Toril heglum

fad	vil	alle	vel

ansvaret for de veiledende tekstene i stillingsannonsene fra staten til
ligger fornyings og administrasjonsdepartementet – fad. fad har arbeids
giveransvaret for ansatte i staten, og arbeidsgiverpolitisk avdeling i fad 
legger føringene for hva staten skal skrive i stillingsannonser for å unngå å 
diskriminere noen. hvis andre enn etaten selv utformer stillingsannonsene, 
gjøres dette gjerne hos departementenes serviceavdeling.

Gradvis har teksten i stillingsannonsene blitt viktige virkemidler. Samtidig har 
det blitt vanskeligere, siden de statlige etatene får stadig større frihet til å 
utforme annonsene som de vil. Ikke minst er det en løpende jakt på gode formu-
leringer, som i tråd med intensjonene i strategien for inkluderende arbeidsliv 
skal inkludere alle og ikke ekskludere noen. Her er formuleringene som er tatt i 
bruk sommeren 2007, og for å være riktig korrekte, tar vi dem på nynorsk: 
«AID har inngått avtale om inkluderande arbeidsliv, og arbeidstilhøva vil bli 
lagt til rette for medarbeidarar med nedsett funksjonsevne. Søkjarar som 
synleggjer nedsett funksjonsevne, vil kallast inn til intervju dersom dei er 
kvalifiserte for stillinga. Den statlege arbeidsstyrken skal så langt som råd 
avspegle mangfaldet i folkesetnaden. Det er derfor eit personalpolitisk mål å 
oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing, og å rekruttere personar 
med innvandrarbakgrunn. Vi oppmodar personar med innvandrarbakgrunn til å 
søkje stillingane.»

Øystein Hagen

annonse	for	nav

(på nynorsk, politisk korrekt)

«for å vera løysingsdyktige treng 
vi alle typar menneske blant med
arbeidarane våre. dersom du har 
bakgrunn som kan bidra til heilskap 
og dybde i det viktige arbeidet vi 
gjør, håper vi du vil vurdere å søkje 
jobb hos oss. sjølvsagt legg vi til 
rette arbeidsplassen viss du har 
behov for det.»

visste	du	at:

–  nesten halvparten av de funksjonshemmede er i jobb, på hel eller deltid (45,8 %). 
–  blant de 700 000 nordmenn som står utenfor arbeidsmarkedet – (74 % av 

 befolkningen mellom 16 og 66 år) – regnes om lag halvparten som funksjons
hemmede på trygd. 

–  halvparten av disse igjen, altså mellom 150 000 og 175 000, ønsker å komme  
i arbeid, men unnlater ofte å registrere seg som arbeidssøkere. 

–  årsaken er trolig at de ikke kan oppfylle navs krav om å ta imot jobbtilbud som 
«normale» arbeidssøkere.

–  blant funksjonshemmede er det 3,5 % som har registrert seg som arbeidssøkere 
hos nav, en litt høyere andel enn for den voksne befolkningen som helhet. 

–  om lag 3 prosent av den voksne befolkningen er registrert som aktive arbeids
søkere. 

Utdanning hjelper. Funksjonshemmede med fire eller flere års utdanning etter 
grunnskole er sysselsatt i nesten like stor grad som de uten funksjonshindring  
– forskjellen er 3,5 %. Blant de uten høyere utdanning er forskjellen 19 %. 

Sykefraværet synker i bedrifter med funksjonshemmede ansatte. Det vet SINTEF, 
som evaluerte Telenors mangeårige Handikapprogram i 2006, (nå Open Mind).  
I SINTEF-rapport STF 78 A06005 blir det påvist at Telenor har fått en gevinst av 
prosjektet som de slett ikke hadde forventet – mindre sykefravær.

 Toril Heglum

et	paradoks

i 1936 fikk funksjonshemmede rett 
til utdanning. ett av paradoksene 
er at bevegelseshemmede, som 
ikke har intellektuelle hindre for 
å ta utdanning, møter de høyeste 
murene både i utdanning og arbeids
liv. vi blir henvist til utdanning som 
er tilgjengelig, og har ikke frihet til å 
velge hva vi vil bli.

lars ødegård 
norges handikapforbund

«Funksjonshem-
met	–	ja,	men	ikke	
på	jobben.»		
aRve	aasmundseth,	abeLia

det	Finnes	støtteoRdningeR	FoR	Fysisk	tiLpasning	og	
	LønnstiLskudd	i	en	innkjøRingspeRiode.   aRve	aasmundseth,	abeLia

!

viRksomhetene		ansetteR	ingen	FoRdi	
de	eR	Funksjonshemmede.	de	eR	på	jakt	
etteR	kompetanse.		LaRs	aRve	aasmundseth,	abeLia

!
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i   ved sekstiden om morgenen står ingrid ihme opp i sin leilighet på rode-
løkka, går på toalettet, dusjer og morgenhilser på sin store katt greta garbo. 
ved sjutiden kommer en av hennes fem BPA-assistenter, hjelper henne med å 
kle på seg, bukser og sko og med å lage frokost; smoothie eller runde knekke-
brød med enten rekeost eller nutella sjokoladepålegg. Hjelper henne med å 
lakke de lange, pent buede neglene. Følger henne ned i garasjen til bilen.
ingrid ihme setter seg i sin svarte chrystler voyager og kjører til jobben, 
det tar cirka tjue minutter, avhengig av trafikken. ved halv nitiden parkerer 
hun i kjelleren på telenors enorme forretningskompleks i snarøyveien 30 
på Fornebu, tar heisen opp til fjerde etasje og ruller ut i sin sone, c. Åpner 
dørene ved å dra sitt elektroniske adgangskort forbi «leseren» – et grønt 
glimt skimtes og vips glir dørene til side – det er ikke lett å smugle seg inn i 
telenors nye bygg. 

i ingrids sone jobber tjuefem mennesker. i prinsippet kan de sette seg hvor 
de vil i det åpne kontorlandskapet med stoler, databord, datamaskiner og 
ledninger, men de er vanedyr, sier ingrid, så de fleste finner seg «sin» plass. 

den synshemmede kollegaen for eksempel, som har ekstra stor dataskjerm og ekstra mange ledninger; det er jo 
praktisk både for henne og de andre at hun ikke bytter arbeidspult annenhver dag. 

ingrid ihme er trettifire år, hun leder telenors open mind, et program som handler om å få funksjonshindrede ut i 
arbeid. «du behøver ikke gå på jobben, bare du kommer.» et program som har pågått i elleve år og som er særdeles 
vellykket. mellom tolv og femten funksjonshindrede – noen har vanskeligheter med hørsel, noen med syn, andre med 
bevegelighet, men ingen med hodet! – får tre måneders opplæring i telenors regi, der de særlig får motivasjon og 
lojalitet. syttifem prosent av de som har vært gjennom programmet, får fast jobb etterpå, og sykefraværet deres er 
lavt. og sykefraværet på arbeidsplassene som ansetter dem og som slik tilstreber mangfoldighet og inkludering, er 
lavere enn på andre arbeidsplasser. 

en  helT vanlig dag på jobben
ForFAtter: vigdis HjortH

FotogrAF: morten krogvoLd

ingrid	ihme	

født	
08.03.1973

utdannelse
«Halvstudert» 4 år på Universitetet 

i Oslo. Forberedende, 1 semester jus, 

mellomfag i idéhistorie og nesten 

 grunnfag i religionshistorie.

yrke
Leder for Open Mind-programmet i 

Telenor

ii   da ingrid var tretten, merket hun at hun så litt dårlig, at kroppen ikke fungerte som den skulle. noe var galt, men 
hva? etter flere runder hos flere leger fikk hun diagnosen,  med mor og far til stede på legens kontor, muskelsyk.

en ganske sjelden sykdom som innebærer at musklene, litt etter litt, slutter å fungere, en progressiv sykdom det 
ikke finnes helbredelse for. jeg spør om hun skjønte rekkevidden av diagnosen den gangen hun var tretten og hun 
svarer: ja, og nei. det hun husker best er legens utsagn om at hun ikke kunne bli flyvertinne.
 Flyvertinne? som om det var drømmen. ingrid hadde tenkt på jus, det var det som fristet den gangen – eller et 
 annet akademisk studium.

ingrid er odelsjente og har vokst opp på gård i mandal der faren fremdeles bor og ingrid tilbringer de fleste av sine 
ferier. Atten melkekyr står på låven. nei, hun har ingen drøm om å drive gård, men å ha hester ville vært fint, selv om 
hun ikke er i stand til å ri, kunne det jo komme unger til gården som kunne ri og ha glede av hestene. men, hun er nok 
blitt for urban etter så mange år i hovedstaden. ingrid reiste til oslo rett etter artium og begynte på Universitetet, 
på institutt for idéhistorie der undertegnede også har gått. siden ble det jus og religionshistorie. som nittenåring 
gikk hun med krykker, som tjueåring begynte hun å bruke rullestol, noe hun opplevde som en lettelse. og hun kan 
fortelle at Universitetet i oslo er godt tilrettelagt for mennesker med funksjonshindringer. de har egen parkerings-
plass og et eget område tilpasset dem og det gjør meg glad å høre, men jeg hadde virkelig ikke en anelse. Litt som 
det jeg fant ut av da jeg hadde brukket beinet og skulle fly fra oslo via københavn og Beograd til montenegro. At det 
fantes helt egne systemer på samtlige av disse flyplassene tilpasset rullestolbrukere. jeg ble hentet ved enden av 
flytrappen – to søte flyverter hjalp meg ned – og ble så rullet av folk ansatt for å rulle –  forbi alle pass- og billett-
kontroller, via heiser og ganger under og over de vanlige publikumsområdene og vips satt jeg på neste fly. det er 
ikke noe problem med et brukket bein eller en rullestol når forholdene er lagt til rette! noe ingrid selvfølgelig vet alt 
om, fra sin egen arbeidsplass og fra flyplassene. stadig er hun i sverige der hun og staben er i ferd med å etablere 
telenor open mind. men målet er selvfølgelig å få hele eU til å adoptere den glimrende ideen og høste av den erfa-
ring telenor med ingrid i spissen har tilegnet seg gjennom disse årene. dette jobber ingrid med foran datamaskinen 
fra hun triller inn i kontorlandskapet ved halvnitiden om morgenen. Forbereder en  eU-søknad om midler til drift av 
 programmet i sverige, den skal av gårde til høsten. men som sagt; visjonen er at hele verden skal forstå at det er 
lønnsomt og fullt mulig å ta i bruk de ressurser som de funksjonshindrede representerer. de holder også på med å 
starte et prøveprosjekt, en avlegger i malaysia, et land som er helt med på tankegangen. For et inkluderende arbeids-
liv er målet mangfold på arbeidsplassen. til glede for de funksjonshindrede som blir økonomisk uavhengige og får 



39

bidra med sine krefter og sin 
kunnskap i samfunnets tjeneste, 
og til glede for arbeidsplassens 
øvrige ansatte. All forskning 
viser at arbeidsplasser preget av 
forskjellighet og ulik kompetanse 

fra alle livets områder er bedre enn andre. Likhet er kjedelig, forskjeller opphissende! 

iii   klokka er to og vi sitter i en kaffebar på grunnplanet i det svære svært moderne bygget med hver vår caffe latte. 

jeg parkerte på en av de første parkeringsplassene ganske langt unna og gikk med usikre ben inn på det store 
området der menn i dress med dokumentmapper og mobiltelefoner mot øret jaget forbi like travle damer i strenge 
drakter med Pc-vesker, mobiltelefoner og design-solbriller, opptatte og velopplagte. selv følte jeg meg ganske uut-
sovet og rufsete etter nattens skriving, i slitte olabukser og – ja hva hadde jeg egentlig på meg? jeg så ned på meg 
selv og fant ut at det jeg hadde snappet opp i farten var min datters utvaskede hettegrenser med rUss-06 i svære 
bokstaver på brystet. men, når jeg nå var her og hadde en avtale om to minutter kunne jeg ikke godt snu for å ta på 
noe mer representativt. 

jeg gikk mot bygningene, men skjønte ingenting av de svære oppstilte kartene som sto ved de brosteinsbelagte sti-
ene, og ikke om jeg skulle til bygning F, H eller e? og følte meg ikke i humør til å spørre noen av de jobbopptatte pent 
kledde menneskene som løp forbi meg, til og fra sikkert svært samfunnsoppbyggende møter, mens jeg selv ikke 
hadde fått til mer enn tre linjer i løpet av natten og samfunnsoppbyggelige kunne de i hvert fall ikke kalles. 
jeg har  aldri hatt en arbeidsplass i hele mitt liv, bortsett fra min egen stue. jeg har aldri hatt kolleger jeg har måttet 
møte daglig og kommunisere og konversere med, jeg er helt utrent i å omgås på denne arbeidsplassmåten og blir 
nervøs av det hele. men det skal ingrid senere fortelle meg, når jeg endelig finner henne og som også er tilfelle for 
mange av de som begynner på telenors  opend mind. Flere har vært trygdet i mange år og er ikke vant til å stå opp 
og komme seg ut om morgenen, uvante med de rutiner og den sosialitet arbeidet fører med seg. 
slike ting er det ingrid og staben må lære dem, i tillegg til det rent faglige. mye handler om psykologi og om hold-
ninger. For de deltagendes holdninger er selvfølgelig like personavhengig i denne gruppen som i alle andre grupper. 
noen har vent seg til å få «sydd puter under armene» – ja, det er ingrid som bruker uttrykket, ikke jeg. 
og de må jo plukkes av dem.

At mye er psykologi forstår jeg der jeg står, fylt av fremmedgjorthet og forlatthet overfor den enorme Fornebu-
 bikuben summende av næringsvirksomhet. men jeg tar mot til meg, folder armene over rUss-06 og spør et par 
vennlig utseende unge damer om de vet hvor jeg kan treffe ingrid ihme? de smiler hoderystende og opplyser om at 
det arbeider 4000 personer på denne adressen. men de gir meg det gode råd å spørre i resepsjonen i bygning k og 

det	hun	huskeR	best	eR	Legens	utsagn	
om	at	hun	ikke	kunne	bLi	FLyveRtinne.	
FLyveRtinne?	som	om	det	vaR	dRømmen.



det gjør jeg. Lister meg så diskret jeg kan forbi noen moderne kunstverk og over det blanke gulvet til den impon-
erende store og buede resepsjonen som det står en streng dame bak. Hun vet heldigvis hvem ingrid ihme er, jeg spør 
hvor jeg kan finne henne, men så enkelt er det ikke. jeg må skrive meg inn på en datamaskin, noe jeg klarer forholds-
vis bra og jeg tror at nå vil dører åpne seg, men nei, for ingrid ihme skal nå få en sms om at jeg er kommet og så selv 
komme for å hente meg. og lykkeligvis tar det ikke lang tid før ingrid kommer rullende og passer mye bedre inn i de 
moderne og mondene omgivelser enn forfatteren. med rød leppestift og røde negler, et langt halskjede og et aldeles 
nydelig ansikt som likevel utstråler effektivitet og autoritet. 

Hun ber meg, vennlig, men bestemt om å følge etter henne mens hun manøvrerer den høyteknologiske rullestolen 
lydløst og elegant gjennom dører og ganger. 

Hun spør om jeg er sulten. det er jeg ikke. men hvis jeg visste da, det hun siden skal fortelle, at området har fire 
kantiner og at alle ansatte får menyene opp på skjermen hver morgen og kan velge fritt mellom taco, pizza og pølser 
eller sunnere alternativer som salat, torsk og flyndre, ville jeg svart ja. Hun sier folk ikke spør hvor mange år det er 
siden de begynte å arbeide på stedet, men hvor mange kilo. selv spiser ingrid ved tolvtiden, gjerne med kollega Ann 
kristin som var deltager på programmet i 2005, nå fast ansatt. Hun hører dårlig. 

vi setter oss i kaffebaren,  jeg spør og graver.
 jeg er særlig opptatt av hvordan ingrid reagerte da hun fikk vite at hun hadde en så alvorlig sykdom. det er slike 
beskjeder vi alle frykter; ingen er forsikret mot livstruende eller funksjonshindrende diagnoser og ulykker. Hvordan 
taklet hun det?

Hun forteller at unge mennesker som regel har en mindre følelse av tap enn eldre, ved f. eks. en beskjed om at de vil 
bli avhengig av rullestol. Unge mennesker har større omstillingsevne og større evne til å godta situasjonen slik den 
engang er. ingrid har i hvert fall, forstår jeg, alltid vært løsningsorientert. og det er jo det arbeidet hennes består i: å 
finne løsninger for den enkelte, å se muligheter der andre ikke ser dem, finne ut av«hvordan skal vi få det til» framfor 
å se seg blind på det uløselige eller uforanderlige. så hun bruker ikke tid på å tenke på at sykdommen er progressiv 
og stadig utvikler seg, hva skal det være godt for? Hun bruker sine krefter på det som gir resultater, for seg selv og 
andre. Hun er i full jobb og har hodet fullt av kompliserte problemstillinger som krever hennes kreativitet og tanke-
kraft – hun har ikke tid til å tenke negativt. 

hun	eR	i	FuLL	jobb	og	haR	hodet	FuLLt	av	kompLiseRte	
pRobLemstiLLingeR	som	kReveR	hennes	kReativitet	og	
	tankekRaFt	–	hun	haR	ikke	tid	tiL	å	tenke	negativt.
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det handler om å åpne dører, om fleksibilitet, om at alle er unike som de er, og derfor også om å akseptere andres 
modell. 
 

iv   ved halvfemtiden tar ingrid heisen ned til bilen i underetasjen og kjører hjem til greta garbo, halvt skogkatt, fire 
år gammel og med mye pels. Lager middag alene eller får hjelp av en sine fem BPA-assistenter; hver måned legger 
de en plan i fellesskap så ingrid har full oversikt. så drar hun kanskje på kino eller på favorittrestauranten süd-øst 
på schous plass der maten er god og de har åpen kjøkkenløsning så alle kan se hvordan den tilbredes. eller hun blir 
hjemme og ser sopranos på dvd, eller møter søsteren som også bor i nærheten og arbeider med reklame i tv3, eller 
møter venner og venninner, mor eller far, og tilbringer altså kveldene altså slik de fleste gjør. Legger seg med hodet 
fylt av neste dags arbeid, som de fleste, men tenker nok også av og til på at nutella sjokoladepålegg ikke lenger er 
mulig å få tak i i norge, men i sverige der hun heldigvis er ofte i forbindelse med jobb, så hun kan jo  hamstre, men 
mon tro om hun kan lage det selv? 

v   og så våkner hun til en ny dag. og det er mer jobb med eU-søknad og møter. eller tur til stockholm.
Først og fremst er hun opptatt av den lyse og forhåpentligvis ikke fjerne fremtid der alle som har behov for å vite at 
telenor opend mind finnes, vet om det. slik at alle som vil, kan bli med, og der alle verdens land har tilrettelagt for 
funksjonshindrede av alle slag og slik kan bidra til et morsommere, mer kreativt og mangfoldig miljø, for alle.  

tett	på	ingrid	ihme

hvilken utdannelse ville du tatt, om du kunne velge fritt?  Den samme.

hva ville vært «drømmejobben» for deg?  Jeg tror jeg har den.

det norske samfunnet er ikke planlagt, bygd eller organisert slik at alle kan fungere i det like godt. offentlig transport, 

 bygninger og uteområder er for eksempel utilgjengelig for mange funksjonshemmede. har dette begrenset dine muligheter 

med hensyn til å ta den utdanningen du ønsket?  Nei.

har disse forholdene begrenset dine muligheter på arbeidsmarkedet? I min jobb er det en fordel å være funksjonshindret, men 

alt jeg har erfart gjennom 11 år, er jo at funksjonshindrede møter negative holdninger og fysiske barrierer.

har det hindret deg i å søke på, eller få, jobber du ellers er kvalifisert for?  Sannsynligvis.

mange mennesker har fordommer mot funksjonshemmede. dette kan for eksempel gi seg utslag i at en antar at funksjons

hemmede er mindreverdig arbeidskraft. mener du at du har vært offer for slike holdninger?  Det har jeg nok mange ganger, 

men jeg er god til å fortrenge. Men én episode husker jeg godt. For et par år siden var jeg på vei fra sonen til heisen, jeg skulle 

hjem. En mann kom gående, han var gjest, og jeg hadde aldri sett han før. Han sa til meg: «Så flink du er til å kjøre rullestol.» Jeg ble 

rasende og freste: «Tror du det er det Telenor betaler meg for?» Jeg kan le av det nå, men jeg husker at jeg ble sinna.

er det problemer mht. transport eller bygningsmessige forhold som begrenser dine muligheter på arbeidsmarkedet?  Nei.

bidrar arbeidsmarkedets krav til effektivitet til å begrense dine muligheter? Nei, jeg har da samme krav til effektivitet.

hva slags forandringer i samfunnet ville ha bedret din situasjon som arbeidstaker/yrkesaktiv?  Forbedringer ift. fly og tog 

ville ha gjort  det lettere for meg.

har du like god lønn som andre på samme alder og med samme utdanning?  Det håper jeg.

hvordan kommer du deg til/fra jobben?  Bil.

har du finansiert bilen din selv, eller har du fått støtte fra folketrygden?  10 år gammel trygdebil.

Kunne det vært gjort endringer på arbeidsplassen din som ville ha gjort arbeidsdagen din enklere?  Nei, men jeg er medlem i 

Statens råd for funksjonshemmede, og vi jobber mye med temaer som den nye antidiskrimineringsloven og Universell Utforming, 

og tro meg når jeg sier at det er mye å jobbe med på disse områdene.
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ved siden av reservebenKen forTseTTer …
Av Ann kristin krokAn, kommUnikAsjonskonsULent, ULoBA

med	loven	i	hånd	…
det er en kjent sak at arbeidsplasser som regel ikke er tilgjengelige for alle. i år, i 2007, har regjeringen lovet at et 
forslag til en antidiskrimineringslov for funksjonshemmede skal legges fram for stortinget. Hva det endelige lovfor-
slaget vil inneholde gjenstår å se, men om politikerne følger syseutvalgets forslag, og på kort sikt bare stiller krav 
om tilgjengelighet til nye bygg, vil det ta lang tid før funksjonshemmede har full tilgang til samfunnsliv og arbeidsliv. 

og for å ha nevnt det: over 50 land i verden har et lovfestet forbud mot diskriminering av funksjonshemmede.  
den første loven kom i 1990.
Politikerne snakker varmt om Universell Utforming for tida, det er litt «in». det blir likevel litt som hos Peer gynt: 
«Å tenke det, å mene det, å ville det … », for denne vinteren har stortinget for eksempel bestemt  at det heretter bare 
skal være lov til å bygge tre etasjer uten heis, tidligere var det fire. dette kaller man et framskritt. For meg spiller det 
ingen rolle om det er to, tre eller fire etasjer opp dit jeg skal. er det ikke heis, er ett trinn nok til å stanse meg. 

en lovfestet rett til full likestilling og deltakelse på alle områder i samfunnet er den eneste veien å gå, om politikerne 
mener noe med de fine ordene. et sterkt lovverk fulgt opp av sanksjonsmuligheter er en forutsetning for å løfte 
funksjonshemmede ut av den undertykte posisjonen vi alltid har vært i. 

det	nye	klasseskillet	
spådommene forteller at det framtidige klasseskillet i samfunnet vil gå mellom dem som er innenfor arbeidslivet, 
og dem som stenges ute.

kan vi forvente at nAv-reformen vil få et trinn 2, der sammenslåingen av etatene for arbeid, trygd og sosiale ytelser 
følges opp av en sammenslåing av ytelsene?  denne fellesytelsen, som kanskje vil kalles en «borgerlønn», «minste-
lønn» eller «garantert minsteinntekt», vil neppe bli veldig fet, ettersom den nok blant annet skal «stimulere» folk til 
yrkesaktivitet. dermed vil alle som har en noenlunde godt betalt jobb, kjøpe seg private tilleggspensjoner. det vil i 
praksis bety slutten for Folketrygden. 

dette minner meg om en vitsetegning fra den spede begynnelsen av funksjonshemmedes interessekamp. vi ser en 
pølsebu med tre trappetrinn opp til luka, og en fyr i rullestol nedenfor. Under står teksten: «ingen ben, ingen pølse!»   

og det er mer … se side 100. 



vi befinner oss på Høgskolen i oslo, i et lyst og vennlig kontor. det tilhører 
Lars inge terum, professor og faglig leder ved senter for profesjonsstudier. 
vi sitter overfor hverandre i en liten sofagruppe, den sosiale delen av kon-
toret. i den andre enden, nærmest vinduet, har han skrivebordet. derfra kan 
han se ut på andre av de rødbrune bygningene langs Pilestredet, disse som 
en gang har rommet et bryggeri. nå rommer de mennesker som befatter seg 
med kunnskap. og professor terum er blant dem som står enslig overfor de 
mange og formidler kunnskapen til studentene.

 den biten er uproblematisk, sier han. så lenge det er jeg selv som snakker. 
Har du ikke lagt merke til det?
 til hva?
 til hvordan tunghørte foretrekker å snakke selv, hvordan de gjerne holder 
ordet.
 vi ser for oss grandtante Astrid med det gammeldagse høreapparatet 
i en nødvendig bluselomme på brystet; jo, hun foretrakk kanskje å snakke, 
fremfor å lytte.

 slik holder man seg inne i samtalen, forklarer terum.
 Har han slitt med dårlig hørsel hele sitt liv? undrer vi.
 nei. det kom etter hvert. jeg erkjente det ikke som noe problem før jeg var rundt 30.
 det dreier seg om en arvelig nevrogen hørselssvikt.
 slik sett har jeg levd med problemet bestandig, sier han. min morfar var skrekkelig tunghørt da jeg var gutt. og han 
ville ikke bruke apparat.
 Fordi han skjemtes?
 nei, fordi han syntes han fikk så underlig stemme ved det. vi sa det jo til ham, at for oss var stemmen hans den 
samme, at det var han selv som syntes den forandret seg. men det var jo en del av poenget, at han ikke orket høre 
den på den måten.
 senere ble morens hørsel også svekket.
 det skapte mange situasjoner som irriterte meg, sier sønnen.
 og nå lurer jeg på om mine egne unger ergrer seg like mye over meg, smiler han skrått.
 vi kjenner det i kroppen, alle som har opplevd det samme: frustrasjonen over at den tunghørte ikke fikk med seg 

TunghørT, ja, men funKsjonshemmeT?
ForFAtter: toriL Brekke

FotogrAF: morten krogvoLd

lars	inge	terum	

født	
1952

utdannelse 

Cand.polit. Dr. philos (sosiologi)

yrke	
Professor/faglig leder ved Senter for 

profesjonsstudier ved HiO.
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 slikt kan organiseres ved krav eller diplomati. det kan til og med skje av seg selv, ved omgivelsenes blikk for hva 
som må til og vilje til å stille opp.
 Lars inge terum har alltid tidligere trivdes i bølger av levende sosialt liv. Han har likt seg ved kneipebord mellom 
venner, med kjappe replikker, latter og sterke meninger. 
nå fungerer jeg ikke i slike sammenhenger, slår han fast.
 er det et savn?
 naturligvis. men ikke slik at det fyller meg med noen dyp sorg, heller med et mildt vemod. det er fint å ha opplevd det.
 smalltalk egner seg ikke for tunghørte. slike må ha en samtalepartner like overfor seg, uten forstyrrende elemen-
ter av støy fra nabobord, musikk eller fjernsynsstemmer. den tunghørte må konsentrere seg om den ene, han må se 
ansiktet, kombinere mangelfulle lydbilder med leppebevegelser og ansiktets akkompagnement av muskelliv. 
et glimt i øyet trekker tolkningen av noe sagt i en annen retning enn om ordene var blitt fulgt av en trist geip.
 Fire om et middagsbord, sier terum. det er nok. to gjester en fredagskveld. da mestrer jeg samtalen.
 og i arbeidssituasjonen?
 jeg er ikke så ofte til lunsj med de andre. vi har langbord og praten går på kryss og tvers. det er fint, men ikke for 
tunghørte.
 Lunsjen er fritid, fortsetter han. 
da skal medarbeiderne få slappe av, mumle og diskutere som de vil. slippe å forholde seg til problemet hans. 
 det er terum som er sjefen på sPs, som det kalles. Ansvaret får ham til å vurdere når det er legitimt å skape 
 strukturer som tar hensyn til hans egen funksjonshemning og når det ikke er det. Under møter er det nødvendig at 
sjefen hører.
 men hva er det egentlig dere driver med her? Hva betyr profesjonsstudier?
 det betyr forskning på profesjoner. Leger, lærere … vi ser på den rollen de spiller som gruppe i samfunnet, og på 
selve profesjonsutøvelsen, hvordan kunnskapen spiller inn, det etiske underlaget ved konfliktløsning … og på den 
enkelte utøveren, hvem som har latt seg rekruttere til faget, hvordan de takler press, hvordan psykisk belastning 
henger sammen med kompetanse …
 ordene strømmer. de er viktige. og vi sporer av i en samtale om hva som skjer med resultatene av studiene, hvilke 
følger de får for gruppene det gjelder, for undervisningen og for de som møter profesjonsutøverne i det daglige 
– som skoleelever og pasienter.
 Hvilken utdannelse har du selv?
 terum trekker pusten. Han lener seg bakover i stolen. Fingertuppene møtes. så forteller han den utrolige historien 
om hvordan det har vært mulig å bli professor med utgangspunkt i en middelmådig ungdomsskoleeksamen.
 den hører ikke hjemme i denne teksten. men det dreier seg om et menneske med rik erfaring fra organisasjoner  
og arbeidsliv. om et ungt menneske som mot normalt fikk studere uten studiekompetanse.
 det unge mennesket som behersket rommet der alt skjedde, er historie. 
 tilbake sitter en voksen mann. i 1998 ble han som den første ansatt for å bygge opp et forsknings- og forsker-
utdanningssenter ved Høgskolen i oslo. nå er ca. 35 personer tilknyttet senteret, som bl.a. har ansvaret for høgsko-
lens eneste doktorgradsprogram.

smaLLtaLk	eR	ikke	FoR	tunghøRte.	sLike	må	ha	en	samtaLe-
paRtneR	Like	oveRFoR	seg,	uten	FoRstyRRende	eLementeR	
av	støy	FRa	naboboRd,	musikk	eLLeR	FjeRnsynsstemmeR.

poenget, at misforståelse fører til kommentarer uten sammenheng med det sagte. men hvorfor blir vi så frustrerte, 
så skuffet? 
 sannsynligvis over bruddet på samtalen. kontaktbruddet. vi forteller kanskje noe viktig, vi er spente på reaksjo-
nen. den stemmer ikke med forventningene. så må det hele gjentas …
 Lars inge terum har to sønner, på 13 og 16 år. ennå vet man ikke om de også vil rammes. Farmoren deres fikk det 
ikke før hun var femti. Faren var altså tretti, men først da han nærmet seg førti, begynte han å gå fast med høre-
apparater.
 Forandringen kom langsomt, forteller han. jeg greide å omstille meg, styrket konsentrasjonen under en samtale.
 i begynnelsen brukte jeg bare ett apparat, selv om jeg hadde fått utdelt to, forteller han. et lite som jeg dyttet inn 
i øregangen. ikke til å se. om jeg lot håret vokse et par centimeter ekstra, var det definitivt ingen som ville oppdage 
det.
 Bare ett? var ikke begge ørene rammet?
 jojo. men det er stor forskjell på å gå med én stokk og to. to stokker – eller krykker – vitner om et problem! det 
ble for mektig for meg. og så er jo dårlig hørsel sterkt knyttet til alderdom. når jeg sa til folk at jeg hørte dårlig, 
 kommenterte de det ofte støttende: ja, det gjør også bestefaren min! 
som ugift, tunghørt og på vei mot de førti opplevdes det ikke nettopp oppmuntrende.
i den perioden svarte jeg i hytt og vær, sier han. Akkurat som morfaren min. jeg gjettet og tolket, og tok ofte feil. det 
tok lang tid å erkjenne at jeg levde med hemningen. 
slik er det sikkert for mange. denne uvilligheten til å innrømme at noe er virkelig galt. det å akseptere at man er 
havnet i gruppen mennesker med en funksjonshemning.
men så skulle han bo i england ett år. det var i den sammenhengen at tunghørtheten manifesterte seg som et alvor-
lig problem. Han behersket ikke språket like godt som det norske.
jeg oppdaget at jeg på norsk ofte skjønte hva som ble sagt, selv om jeg ikke hørte alt. denne usynlige ’kodeboken’ 
som gjorde det mulig, hadde jeg ikke i engelsk versjon. jeg måtte i stedet begynne fast med høreapparater.
 nå har professor terum ett synlig apparat til hvert øre. designerne har gjort dem penere enn de eldre typene, de er 
ikke lenger rosa og liksom hudfarget, de er i hvert fall ikke så digre at de trenger en egen lomme for batteriet. disse 
ligger over øret som et smykke av metall og kryper tydelig inn i hodet. volumet kan styres fra armbåndsuret. 
 når han skal holde forelesninger, forteller han studentene om sitt lyte. det er ikke stort. men det hender han ikke 
oppfatter spørsmål som blir stilt. en lærer må oppfatte et spørsmål korrekt. ellers kan han ikke gi opplysende svar. 
så må studentene heve røsten, i tillegg til at foreleseren mobiliserer hjelpere rundt i rommet som kan bringe ham 
setningene.



terum leder et stort forskningsprosjekt om hvordan lærere mestrer yrket. Likevel holder han seg unna foreldre-
møtene i klassene til sønnene. slike foregår jo i klasserom eller på personalrommet, der man sitter i alle retninger. 
det gjør det vanskelig for en hørselssvekket å oppfatte hva som blir sagt.
og det er slitsomt å stå ringside under avkommets håndballkamper. selv om det er spillet på banen som er det 
viktige, er jo ikke kommentarene i foreldregruppen uinteressante. tilskuerrollen har jo også en sosial side, som støy 
og akustikk i håndballhaller vanskeliggjør for tunghørte.
 det gjør noe med identitetsfølelsen, sier han. Å ikke lenger være den en var.
 så ler han ved minnet om en episode der han fikk et glimt av seg selv utenfra:
 jeg får ofte høre at jeg er så intenst til stede i samtalen.
 ja?
 så skulle jeg holde en forelesning for en gruppe studenter jeg ikke kjente fra før. Bakerst i salen så jeg at det lå en 
forsterker for en hørselshemmet. samtidig opplevde jeg på første rekke en ung kvinne som lente seg fram og åt meg 
med blikket. i første pause fikk jeg greie på at det var kvinnen foran som eide apparatet bak. jeg hadde ikke tenkt på 
sammenhengen.
 du trodde hun prøvde å sjekke deg opp?
 jeg fikk et glimt at hvordan jeg selv kanskje virker på andre. det at man lener seg forover for å høre best mulig. 
At man fokuserer på ansiktet, nærmest på nesetippen, for å få med seg munnbevegelsene og uttrykket i øynene …
 På sitt eget kontor sitter han avslappet og tilbakelent.
 Han har lydforsterker til telefonen. Han er glad for at man i dag kan få opp numre eller navn på displayet. seminar-
rommet på senteret har mikrofoner. 
 det er ikke snakk om store investeringer for en arbeidsplass, bare en smule tilrettelegging, slår han fast. jeg ville 
vanskelig kunnet ha denne stillingen uten disse hjelpemidlene.
 og høreapparatene blir stadig mer effektive, og dessuten penere å se på. 
samtidig er det interessant å se hvordan annonsene for nye høreapparater fokuserer på lytting i støyfulle om-
givelser, sier terum. de forteller om revolusjonerende fremskritt. jo da, fremskrittene er markante. Likevel kan 
reklamen for høreapparater irritere meg, særlig når den gjør apparatene til intelligente aktører – som tilpasser og 
vurderer hva som er best for deg som er tunghørt.
 dette er lite intelligent markedsføring, spør du meg, mener han.
 ellers må designerne i liten grad ha vært med i utviklingen av andre hjelpemidler, slår han fast.
 Han tenker på innretningene som kan koples til ringeklokke og telefon, og til brannalarm, i hjemmet.
 selv har vi sett en isbjørn som begynner å blinke; den var da ikke så ille, den? men det burde naturligvis være 
mange flere å velge imellom, siden smaken er forskjellig.
 Hva med signalrødt høreapparat? foreslår vi.
 nei. Heller blått. 
 mens andre ville foretrukket rosa, lysegrønt eller kremgult … 
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tett	på	lars	inge	terum

hvilken utdannelse ville du tatt, om du kunne velge fritt?  Samme utdannelse som jeg har tatt.

hva ville vært «drømmejobben» for deg? Den jobben jeg har.

det norske samfunnet er ikke planlagt, bygd eller organisert slik at alle kan fungere i det like godt. offentlig transport, byg

ninger og uteområder er for eksempel utilgjengelig for mange funksjonshemmede. har dette begrenset dine muligheter med 

hensyn til å ta den utdanningen du ønsket eller dine muligheter på arbeidsmarkedet?  Nei.

har det hindret deg i å søke på, eller få, jobber du ellers er kvalifisert for?  Nei. 

mange mennesker har fordommer mot funksjonshemmede. dette kan for eksempel gi seg utslag i at en antar at funksjons

hemmede er mindreverdig arbeidskraft. mener du at du har vært offer for slike holdninger?  Nei.

er det problemer mht. transport eller bygningsmessige forhold som begrenser dine muligheter på arbeidsmarkedet?  Nei.

bidrar arbeidsmarkedets krav til effektivitet til å begrense dine muligheter?  Nei.

har du like god lønn som andre på samme alder og med samme utdanning?  Ja.

hvordan kommer du deg til/fra jobben?  Sykler vår, sommer og høst, og går om vinteren. 

har du, hvis du har bil, finansiert bilen din selv, eller har du fått støtte fra folketrygden?  Finansiert den selv.  

Kunne det vært gjort endringer på arbeidsplassen din som ville ha gjort arbeidsdagen din enklere?  Mulige og relevante 

endringer er alt iverksatt.
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universet	for	alle

nøkkelordet i myndighetenes ansvar for funksjonshemmede er universell 
utforming, men hva er det da? 

«Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte 
at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov 
for tilpassing og en spesiell utforming. 
Hensikten med konseptet universell utforming er å forenkle livet for alle ved å 
lage produkter, kommunikasjonsmidler og bygge omgivelser mer brukbare for 
flere mennesker, med små eller ingen ekstra kostnader. Konseptet universell 
utforming har som målgruppe alle mennesker; i alle aldre, størrelser og med ulike 
ferdigheter» heter det i forklaringen fra Statens råd for funksjonshemmede». 

Toril Heglum

mye	til	nytte

hjelpemidler begrenser hindringene 
funksjonshemmede møter når de skal 
utføre ting, fra arbeidsoppgaver til 
mer private oppgaver. 

for eksempel kan leselist for blinde 
pCbrukere oversette bokstaver 
på skjermen til punktskrift. andre 
hjelpemidler kan avgrense vanskene 
funksjonshemmede møter på arbeids
plassen, i kantiner og på kjøkkenet 
hjemme, ved bad og toalettbesøk og 
liknende. hjelpemiddelsentralen og 
arbeidslivssentrene gir informasjon 
og veiledning. nav kan låne ut, skaffe 
og/eller gi bidrag til hjelpemidler, 
særlig når behovet for tilrettelegging 
og hjelpemidler i hjem og på arbeids
plass er varig, dvs. to år eller mer. 

Toril heglum

mottoet	våRt	eR:	du	tRengeR	ikke	gå	tiL	jobben,		
hvis	du	baRe	kommeR.		jon	FRedRik	baksaas,	teLenoR

vi	kan	kLaRe	å		sikRe	at	nybygg	og	
videReutvikLing	av	oFFentLige	stedeR	
bLiR	univeRseLt	utFoRmet.			
bjaRne	haakon	hanssen

!

den	hemmeligste	trygdetjenesten

for mange funksjonshemmede  er det største hinderet å komme til og fra arbeid. Tidligere rikstrygdeverkets  
– nå navs – tilbud til dem som ikke selv kan kjøre bil eller bruke kollektivtransport, er en godt bevart hemmelighet. 

Mot prisen av hva buss- eller banebiletten koster, dekker NAV arbeidsreiser med drosje for dem som ikke selv kan kjøre bil eller 
bruke kollektivtransport. Ordningen gjelder også under utdanning. Støtteordningen har vært på forsøksbasis fra 2001, men er 
planlagt som permanent tilbud fra 2008. Da Nordlandsforskning evaluerte tjenesten i 2003, hadde bare 245 personer benyttet 
tilbudet. En av tre søkere fikk avslag. Den viktigste årsaken til at så få benyttet tilbudet, er at få kjenner til det. Ikke så rart, siden 
du skal grave dypt i NAVs nettsider for å finne det, under menyen Helsetjenester og undermenyen Hjelpemidler.

Toril Heglum

sannheTens øyebliKK
Av øystein HAgen

Arve Aasmundseth i Abelia fører en tofrontskamp. 
Arbeidsgiverne er skeptiske til å ansette funksjons-
hemmede, de frykter det medfører ekstra besvær, 
høyere kostnader og er lite kjent med de mulighetene 
myndighetene byr på. Arbeidssøkerne vet ikke hva 
som forventes av dem, og er for opptatt av funksjons-
hindringen til å markedsføre hva de kan bidra med og hva 
det innebærer for arbeidsgiveren å ansette akkurat dem.
det enkle svaret er at hvis arbeidsgiveren hadde turt å 
spørre, og den som blir intervjuet er forberedt, og ubedt 
redegjør for hvordan de kan mestre jobben, med eller 
uten spesiell tilrettelegging og hvis de også kan infor-
mere om de virkemidlene staten stiller med, vil begge 
parter være tjent med det.

jobbintervjuet blir terskelen begge må overkomme, for 
å komme i gang.

ikke på jobb
Funksjonshemning er ingen kvalifikasjon i seg selv. 
kan hende jeg får «pepper» når jeg sier det rett ut, sier 
 Aasmundseth, men virksomhetene  ansetter ingen fordi 

de er funksjonshemmede. de er på jakt etter kompe-
tanse. 

Abelia er arbeidsgiverorganisasjon for kunnskap og 
teknologi i nHo. Abelias første kampanje for funk-
sjonshemmede ble ledet av cato Zahl Pedersen, under 
mottoet: «gode hoder i arbeid». For å føre initiativet 
videre og skaffe mer grunnlag om funksjonshemmede i 
bedriftene spurte Aasmundseth noen virksomheter om 
de hadde funksjonshemmede ansatt?  det bastante og 
umiddelbare svaret han fikk, var: nei, her jobber ingen 
funksjonshemmede. Han måtte spørre om igjen: jobber 
det noen svaksynte eller tunghørte hos dere, eller noen 
som går på krykker eller sitter i rullestol. jaså ja, var det 
det han mente? men de gjør jo ikke noen dårligere jobb 
enn noen av de andre, så kan det være noe å mase om? 
derfor kan vi si at «funksjonshemmet – ja, men ikke på 
jobben»  er gyldig.

– Først ser vi rullestolen, den hvite stokken eller høreap-
paratet, tenker vårt, og det overskygger alt. tar vi et skritt 
videre, og blir kjent med mennesket bak, blir bildet et 
annet. etter hvert ser vi ikke funksjonshemningen lenger, 
bare en god kollega. da må vi altså åpne opp, og våge å se 
menneskene bak og hva de kan bidra med. Å tilrettelegge 
arbeidsoppgavene slik at funksjonshemning ikke blir 
til hindring for å gjøre jobben er som regel en mindre og 
billigere operasjon enn de fleste tenker seg. det finnes 
støtteordninger for fysisk tilpasning og lønnstilskudd i 
en innkjøringsperiode. telenors handikapprogram tar to 

arve	aasmundseth	

yrke	
Leder næringspolitikk og HMS

arbeidssted
Abelia/NHO
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abeLia	stiLLeR	kRav	tiL	Funksjonshemmede	som	viL	ha	jobb,	
og	tiL	aRbeidsgiveRne	som	skaL	ansette	dem:	snakk	åpent	
om	hva	som	kReves	FoR	at	begge	paRteR	kan	bLi	FoRnøyd. !

år; tre måneder på kurs, 21 med arbeidstrening. såpass 
lang tid tar det, men det er prisen verdt hvis resultatet blir 
vellykket, hevder Aasmundseth. 

over terskelen
Abelias mål er å få de to partene, arbeidssøkeren og 
arbeidsgiveren, over terskelen og i dialog med hver-
andre. jobbintervjuet er sannhetens øyeblikk.

– noe av det styggeste jeg ser er stakkarsliggjøring. 
Legg merk til at jeg aldri snakker om diagnose og 
sykdom: vi forholder oss til mennesker med en funk-
sjonshemning som, ofte med enkle virkemidler, kan bli en 
verdifull bidragsyter på jobb. mange funksjonshemmede 
kunne tenke seg å få jobb, men tør ikke prøve av frykt 
for å mislykkes og å miste trygden. de forblir «trygge 
på trygd». Her er det vrangforestillinger på begge sider, 
men de kan ryddes av veien med en åpen dialog der 
begge parter legger kortene på bordet, og sier hva de 
forventer, hva de kan tilby og hva som må til for å gjøre 
begge parter gjensidig fornøyd med et arbeidsforhold. 

det er et paradoks at funksjonshemmede arbeidssøke-
re melder at de ikke får jobb og at arbeidsgivere melder 
at «det ikke er noen funksjonshemmede arbeidssøkere.»

usynlig
Aasmundseth har god kontakt og stor beundring for 
en ungdomsorganisasjon Unge Funksjonshemmede. 
i organisasjonen er det utviklet en web-tjeneste som 

heter www.jobbressurs.no. Her er både frimodigheten 
og faktaopplysningene som kan bidra til å få unge 
funksjonshemmede i arbeid.

– det var offisiell åpning med feiring og skryt av 
 tjenesten. en av gratulantene vektla at «brukerne» selv 
hadde laget en webside. Hvadda?? sier Aasmundseth, 
«brukere?» Weben er profesjonelt utført både mht. 
design, innhold og informasjonsarkitektur, og den er 
målrettet for å ha arbeidsgivere og jobbsøkere som 
brukere. Flott arbeid fra kompetente mennesker.

Funksjonshemmede er i stor grad usynlige i arbeids-
markedet. medieoppslagene er ofte negativt ladet. 
vi ville bruke bilder av funksjonshemmede på jobb i 
en brosjyre, men det var umulig å finne bilder. vi lette 
i norske og utenlandske kommersielle fotobaser, men 
fant ingen kobling mellom jobb og funksjonshemning. 
Forestillingen om handikap som sykdom dominerer 
fullstendig. nå har vi tatt initiativet til å gjøre noe med 
dette.

«smørebua» svikter
skal det lykkes å få unge funksjonshemmede ut i arbeids-
livet, må også samfunnet ta ansvar, og koordinere verk-
tøyene, sier Aasmundseth. – i dagens arbeidsmarked 
skjer ansettelser «over natta», og arbeidsgiveren har 
ikke tid til å vente på svar på en søknad til nAv. når 
jobbsøkere stiller til jobbintervju, trenger de å ha med en 
bevitnelse, som unge par har med seg lånegaranti når de 

går på boligjakt. de må si klart ifra om hvilke ressurser 
som er tilgjengelig for å gjøre overgangen fra trygd til 
jobb så lite bakglatt som mulig.

«smørebua» er et uttrykk vi gjerne bruker i denne 
sammenhengen. samfunnet har tilstrekkelige verktøy 
til at overgangen fra trygd til jobb kan gli godt, men 
tiltakene er for dårlig koordinert. om vi sammenlikner 
med ole einar Bjørndalen: ville han akseptert at han fikk 
velsmurte ski, bare han ventet til et par uker etter at 
startskuddet har gått? 

Unge funksjonshemmede har pekt på at det offentlige 
må koordinere sine tiltak bedre, og de har helt rett.

– vi kan ikke kreve at alle skal kunne gjøre alt. Hadde 
du fristet meg til å gå på ski ved å kreve at jeg skulle slå 
Bjørndalen i parløp i første forsøk, hadde nok skiene 
blitt liggende på hylla. det beste kan fort bli det godes 
fiende.  

arbeidsarenaen

Arbeidslivet	er	en	arena	for	verdiskaping,	utbytte,	faglig	utvikling	og	sosialt	fellesskap.	Å	ha	en	plass	i	arbeidslivet	spiller	en	
avgjørende	rolle	for	identitet	og	selvrespekt.	Så	for	å	oppsummere	hva	vi	krever	av	begge	parter:	Vi	vil	at
•	arbeidsgiveren	skal	innkalle	kvalifiserte	funksjonshemmede	jobbsøkere	til	intervju
•		funksjonshemmede	jobbsøkere	skal	være	åpne	informasjonsbærere,	markedsføre	hva	de	har	å	tilby,	fortelle	konkret	hva	det	vil	

innebære	å	ansette	dem	og	hvilke	ordninger	samfunnet	tilbyr
•		arbeidsgiver	og	funksjonshemmet	arbeidssøker	skal	våge	å	ta	en	åpen,	praktisk	og	tydelig	dialog,	og	ta	sjansen	på	at	relasjonen	

mellom	dem	kan	bli	langvarig
•	det	offentlige	støtteapparatet	skal	trå	til,	når	det	trengs,	med	de	ressursene	som	trengs.

Abelia	er	den	første	arbeidsgiverorganisasjonen	som	tar	opp	slike	spørsmål.	Da	NHO,	LO	og	Staten	avtalte	å	satse	på	inklude-
rende	arbeidsliv,	valgte	Abelia	fra	starten	å	satse	på	å	inkludere	flere,	mens	andre	først	og	fremst	satset	på	å	få	ned	sykefravæ-
ret.	Bakgrunnen	er	enkel:	Vi	tror	at	mange	arbeidsgivere	går	glipp	av	kompetent	og	lojal	arbeidskraft,	at	personer	går	glipp	av	
gode	arbeidsplasser	og	sist	men	ikke	minst	samfunnet	går	glipp	av	både	verdiskaping	og	skatt.	Abelia	har	også		
presentert	sin	strategi	for	European	Disability	Forum	i	EU.	Responsen	var	entydig:	Vi	bifaller	det	dere	gjør.	 !
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gangsynT ledersKap
Av øystein HAgen

til sverige? i demonstrasjonstog? mot diskriminering 
av funksjonshindrede? konsernsjefen og statsråden går 
sammen med programlederen i rullestol, under parolen: 
«vi har gått fra trygd til arbeid.»

næringslivet tror vel konsernsjefen i telenor og stats-
råden med regjeringens største utgiftsbudsjett har gått 
fra vett og forstand, men det er butikk i politikken. open 
mind i telenor gjør ansatte med funksjonshindringer like 
verdiskapende som andre ansatte.

Bak konsernsjef jon Fredrik Baksaas, arbeids- og 
inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og program-
sjef ingrid ihme går nisse, tobias, Pia og mila. Pia leder 
det nystartede open mind i telenors svenske datter-
bedrift, de andre deltar. ihme, i rullestol fra hun var 19, 
koordinerer det norske programmet med tilsvarende 
initiativer i sverige, danmark og malaysia. mottoet er: 
du trenger ikke gå til jobben, hvis du bare kommer. 
nytt navn nevnt før vi går inn i samtalen med de to 

telenor-lederne: eiliv mæhle var bedriftsleder i April 
data, som sammen med ergosoft var Ps-gruppen. 
tidlig på 1990-tallet var han utsatt for en skremmende 
nestenulykke, og tenkte som mange hadde tenkt: Hva 
ville skjedd med meg, familien, de ansatte om jeg havnet 
i rullestol? i motsetning til mange lot han handling følge 
tanke.

telenor ville styrke kompetansen innen nettverk og 
datakommunikasjon, og kjøpte Ps-gruppen i 1996. med 
på lasset fulgte Handikapprogrammet mæhle hadde 
startet, og som nå heter telenor open mind.

forbilde til etterfølgelse
– det skulle bare mangle at et konsern som telenor 
ikke også tok ansvar for å føre programmet videre, sier 
konsernsjef jon Fredrik Baksaas, og ihme sier seg enig.  
–telenor har i kraft av størrelse og posisjon et sam-
funnsansvar. vi blir tatt alvorlig, og sett på som et for-
bilde. der en middels eller liten bedrift kan bli mistenkt 
for å tenke egen vinning og posisjon hvis de engasjerer 
seg for funksjonshindrede, inspirerer telenors engasje-
ment andre virksomheter til å bidra på tilsvarende måte. 
telenors størrelse og eierskap påvirker også myndig-
hetenes syn på hvilke løsninger som kan være mulige, 
sier Baksaas.

sant nok. normen i regjeringskvartalet nå er at minst 
én av de  25 nyansatte skal komme fra bunken av søkere 
med funksjonshemning, forutsatt at de har kompetanse 

jon	fredrik	baksaas	

yrke	
Konsernsjef 

arbeidssted
Telenor
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og kvalifikasjoner i orden. et trainee-prosjekt der hvert 
departement har tatt til seg en nystudert trainee som 
hemmes av et handikap er nå i gang, og skal tjene som 
eksempel til etterfølgelse i andre, offentlige virksom-
heter. det er mange som har strevet seg gjennom en 
høyere utdannelse tross alle hindre, men aldri finner 
innsmett i arbeidslivet. 

telenor open mind er evaluert av sinteF to ganger, 
med fem års mellomrom. Programmet når sine mål, 
viser evalueringene. Av ca. 80 som har fullført toårs-
programmet, har tre av fire deltakere fått jobb, noen i og 
andre utenfor telenor. 

god gevinst
ingrid ihme var én av de tidlige deltakerne, nå leder hun 
programarbeidet, og har blitt hedret med en nasjonal 
pris for godt lederskap. Programmet har i tillegg til å 
lønne seg økonomisk i lengden også gitt god Pr-gevinst 
for telenor.

siste sinteF-evaluering summerer opp den samfunns-
messige gevinsten til 100 millioner. tre parter har del i 
gevinsten:

de som har fått jobb sparer fellesskapet for trygd. de 
betaler skatt med glede i stedet, er glade for å være 
trøtte etter en lang arbeidsdag, og deltar med liv og 
arbeidslyst i daglig strev og frydefull fredagspils. 

økt selvrespekt måles ikke i penger, men veier vel så 
tungt som at de det gjelder har fått bedre råd.

ingen hadde vel forventet det, men medarbeidere 
som er rekruttert inn i telenor via telenor open mind 
er ikke mindre verdiskapende enn medarbeidere 
som er rekruttert via andre kanaler. startkostnadene 
er kanskje høyere, men offentlige etater som nå er 
integrert i nAv, har tatt mye av regningen ved å betale 
tilpasning av arbeidsplassene, og ved å gi lønnsstøtte i 
trainee-perioden.

– Alle tjener på det, og det er hva vi mener med vinn-
vinn-vinn, sier ingrid ihme.
– samfunnet kan stole på at telenor mener alvor når vi 
involverer oss, understreker Baksaas. Programmet er 
verdiskapende for de som deltar, for samfunnet og for 
bedriften.

FRa	FøRste	stund	LiggeR	en	viLje	tiL	å	Legge	tiL	Rette	
og	tiLpasse	utFoRdRingene	sLik	at	menneskeR	FåR	sjanse
tiL	å	vise	hva	de	dugeR	tiL. !

– kanskje er det akkurat slik samfunnsforandringer til 
det bedre skjer. noen tar et initiativ for å gi noe tilbake 
til samfunnet. Andre følger opp. det starter en kjede-
reaksjon. etter ti år kan vi feire jubileum for et prosjekt 
som ingen kunne forutsi, men som til alt overmål også 
 viser seg lønnsomt. til grunn for slike prosjekter ligger 
fra første stund en grunnholdning, en vilje til å legge til 
rette og tilpasse utfordringene slik at mennesker får 
sjanse til å vise hva de duger til. telenor er stolte og 
glade for å ha fått lov til å føre dette engasjementet 
videre – og det er gevinst i seg selv.
– og et eksempel som kan brukes til å utfordre andre, 
kanskje? 

plan og vilje
– Forutsetningen må jo være at det er arbeidsoppgaver 
som kan tilpasses slik at funksjonshindrede kan mestre 
dem. Hvis viljen er til stede, kan svært mange arbeids-
oppgaver legges til rette, bare det blir planlagt ordent-
lig, sier han. 

telenors hovedkvarter på Fornebu, Baksaas stolthet, er 
planlagt med vekt på tilgjengelighet. Han fulgte person-
lig opp store deler av byggeprosessen.
– Hvordan er det, ingrid, er det noe sted i huset du ikke 
kommer fram?
ihme benekter det. Få dager før hun skulle holde en pre-
sentasjon i et av de store auditoriene, manglet rampe 
for rullestol opp til talerstolen. travle håndverkere sto 
på, og seminardagen var rampen på plass. dermed for-

svant den siste fysiske hindringen, så vidt de to vet.
– telenor har gjennomført en omstilling fra en virk-
somhet hvor hovedoppgaven var å bygge ut og drive 
et telenett, til å bli en moderne servicebedrift, med 
mange arbeidsoppgaver som like gjerne kan utføres av 
bevegelseshemmede som andre. mens virksomheten 
før handlet om industri- og anleggslignende prosesser 
for å sikre infrastrukturen i telenettet, er telenor de 
seneste tiårene blitt et moderne servicekonsern basert 
på ikt-tjenester. en tilsvarende utvikling har skjedd i 
banker og forsikringsselskaper. statoil har vel ikke lov 
til å sende noen som ikke har full førlighet offshore, men 
statoil sin globale tjenesteyting på landjorda vokser, 
over hele verden. statoil kan bli et like stor forbilde som 
telenor, dersom de engasjerer seg.
– så stafettpinnen går videre til dem?
– jada, men også til andre virksomheter som har tjenes-
ter som like gjerne kan utføres av handikappede som av 
andre. er viljen og holdningen til stede, er det uansett 
mange bedrifter som kan ha mye å gi, konstaterer  Baks-
aas og ihme, og sender stafettpinnen videre.

telenors verdier er bl.a. at konsernet skal engasjere seg, 
forenkle, inspirere og vise respekt hvor de enn etablerer 
seg. verdiene er ryggrad for at konsernet kan vinne til-
liten som trengs hvis konsernet skal kunne vokse og vare. 

så enkelt er det.  
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sTafeTTen går videre
Av øystein HAgen

etter ti år med Handikapprosjektet utfordrer 
 telenor andre bedrifter, blant dem statoil, til å følge 
 eksempelet.

konsernsjefen i statoil er ikke fremmed for tanken. 
– Hva telenor har bidratt med er imponerende og 
beundringsverdig, og i høyeste grad et eksempel til 
etterfølgelse, sier konsernsjef Helge Lund i statoil 
rosende.
– Arbeidstakere med svekket hørsel, svaksynte, rulle-
stolbrukere og psykotiske lidelser slipper ikke ut på 
plattformene. det er i tråd med reglene vi er pålagt av 
myndighetene, og av hensyn til sikkerheten til de som 
arbeider på plattformen. 

mange arbeidsplasser kan likevel være relevante. 
i norge og internasjonalt. Arbeidsplasser på mange 
ulike kontorsteder i norge, og innen statoils forretnings-
område gBs – global Business service, ligger åpent for 
de beste stillingssøkerne. om de beste søkerne har et 

handikap som krever systemtilpasning for å gjøre en 
maksimal innsats, skal det ikke stå på det, sier Helge 
Lund. –vi har ikke råd til å utelukke arbeidssøkere som 
har kompetansen vi etterspør, bare fordi de har et handi-
kap. verken vi eller andre arbeidsgivere har råd til å gi 
slipp på godt kvalifiserte arbeidssøkere, om den eneste 
grunnen til at vi skal takke nei, er at arbeidssøkeren har 
et handikap. ingen i konsernet har oversikt over hvor 
mange av statoils ansatte som har en eller annen funk-
sjonshemning. vi ser ikke noe poeng i det, det viktigste 
er at de vi har ansatt og ansetter, har kompetansen og 
kvalifikasjonene vi trenger, og kan utføre oppgavene 
som skal gjøres

diskriminering – nei takk. Helge Lund forteller at han er 
vokst opp med funksjonshemmede i nær familie, og opp-
lever det som en smule absurd at mange arbeidsgivere 
diskriminerer funksjonshemmede ved ansettelser, av 
frykt for besvær og ekstra kostnader

– så det betyr at dere tar imot stafettpinnen fra telenor, 
og fører den videre?
– På en eller annen måte vil vi nok gjøre det. i første 
omgang er det en bekreftelse til alle som ansetter i 
konsernet: vi aksepterer ikke diskriminering, heller 
ikke av funksjonshemmede jobbsøkere. det er en 
selvfølge ut fra statoils grunnverdier. vi skal skape 
positive ringvirkninger hvor vi kommer. vi skal stå 
for åpenhet og tydelighet. og vi skal respektere og 
 fremme menneskerettighetene. det innebærer blant 

helge	lund

yrke	
Konsernsjef

arbeidssted
Statoil
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annet at vi skal unngå diskriminering, av funksjons-
hemmede og andre grupper. jeg vil så tydelig jeg kan 
signalisere at et handikap som kan overvinnes ikke 
skal være en hindring som gjør at vi nøyer oss med å 
ansette den nest beste, hvis det bare er tilpasninger 
og tilrettelegging som skal til for at vi får ansatt den 
beste. som konsernsjef for statoil vil jeg at vi skal bi-
dra til å kvitte oss med diskriminerende holdninger der 
de finnes, også i forhold til handikappede som søker 
jobb hos oss. det er både et krav og en forventning til 
de lederne som arbeider i statoil. jeg ser jo ikke stat-
oils samfunnsansvar som noe vi pynter oss med til fest, 
men som noe som skal prege virksomheten hele tiden. 
en etisk forankring er nødvendig for enhver ledelse 
som vil være med å utvikle en god bedrift. Ledelsens 
ansvar er tydelig artikulert – vi skal finne den kompe-
tansen virksomheten trenger, og utvikle den videre 
både til den enkeltes og bedriftens gevinst. Poenget 
med satsingen på inkluderende arbeidsliv er å skape 
en bedre, mer inkluderende bedrift. dette er viktig for 
statoil og for samfunnet.

finne de beste
– Ledelsens ansvar i rekrutteringen er tydelig artikulert: 
Finne den beste kompetansen, og utvikle den til både 
bedriftens og den enkeltes gevinst. det skal være åpen-
het og tydelighet om hvilke kriterier vi arbeider etter. 
dersom vi må strekke oss ekstra for å legge til rette, må 
vi gjøre det. jeg ser ikke bort fra at støtteordninger til 
systemtilpasning og lønnstilskudd til trainee-ordninger 
for funksjonshemmede kan bli aktuelt også for oss. 
 Handikap kan overvinnes, og utfordringen for oss andre 
er å se forbi den ytre funksjonshemningen for å se hva 
slags bidrag personen og mennesket bak kan ha å tilby. 
det kan hende at det er en god del som har kvalifikasjo-
nene vi etterspør, men som ikke kommer over terskelen 
til arbeidslivet fordi de blir diskriminert i utgangs-
punktet. det må vi være med på å bekjempe. 
om statoil vil sette i gang noe som tilsvarer telenors 
handikapprosjekt, er en beslutning som også må 
drøftes i forbindelse med det nye selskapet vi er i ferd 
med å etablere – statoilhydro. vi tar vårt ansvar for å 
bekjempe diskriminering i arbeidslivet meget alvorlig, 
så får vi komme tilbake til hvordan vi gjør dette mest 
effektivt.  

vi	aksepteReR	ikke	diskRimineRing,		
heLLeR	ikke	av	Funksjonshemmede	jobbsøkeRe.

!

hva	slags	hinder,	egentlig?

hva hemmer funksjonshemmede? ord er makt, som du snart får se. 
her er tre ulike måter å beskrive funksjonshemmede på:

 1. hvordan føler du deg i dag? Statistisk sentralbyrå (SSB) lar 
intervjuobjektene selv rapportere om de er funksjonshemmet eller 
ikke. I Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) blir det spurt om intervju-
objektet har: «… helseproblem av varig karakter som medfører 
begrensninger i det daglige liv». 15 % av befolkningen mellom 16 og 
66 er funksjonshemmet ifølge SSBs arbeidslivsstatistikk, og de er 
det etter egenrapportering.

2. det er noe i veien med deg! Individet har ulike fysiske, psykiske 
eller sosiale begrensninger og funksjonstap. Ansvaret legges på den 
enkeltes helse- eller sinnstilstand. Slike forklaringer dominerer i den 
medisinske verden, og i folketrygden, der sykdomsbegrepet blir lagt 
vekt på.

3. det er noe i veien med samfunnet? Funksjonshemning oppstår 
i forhold til hindringer, som når det ikke er mulig å ta seg fram med 
rullestol eller når skilt som synshemmede ikke kan lese er forut-
setning for å komme videre. Ta bort denne hindringen, og dermed 
forsvinner også hele eller deler av funksjonshemningen. 

De fleste som er med i denne boka, har valgt den siste forklaringen, 
men hva mener du? 

Toril Heglum

et	inkLudeRende	aRbeidsmiLjø	eR	god	økonomi.	nåR	aRbeids-
giveRne	taR	konsekvensen	av	det,	kan	vi	ta	Lange	skRitt	
videRe	både	FoR	den	enkeLte	som	FaLLeR	utenFoR	og	FoR	
samFunnets	aRbeidskRaFtbehov.	 bjaRne	håkon	hanssen. 

inkluderende	arbeidsmiljø

– vi har ikke råd til å utelukke arbeidssøkere 
som har kompetansen vi etterspør, bare fordi 
de har en funksjonshemning. verken vi eller 
andre arbeidsgivere har råd til å gi slipp på 
godt kvalifiserte arbeidssøkere av den grunn. 

helge lund, sTaToil

den største uretten begår samfunnet hvis 
alle blir behandlet likt. samfunnet må unngå å 
skjære alle over én kam. nå finnes verktøy for 
å ta individuelle hensyn, slik at alle kan delta 
på like premisser. det er noe helt annet enn å 
behandle alle likt. 

lars ødegård, 
norges handiKapforbund

startkostnadene er kanskje høyere, men 
offentlige etater som nå er integrert i nav har 
tatt mye av regningen ved å betale tilpasning 
av arbeidsplassene, og ved å gi lønnsstøtte i 
traineeperioden.  

jon fredriK baKsaas, Telenor

abelias mål er å få de to partene, arbeids
søkeren og arbeidsgiveren, over terskelen 
og i dialog med hverandre. jobbintervjuet er 
sannhetens øyeblikk.  

arve aasmundseTh, abelia
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skiboms

Vi har sett dem på TV, som påkledte lyn nedover bakkene, kanskje i krappe 
svinger om slalåmflaggene og i mål. Ikke Kjuser’n og Aamot. Ikke Aksel Lund 
Svindal. Men nesten like fort: Disse som farer nedover på bare ett bein. 
Disse som deltar i Paralympics, som hjertene våre banker enda raskere for. 
For ingen av oss i sofakroken har den minste sjanse til å matche dette, og vi 
mister nesten pusten av engstelse, for det minner oss om sirkus, om trapes
danserne høyt der oppe under taket, uten nett.
 Asle Tangvik er en slik.
 Da vi spør om hva han har drevet med de siste ti årene, svarer han: Jeg har 
vært skiboms.
 Han har holdt til i Hemsedal, stått på ski, trent og trent, jobbet litt på alpin
anleggene for å ha til maten. 

 Skiboms.

Ulykken skjedde da han var elleve. Også dette bildet kan vi se for oss: En guttegjeng. Kanskje med ransler på ryggen. 
Kanskje i joggebukse, kanskje jeans, kanskje med omvendt skyggelue på hodet. Gutter i snakk, opptatt med sitt. 
Snarveien går over veien bak bussen. De husker ikke hva de voksne har sagt, ikke der og da: Gå aldri ut i veien bak en 
buss! 

 Men det er det de gjør. Og det er Asle som blir truffet av lastebilen.
 Hvilken farge hadde den? Hva hadde den på planet?
 Han husker ikke. Han husker smertene etterpå. Leggbeinet som var knust. Legene kunne amputere eller bygge det 
opp igjen. Begge deler var mulig. Men hva var best?
 Det var foreldrene hans som tok avgjørelsen, etter sykehusets anbefaling. Skulle han beholde beinet, ville han 
pines av store smerter i mange år. 
 Er du fornøyd med avgjørelsen?
 Ja. Det var helt sikkert det lureste. 
 Du har ingen fantomsmerter?
 En gang iblant. Det er ikke så ille.
 Asle smiler. Han klandrer ingen andre. Det var hans egen skyld at han løp ut bak en buss, hans skyld at han er blitt 

FOrFATTEr: TOrIL BrEKKE

FOTOGrAF: LArS KrISTIAn HAUGEn

asle tangvik 

født 
03.10.1975

Utdannelse 

Treårig videregående  

Yrke 

Selger hos  Anton Sport 
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en tanke skjev i ryggen; det var mer behagelig med en litt for kort protese, forklarer han. Legene derimot maste på 
ham for at han skulle ta i bruk en større Så gjorde han det, før ryggen ble vond.

 Han er fysisk sterk. Han har bestandig likt å være i bevegelse. Etter ulykken ble det en nødvendighet. 
 Man skal trenes opp, sier han. Jeg våknet opp etter tre døgn i koma. Jeg ville ut av sykehuset, ut og leke.  
 Kameratene kom på sykebesøk. De hadde med ting de visste at han likte. Godterier, blader … 
Da han var hjemme igjen, så han ut som før, med den samme sveisen, det samme ansiktet, de samme langbuksene. 
Han måtte trekke opp buksebeinet for å vise forskjellen. Kameratene rørte andektig ved protesen. Så dro han ned 
buksa igjen, og kastet seg i leken, omtrent som før, skjønt ikke helt. 
Mye gikk tregere.

Jeg gikk mye på ski før ulykken, forteller han. Først tre år senere begynte jeg igjen. Det var vanskelig.
Står du i bakkene med protesen?
nei. Om jeg ramler, kan både den og jeg bli skadet. Jeg står på ett bein.
En kunst, tenker vi andre. Balansekunst. Med tusenvis av treningstimer bak når det endelig lykkes, å stå ned en hel 
bakke.
Etter skolen søkte jeg meg til idrettsgymnas, forteller han.
Slik gikk han seks år på videregående. Og kroppen ble sterkere og sterkere, balansen bedre og bedre.  Målet var 
medalje i OL. Det oppnådde Asle i Salt Lake. I tillegg har han en rekke andre gode plasseringer, fra flere mesterskap.
Hvor mye blir kandidater til Paralympics sponset av Idrettsnorge?
nei, sponset … Jeg har en avtale om ski.
Det er vel med en forhandler …
Ja, og så har jeg avtale om hansker og klær!
Men det offentlige Idrettsnorge? Disse som sørger for millioner til stjernene!
nei.
nei?
nei.

De får ingenting. Ikke ett øre. Disse som setter utfor mer uredde enn noen andre, de må greie seg selv.  Derfor har 
Asle Tangvik vært det han kaller ’idrettsboms’. Han har greid seg med lite, bodd hos tilfeldige venner og bekjente, 
solgt dagskort i slalåmbakken, kanskje jobbet litt på et utested om kveldene. Og gitt TVseerne noen spektakulære 
opplevelser.

nå har han flyttet fra Hemsedal. Han har fått dame og jobb i Oslo. Han jobber i Anton Sport i Bogstadveien, selger 
sykler, idrettstøy, fotballer. 
Går det bra?
Kjempebra.



tett på asle tangvik

Hvilken utdannelse ville du tatt, om du kunne velge fritt?  Er fornøyd med den jeg har.

Hva ville vært «drømmejobben» for deg?  Proff skikjører.

Det norske samfunnet er ikke planlagt, bygd eller organisert slik at alle kan fungere i det like godt. offentlig transport, byg

ninger og uteområder er for eksempel utilgjengelig for mange funksjonshemmede. Har dette begrenset dine muligheter med 

hensyn til å ta den utdanningen du ønsket?  Nei.

Har disse forholdene begrenset dine muligheter på arbeidsmarkedet eller hindret deg i å søke på, eller få, jobber du ellers er 

kvalifisert for?  Nei. 

mange mennesker har fordommer mot funksjonshemmede. Dette kan for eksempel gi seg utslag i at en antar at funksjons

hemmede er mindreverdig arbeidskraft. mener du at du har vært offer for slike holdninger?  Nei, heller det motsatte. Folk har 

vært interessert i å vite hvordan jeg har klart å komme meg opp og fram i livet.

Er det problemer mht. transport eller bygningsmessige forhold som begrenser dine muligheter på arbeidsmarkedet?  Nei.

bidrar arbeidsmarkedets krav til effektivitet til å begrense dine muligheter? Nei.

Hva slags forandringer i samfunnet ville ha bedret din situasjon som arbeidstaker/yrkesaktiv? Har ikke opplevd noen problemer.

Har du like god lønn som andre på samme alder og med samme utdanning? Ja .

Hvordan kommer du deg til/fra jobben? Går eller sykler. 

Har du finansiert bilen din selv, eller har du fått støtte fra Folketrygden?  Folketrygden. 

kunne det vært gjort endringer på arbeidsplassen din som ville ha gjort arbeidsdagen din enklere?Jeg har fått tilrettelagt det slik  

jeg ønsker det. En time av dagen sitter jeg ned. Det å jobbe i en butikk betyr at jeg  må stå for mye i forhold til min funksjonshemning.

Slitsomt å stå og gå så lenge av gangen?
Ingen problemer.

nei, det ser ikke slik ut. En travel lørdag observerer vi ham i aksjon, i shorts, med ett mannebein og én stål
konstruksjon ned i hver sin sko. Han følger kundene rundt, viser dem tilbudene, påskeferien står like for døren,  
ennå er det folk som trenger ski. Og dette kan han jo, vintersportsutstyr. Utenfor er det derimot tørt i gatene. Vel 
så mange vil ha ny sykkel. Og Asle triller frem på gulvet den ene etter den andre, peker på mønsteret på hjulene, 
 kommenterer gripeevnen, antall gir.

En forhenværende idrettsboms bør være gull verdt på en slik arbeidsplass. Det er heller ingen kunder som glor på 
protesen hans mens vi betrakter ham. 

71



73

værEkraFt
FOrFATTEr: TOrIL BrEKKE

FOTOGrAF: MArIA rEME

Anne Margrethe er den yngste i en søskenflokk på fem. Mellom seg og 
eldstesøsteren hadde hun tre brødre, tre gutter som herjet med lillegullet, 
lekte og koste og underviste henne i livets utfordringer mens hun krabbet, 
stabbet, småløp …

 Hun husker at hun stakk hjemmefra innen hun fylte to, på lek, opp en bakke 
og ned en bakke, bort fra våningshuset der de bodde, viss på at brødrene 
kom etter og fanget henne under felles jubel.

 Så forsvant synet av bakken. Brødrene er bare konturer i minnet, nå. Det 
grønne gresset er grått.

 Det skyldtes en genfeil, forteller hun. Jeg mangler kromosom 13. Det førte 
til svulstdannelser i øynene. Det ene øyet ble operert bort med det samme, 
det andre forsøkte de å strålebehandle uten at det lyktes å redde det.

 Etter dette fikk Anne Margrethe femogtyve gode år. Hun var blind, ja vel, 
men bortsett fra dette var hun i orden. Brødrene halte henne med på det 
meste av hva de selv gjorde, de satte utfor alpinbakkene med henne, de 
klatret til fjells, de var på sjøen. En gang fikk de henne til å klatre opp på 
taket til naboen. Så sto de nedenfor og ropte: Hopp!
Hun hoppet. ned i en myk snøfonn.
Hun hadde familien. Hun hadde gode venner. Og hun hadde musikken. Hun 

var medlem av nrKs jentekor og senere i Ten Singkoret i Asker. Ingen kunne se at hun var blind der hun sto på podiet 
mellom de andre. I ansiktet satt to øyne, hvem kunne se at de var av glass? Hun holdt venninnene i armen på veien til 
og fra, og de fortalte henne mekanisk om fortauskanter og søledammer, slik de var blitt så vant til å gjøre det at det 
var blitt en selvfølge.
Etter videregående tok hun dramalinjen på Jessheim folkehøyskole innen hun ble student ved vokallinjen på Musikk
høgskolen i Oslo. Hun opptrådte med sangen, både klassisk, jazz og viser, som frilanssangerinne. En periode hadde 
hun et band som het Lundkommisjonen. 
Som voksen spaserte hun med hvit stokk, eller med førerhund. 
Vi andre kan bli stående og betrakte dem andektig, de dyktige dyrene som stanser for rødt, som trekker lett i lenken 
for å markere at nå kan mennesket bevege seg. 
Ved å gå den samme ruten igjen og igjen, lærer du den utenat, sier Anne Margrethe.

anne margrethe lUnd 
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Institute, California

Yrke
Frilans sangartist, komponist, skribent, 

personlig veileder og stemmepedagog



nå snakker hun om turer uten hunden, den 
samme veien hjemmefra og til Musikkhøgsko
len dag etter dag, om følelsen av underlaget, 
bakken under skoene, at den kan forandre seg, 
være mer sandete enkelte steder,  
at det fins groper i veidekket som føttene 

husker fra gang til gang, og at det kan forekomme faste lukter, dufter, stank, lydbilder.
Sa hun føttene?
Det er hjernen som erindrer. Hjernen som konsentrerer seg, dypt, dypt, som strekker seg for å fange, plassere, sette 
i sammenheng.
nå har hun startet eget firma. Og det er en fordel å være sin egen sjef, sier hun, blant annet på grunn av denne ekstra 
belastningen for hodet. For det kommer reaksjoner.
Jaha?
Kanskje tre–fire ganger i året. 
Hva skjer da?
Man må hvile. Kanskje sove. Kanskje bare ligge stille på ryggen, uten tanke. Det er ikke så lett som ansatt et sted 
å ringe og fortelle at du holder deg hjemme selv om du slett ikke er syk.
Men mye er skjedd i livet hennes innen hun ble gründer.

Hun var blitt syvogtyve da de femogtyve gode årene var over. 
Det dukket opp noen smerter i hodet, over det ene manglende øyet, dette som var blitt utsatt for strålebehandling  
i sin tid. Det var dukket opp en ny svulst. Den ble fjernet, sammen med tinningbenet. Hun fikk innsatt et implantat.  
Og hun fikk cellegift. Kuren gikk utover stemmen. 
 Hva gjorde du da?
 noe jeg lenge hadde hatt lyst til. Jeg studerte psykologi. 
Hun tok bachelorgraden. Hun begynte på masterstudiet. Et halvt år senere ble det oppdaget en skygge på den ene 
lungen hennes. Kreften hadde spredt seg, senere skulle den nå nakken og skjoldbruskkjertelen. 
 Jeg var langt nede, forteller hun. Jeg fikk en høydosekur. 
 Med cellegift, mot lungekreften. Dette var i 2005.
 Jeg tålte ikke den kuren, sier hun. Jeg fikk nyresvikt. Blodprosenten var så lav at jeg måtte krabbe til do. Jeg orket 
ikke stå oppreist.
 I stedet ble det operasjon. De plukket ut tretten svulster fra lungene hennes. Oddsen var ikke så veldig høy for at 
dette skulle gå bra.
 Utenfor satt en venninne av meg og ba intenst, forteller Anne Margrethe.
 Operasjonen ble vellykket.

Den lille kroppen er preget av kirurgknivens herjinger. De første operasjonene skyldtes noe medfødt. Alt senere 

skyldtes for sterk stråling mot øyet de forsøkte å redde. Legene forsto det på et senere tidspunkt, at en gruppe 
barn på begynnelsen 1970tallet var blitt utsatt for altfor høye doser. Pasientene fikk erstatning, uten å ha bedt  
om det.
 Vi som fremdeles var i live, nyter godt av det, sier Anne Margrethe.
 Hun lyder verken bitter eller ironisk. Hun slår det bare fast. Slik har livet hennes vært og blitt. En nær venninne i 
samme situasjon ble tilkjent erstatningen for sent.
 Legene vet ikke alt. De prøver. De kan feile. De lærer.
 Hennes egen far var lege, med psykiatri som spesialfelt. Moren er pensjonert spesialpedagog. For tiden bor Anne 
Margrethe i samme hus som henne, skjønt i egen leilighet. 
 Etter hvert må jeg få meg noe i et boområde der det er enklere å ferdes som blind, sier hun.
For tiden er hun uten førerhund. Moren handler for henne.
når jeg flytter, får jeg nok en ny hund, sier hun. Jeg trenger det, for å kunne bevege meg i gatene uten engstelse.
Hun er redd for å skade hodet, at hun skal støte på noe i ansiktshøyde, som lemmen ut fra et lasteplan, ting som kan 
treffe tinningen og ødelegge implantatet. 
 Men Anne Margrethe arbeider. Hun har fått tilbake stemmen nå, opptrer med jazz og viser, og hun har sangelever.
 Og så er det firmaet hennes. Det heter Heart of Hearts. Hjertenes kjerne. Derfra leverer hun foredrag og work 
shops. Hun kaster et blikk mot skrivebordet, der hun kan sitte og planlegge.
 Sollyset faller over ansiktet hennes.
Det er en dag i mars. Utenfor er været vakkert. Hun kan ikke se det. Men hun kan kjenne varmen mot ansiktet om hun 
går utendørs. Hun kan heller ikke se bildene hun har på veggene sine. De henger der for gjestenes skyld. Men hun vet 
hvor hun har sofaen og salongbordet, og hvor klaveret står. Alt har sin faste plass, må ha det, så hun ikke skal snuble, 
ikke treffe et bordhjørne. Anne Margrethe gjør selv rent, vasker gulvet og tørker støv. Og hun serverer kaffe. Kop
pene har også sin faste plass, som kaffen og trakteren. når hun skjenker, smetter hun en liten finger oppi koppen for 
å kjenne etter om det er passe fullt.
 Brenner hun seg ikke?
 Slikt blir vane, nødvendighet, ingenting å tenke på.
 Det viktige er å leve, å være del av fellesskap, å bety noe for andre.
 Hjemmesiden hennes viser et rødt landskap, og vi leser: «Velkommen til Heart of Hearts, et nettverk for være
kraft. Psykisk rehabilitering etter sykdom eller skade.» Ett av stikkordene er: «Trøsteside for politiet.» Og vi klikker 
oss videre: «Kjære politiperson! Din yrkesoppgave er å passe på, holde ro og orden, plukke opp nedbrutte mennesker 
… men hvem skal passe på deg?» Og vi finner nattasang for politipersonen: «God natt, store venn.» Ved siden av 
leser vi følgende visdomsord: «Lenge har det vært av moten å snakke om et livskall. Mon tro om ikke en dyp, indre 
motivasjon er nødvendig for å holde ut i krevende yrker.»
 Kjerneordet er altså værekraft. 
 Det gir assosiasjoner – til dette å makte å være her, på jorden.
 På hjemmesiden skriver begrepets opphavskvinne selv om indikasjoner på værekraften: «Evne til å ta det som 

Kjerneordet er altså væreKraft. 
det gir assosiasjoner – til dette 
å maKte å være her, på jorden.



kommer, vilje til å finne løsninger, selvinnsikt og 
selvrespekt, interesse og forståelse for andre, 
evne til å omstille seg, respekt for skaperverket.»
 Med stikkord i punktskrift på ark inntil magen 
som hun stryker over med fingrene, står hun foran 
forsamlinger av ukjente og gir av seg selv. Disse 

som lytter, kan altså være ansatte i politiet, mennesker som befinner seg oftere ved livets skyggeside enn de fleste 
andre, som tar seg av drepte og mordere, som lagrer indre bilder fra dagenes opplevelser: livløse junkier etter 
overdose. Ubalanserte og truende, kanskje med skytevåpen eller en kniv i hånden. Aggressive og rusa mennesker. 
Vanskjøttede unger. 
 Anne Margrethe Lund hjelper politipersonene å bearbeide inntrykkene, og komme videre. 
 På samme måte hjelper hun helsearbeidere, som også er en yrkesgruppe der børen av opplevelser i det daglige 
kan bli tung. Hun bistår i det hele tatt hvem som helst som ber henne om det, som inviterer henne, til arbeidsplasser, 
institusjoner, organisasjoner. For dette er noe hun vet noe om. Å akseptere en tung sannhet. Å komme videre. 

Hva med praktiske hindringer? Er folk flinke til å legge forholdene til rette når du kommer for å holde foredrag?
 Villigheten er der, sier hun. Men det er ikke alltid seende forstår et problem. Så er det opp til oss å si fra. 
 Hun nevner et av dagens slagord blant vennligsinnede helsearbeidere og kommunepolitikere: «Det finns ingen 
funksjonshemninger, bare samfunnsskapte hindringer.» 
 Ja?
 Jeg blir lei meg, sier hun. når jeg hører sånt. Jeg er blind. De kan ikke befri meg fra det, uansett hvor flinke man blir i 
samfunnet til å legge forholdene til rette. Det er som om de vil ta fra meg retten til sorg, eller selve sorgen. 
 Vi må våge å kalle en spade en spade, legger hun til. Jeg mangler noe stort; den sansen som kalles synet. Alle om
skrivninger blir bare forsøk på å dekke over virkeligheten.
 Men verden kan likevel være et vidunderlig sted, sier hun også.
 For den blinde kan oppleve skjønn musikk, kan skjelne én fugl fra en annen, kan snakke med flotte, morsomme, 
alvorlige, kunnskapsrike mennesker. Den blinde kan kjenne duften av nydelig kake, av jordbær, av roser …
 Den blinde kan være noe for andre.
 For tiden tar Anne Margrethe utdannelse i lederskap, i California. Hun drar uten følge fra norge. Hun treffer en 
annen student i Amsterdam, så reiser de sammen over havet og videre til instituttet utenfor San Francisco der det 
skjer. Slik dyktiggjør hun seg ytterligere til arbeidet sitt her hjemme.
 Mer kaffe? spør hun.
 Ja takk.
 Men hvor henter du selv kreftene fra? spør vi mens hun skjenker.
 Jeg har tre kilder, svarer hun. Jeg har tillit til dem jeg har rundt meg. Jeg har tillit til meg selv. Og jeg stoler på Gud.
 Og vi ser det. Tilliten. Den strømmer ut av henne. Men vi forstår også at det har kostet – å ikke tape den underveis.  

dette er noe hun vet noe om. 
å aKseptere en tung sannhet. 
å Komme videre.



79

tett på anne margrethe lUnd
Hvilken utdannelse ville du tatt, om du kunne velge fritt?  Da jeg var 19, ønsket jeg  å utdanne meg innen teater/musikal-

bransjen. I dag er jeg fornøyd slik det ble.

Hva ville vært «drømmejobben» for deg?  Da jeg var 20, var det musikal/teaterartist.

Det norske samfunnet er ikke planlagt, bygd eller organisert slik at alle kan fungere i det like godt. offentlig transport, 

 bygninger og uteområder er for eksempel utilgjengelig for mange funksjonshemmede. Har dette begrenset dine muligheter 

med hensyn til å ta den utdanningen du ønsket?  Nei.

Har disse forholdene begrenset dine muligheter på arbeidsmarkedet og hindret deg i å søke på, eller få, jobber du ellers er 

kvalifisert for?  Ja.  

mange mennesker har fordommer mot funksjonshemmede. Dette kan for eksempel gi seg utslag i at en antar at funksjons

hemmede er mindreverdig arbeidskraft. mener du at du har vært offer for slike holdninger?  Ja. Jeg ble ekskludert fra opera-

timene på Norges musikkhøgskole fordi læreren ikke trodde at jeg kunne delta som blind. Jeg prøvde å si ifra, men situasjonen var 

helt låst den gangen.

Er det problemer mht. transport som begrenser dine muligheter på arbeidsmarkedet?  Delvis.

bidrar arbeidsmarkedets krav til effektivitet til å begrense dine muligheter?  Ja.

Hva slags forandringer i samfunnet ville ha bedret din situasjon som arbeidstaker/yrkesaktiv?  Siden min jobb består i 

møtevirksomhet på forskjellige steder av byen, har jeg en stor begrensning: Jeg benytter meg av Arbeidsreiseordningen. Vi får 

én tur-retur hver dag med Oslo Taxi. Det betyr at hvis jeg skal i flere møter på samme dag, får jeg ikke dekket reisene hvis de over-

stiger én tur-retur. Hva gjør jeg da? Offentlig transport kan jeg ikke benytte hvis jeg er på fremmede steder fordi jeg som blind er 

avhengig av å lære de rutene jeg skal gå selv. De må pugges og «gås opp» sammen med seende.

Har du like god lønn som andre på samme alder og med samme utdanning?  Nei. Siden jeg har vært syk og ute av arbeids-

markedet i mange år, må jeg bygge meg opp fra scratch. Det vil si at jeg foreløpig får attføringshjelp fra NAV.

kunne det vært gjort endringer på arbeidsplassen din som ville ha gjort arbeidsdagen din enklere?  Nei, det er greit, siden jeg 

designer den selv – og dessuten vanskelig å svare på, siden jeg farter land og strand rundt. 

når tredjepart svikter

arbeidsgivere etterlyser funksjonshemmede arbeidssøkere. Funksjonshemmede rapporterer vansker med å få jobb. Hvis 
begge parter vil, hva hindrer dem? ofte går det skeis fordi støtteordningene er for få og små, for spredt eller ikke henger i hop. 

For lite, for sent
En del funksjonshemmede opplever å ikke få tilstrekkelig hjelp fra kommunen til daglige gjøremål og personlig stell, og/eller at 
bistanden ikke ytes på et tidspunkt som passer. Uten garanti for å få hjelp til å komme tidsnok til jobb, går det ikke. Borgerstyrt 
personlig assistanse (BPA) er  et alternativ som passer mange yrkesaktive funksjonshemmede. De blir selv arbeidsleder og 
avgjør når, hvor og til hva de trenger assistanse. Regjeringen har varslet at BPA skal bli en lovfestet rettighet i løpet av 2007. 
Enn så lenge opplever mange å få avslag, eller å få lavere timetall enn det er behov for.

ikke der det trengs 
Det går alltid et tog, men toget går ikke overalt. Busser, trikker og tog, og alt som hører til, kan være til stort hinder for mange 
funksjonshemmede arbeidssøkere.  Går det buss, er gjerne strekningen til og fra bussholdeplassen ikke framkommelig, eller 
vanskelig å orientere seg i for bevegelses- og synshemmede.

stykkevis og delt
Kommunen har ansvar for støtte til BPA og praktisk hjelp til hverdagens gjøremål på fritiden/hjemme. Funksjonsassistanse på 
jobben kan dekkes, men samordning mellom hjem- og jobbarenaen mangler. For å frigjøre kapasitet til å være i jobb kan det 
trenges bistand til husarbeid, innkjøp osv. Ingen offentlige støtteordninger forplikter seg til helhetshensyn, selv om det ville 
være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Vansker ved overgang mellom studier og arbeid, særlig om det blir nødvendig å flytte til en annen kommune, er et hinder for en 
del. Det tar gjerne tid å få på plass en funksjonell bolig, assistanse, transport osv.

Toril Heglum

jeg understreKer at det er samfunnet som taper  
mest ved iKKe å tilrettelegge. utfordringen er å se forbi 
rullestolen, til potensialet de som sitter i rullestol har 
bjarne håKon hansen

arbeidsgiverne etterspør Kvalifisert arbeidsKraft, 
men når funKsjonshemmede melder seg, reagerer de 
med fremmedfryKt. lars ødegård, norges handiKapforbund !
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på stedet hvil

inkluderende arbeidsliv (ia) har så 
langt ikke ført til at flere funk
sjonshemmede har blitt inkludert i 
arbeidslivet, til tross for at program
met har vært i aktivitet siden 2001. 

FAFO presenterte i mars 2007 
et oversiktsbilde over funksjons
hemmede i arbeidsmarkedet. 
Her blir det anslått at 68 000 
funksjonshemmede ønsker seg inn i 
arbeidsmarkedet, men bare 17 000 
av disse oppfyller kriteriene for å 
kunne bli  regnet som arbeidsle
dige. Rapporten viser at flere får 
tilpasninger på arbeidsplassen, 
men de som nyter godt av dette, er 
først og fremst  de som allerede er 
inkludert i arbeidslivet. De to FAFO
forskerne som har utarbeidet rap
porten, Inger Lise SkogHansen og 
Jørgen Svalund, presenterte resul 
tatene på en konferanse i Oslo i juni.

Toril Heglum

visste dU at:
 

•  Funksjonshemmede arbeider i alle bransjer og yrker, og særlig innen helse og 
sosialtjenester. i olje og gassutvinning og ikt er det lengst mellom funksjons
hemmede.

•  kjønnsforskjellene mellom kvinner og menn i arbeidsmarkedet er mindre blant 
funksjonshemmede i arbeidslivet enn for andre arbeidstakere. 

•  7 av 10 funksjonshemmede oppgir begrensninger for hva slags arbeid de kan 
utføre. 6 av 10 oppgir begrensninger i hvor mye de kan arbeide. mens 28 % av 
de sysselsatte i arbeidsmarkedet som helhet jobber deltid, er andelen 45 % for 
funksjonshemmede. For begge grupper er deltid ikke alltid selvvalgt.

trYgdefri på prøve

Går trygden fløyten hvis du prøver å jobbe igjen? trygd er ikke noe lavterskeltilbud – og 
mange med uføreytelser kvir seg for å gå tilbake i arbeid selv om muligheten byr seg. 

Forsvinner trygden med jobbforsøket? Det trenger den ikke å gjøre. Du kan avtale 
med ditt lokale NAVkontor at trygden blir redusert eller stanset, men blir jobb
forsøket avbrutt i perioden dere har avtalt, får du straks trygden tilbake. 
Fra 2006 er varigheten av en avtaleperiode for trygdefrys satt til inntil fem år, og 
det trengs ingen ny trygdesøknad for å få trygden tilbake.
Det er også mulig å beholde uføreytelsen for perioder der du hospiterer eller arbei
der ulønnet for en arbeidsgiver. Betingelsen er at du melder fra til NAVkontoret i 
forkant.
Ordningen blir presentert i NAVs brosjyre «Virkemidler for inkluderende arbeidsliv» 
fra 2006, som også ligger som pdffil på www.nav.no.

Øystein Hagen

minst én av de 25 nyansatte sKal Komme fra bunKen  
av søKere med funKsjonshemning, forutsatt at de har 
 Kompetanse og KvalifiKasjoner i orden. jon frediK baKsaas, telenor

nYtteverdi
verst er utestegning fra utdanning 
og arbeidsmarked – ikke noe er så 
viktig for selvtillit og identitet som 
å erfare at du kan være til nytte for 
noen. Når noen trenger det du kan 
gjøre for dem, da er du til nytte, 
og når du er til nytte er du noe 
verdt. arbeidslivet er identitets
byggende, og gir selvtillit.  

Lars Ødegård, 
Norges Handikapforbund

hjelp over hindrene

Når funksjonshemmede blir ansatt, kan både arbeidstaker og arbeidsgiver få støtte til hjelpemidler og tilrettelegging  
på arbeidsplassen. Her er tips om hvilke tjenester som tilbys. Nav kan gi mer informasjon.

tilretteleggingstilskudd: Bedrifter med IA-avtale kan få dekket nødvendige arbeidshjelpemidler på arbeidsplassen.

tolketjeneste for hørselshemmede/døve og døvblinde – personlig eller via bildetelefon. Utgiftene til fast ansatt tolk, som kan 
benyttes effektivt av flere, kan det også søkes støtte til.

Lese/sekretærhjelp for blinde og svaksynte – for arbeidstrening, og for å hjelpe synshemmede å fungere i arbeidet.

Funksjonsassistanse for sterkt bevegelseshemmede. Assistenten lønnes for å bistå med kopiering/arkivering, toalettbesøk,  
i lunsjen, og på forretningsreiser. Forsøksordning siden 1997, med begrenset budsjett og avgrenset til å gjelde bevegelses-
hemmede. 

arbeid med bistand: En egen tilrettelegger/kontaktperson følger opp personer med omfattende funksjonsvansker, både i 
 ordinære, varige ansettelsesforhold, og i midlertidige forsøk.

Lønnstilskudd: Arbeidsgivere kan få tidsbegrenset lønnstilskudd for å ansette en person med funksjonsvansker på ordinære 
lønns- og arbeidsvilkår. Lønnstilskudd kan ytes i inntil 3 år for personer som er under yrkesrettet attføring. Enkelte fylker 
forsøker å la uførepensjonen inngå som lønnstilskudd ved ordinære lønns- og arbeidsvilkår, i inntil tre år. Andre fylker prøver ut 
varig/tidsubestemt lønnstilskudd for å forebygge uførepensjonering.

Toril Heglum

mange uføre Kan ha lyst til å prøve seg 
i arbeidslivet, men fryKter at de iKKe 
Klarer det. de tror de vil miste trygda.   
lars ødegård, norges handiKapforbund

vi tar vårt ansvar for å beKjempe disKriminering i arbeids-
livet meget alvorlig, så får vi Komme tilbaKe til hvordan vi 
gjør dette mest effeKtivt. helge lund, statoil

!

!
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var For vibrasjoNEr …
FOrFATTEr: SVEn HEnrIKSEn.

FOTOGrAF: MOrTEn KrOGVOLD

Vi møter dem en tidlig morgentime i SAShotellets betongkoloss like under 
kontrolltårnet på Gardermoen, reisemontør Svein Tore Olsen og hans nær
meste overordnede rolf Tore Larsen. To vestlendinger, sommerlig antruk
ket i lyse stripete skjorter, selv om visittkortene som utveksles er svært 
formelle med den velkjente rolls roycelogoen påtrykket. På det lange 
konferansebordet, Farris, kaffe og wienerbrød. 
Håndtrykkene er faste, blikkene direkte. Vestlandssmil, ikke for mye, ikke 
for lite. Vi setter oss ned og venter på tolken som behersker tegnspråk, for 
han behøver tolk, Svein Tore Olsen, som er svært hørselshemmet.
Han presenterer seg med noen utydelige lyder og store håndbevegelser.
nettopp landet fra Bergen, hvor han arbeider, bor og lever sitt ganske 
 vanlige liv med kone og to sønner. I morgen er han på vei til utlandet i jobb
sammenheng for uvisst hvilken gang i år. Men nå skal han snakke om seg 
selv, sitt yrke og sitt liv. Han ser ikke helt bekvem ut med denne settingen. 
Det er først når samtalen penser inn på dieselmotorer han virkelig kommer 
på banen. Dieselmotorer er hans område, hans profesjon.

 
Bergen Mekaniske Verksted (BMV) har produsert store dieselmotorer siden førtitallet, vært en del av Akergruppen 
og Ulsteingruppen, men er senere blitt oppkjøpt av rolls royce Marine.
I sin tid ble disse motorene kalt rolls royce, opptil tjuesylindersmaskiner med 11 900 hestekrefter. Bedriften har 
750 ansatte i Bergen, og har avdelinger i Bedford og Manchester i England.
På spørsmålet om hvorfor døve Svein Tore Olsen er en av dem, svarer rolf Tore Larsen: Han hadde utdannelsen, 
var en bra mann, dessuten er han var for vibrasjoner. Og varhet kan man trenge i maskinrommet, når hørselen er fra
værende, og man ikke kan reagere på lyder og ting som kan gå galt. Selv sier Svein Tore Olsen at nede i maskinstøyen 
har tegnspråk og gester alltid vært det som har fungert best. Så sånn sett, er han ikke hemmet.
Latteren runger ved bordet. Det ligger mye humor på lur hos sjefen. Det å være døv ser vi ikke som et problem. 
 Bedriften er en IAbedrift, en inkluderende bedrift med andre ord. Selvsagt er det faktum at Svein Tore er døv årsak 
til en del begrensninger. Men vi forsøker å legge til rette for at ting skal gå så smertefritt som mulig. Det skal være like 
muligheter for alle, i alle avdelinger! Da er det fortærende at når vi søker Hjelpemiddelsentralen om eksterne midler for 
tilretteleggelse, en skarve sum på seksten tusen kroner, får vi avslag. Selvfølgelig kunne vi betalt de pengene, men det 

svein tore olsen 

født
03.01.1973

Utdannelse
Teknisk fagskole, Elektromekanisk

Yrke 
Reisemontør/servicetekniker 

arBeidssted
Rolls Royce Marine AS
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Ja, tja, noen få tror vel 
 muligens det.

Gift, to sønner. Han har 
aldri hørt sine egne gutters 
stemme. Bare om de roper 

ekstra høyt, og han har høreapparatet på kan han så vidt skjelne de lyse guttestemmene. Men som han sier, det er 
vanskelig å savne noe en aldri har hørt. Jeg kan ikke høre motorduren, jeg kan ikke høre lyder, det er av og til som 
du er inne i en stengt boble. Da blir jeg passiv, drukner lett i jobbsammenheng. Henger ikke helt med. Det er et høyt 
press på jobben, stor produksjon og krav til effektivitet. noen ganger da, kan jeg føle, tenke at folk, kollegene, kunne 
vært litt mer tålmodig med meg. Jeg må hele tiden strekke meg mot de hørende, men de andre må også læres opp til 
å strekke seg og tilpasse seg meg. Det er formannens oppgave. At han lærer opp de nyansatte.
Jeg trives nok best når jeg reiser i jobben. Da er det ikke så stressende, ikke så mye informasjon og så mange 
 mennesker å forholde seg til. Da føler jeg at jeg har drømmejobben. At alt fungerer. Han ler. Selv om, om jeg skulle 
miste et fly, ja, det er litt styr det der, å ikke kunne gå til skranken og forklare seg med enkle ord som andre hørende 
kan.
Så livet ditt er for en solskinnshistorie å regne?
Livet mitt er ikke noen solskinnshistorie. Livet går opp og ned, som alle andres. Men jeg føler ingen direkte sorg for 
at jeg ikke hører. Min kone er hørselshemmet. Hun har hørt tidligere, noe som er langt vanskeligere.
Selvfølgelig ville det vært lettere for barna mine, for oss alle om jeg hadde hørt. Men alt fungerer så bra. Det er slik 
jeg føler det.
Men samfunnet, kunne samfunnet ha gjort mer?
Ja, en del. Jeg er skuffet over at staten ikke vil bevilge de lusne kronene som skal til for at jeg får et tryggere og 
bedre tilrettelagt arbeidsmiljø. Som døv kan du for eksempel ikke høre en brannalarm. Men bedriften min har anket 
saken, så vi får se. 
Og banksystemet, boliglån, forsikringer, slike ting, er vanskelig og dårlig tilpasset. Du må ha bedre sikkerhet som 
døv, du er liksom ikke fullverdig borger med samme troverdighet når det gjelder banklån og pengesaker. Om jeg 
skulle miste jobben, eller om bedriften skulle gå konkurs mener de at det er vanskeligere for meg enn andre å skaffe 
meg ny jobb. På det området føler jeg meg virkelig diskriminert.
Så døve blir diskriminert?
Ja, absolutt, i noen sammenhenger.
De har et svakere rettsvern?
Ja, på noen områder. Jeg er ikke dum, jeg er bare døv.
Men visse ting må man finne seg i som hørselshemmet. Jeg kan ikke sitte på sentralbordet, jeg får ikke dra ut på 
plattformene i nordsjøen, greit det, men at jeg stiller svakere overfor forsikringsselskapene, at jeg må levere en 
helseattest i slike sammenhenger, det er ikke rettferdig.
Men det er jo mye moro også da. En gang gikk jeg på Bryggen i Bergen sammen med en kompis, ja, vi var nok litt fulle, 

er en prinsippsak, rett og slett. Svein Tore er en viktig mann for oss. Han var for eksempel med da en båt gikk ned ved 
Laksevåg. Båten ble hevet, og motoren reddet. Både kundene og de ansatte er svært positive til at han er her hos oss.
 

I vår teknologiske verden hvor folk sitter ved datamaskinene og snakker mindre og mindre sammen, er tekno
logien på en måte blitt de døves nye hjelpemiddel. For tjue år siden, før mobilene, var det vanskelig for Svein Tore å 
bevege seg på utenlandsoppdrag. Problematisk å kommunisere med bedriften der hjemme. nå er han innehaver av 
 vibrerende klokke som varsler når mobilen ringer, lap top og andre hjelpemidler. 
Det er bare når det går varmt, når diskusjonen spisser seg til i maskinrommet eller i kantinen, at Svein Tore ikke kan 
henge med i de verbale utbruddene, at han ikke får med seg det som skjer. At det kan oppstå litt vonde situasjoner. 
At ikke alle er like tålmodige med en som ikke har språket i sin makt. Det er selvfølgelig også lett å mistolke når man 
ikke har det språklige verktøyet, det være seg tegnspråk eller vanlig tale. 
Avdelingsleder rolf Tore Larsen sier videre:
Svein Tore er på en måte et slags «korreks» til oss «normale», får oss til å sette ting i perspektiv, lærer oss å vise 
medfølelse. Vi er en stor bedrift som går så det suser. Boken er full ut mot 2009. 
Er sjefer, er mannlige sjefer blitt mer humane?
Mer humane? Det er vanskelig å si. Vi er del av et stort internasjonalt konsern, og det er nok andre holdninger i 
utlandet. Jeg er sjef, ja, men jeg er også et medmenneske. Skillet mellom jobb og det private er viktig. I England for 
eksempel har formennene hvit skjorte og slips under kjeledressen. Det er et tilbakelagt stadium her i landet. Så 
lenge Svein Tore leverer sitt arbeid på lik linje med alle de andre, er det at han er døv ikke et tema i bedriften. Han er 
en av 56 montører i Bergen. Og slik skal det være.
Men det negative? Det må da være noe negativt i alt dette?
Det negative? Kommunikasjon. Vanskelighetene med hele tiden å måtte skaffe tolker, at han er avhengig av å 
 orientere seg via papirer, men stort sett går det greit.
Selv sier Svein Tore at han svært sjelden føler seg direkte utenfor. Som barn lekte og sloss han som andre. Har aldri 
følt seg spesielt mobbet eller trakassert. Skolen derimot, kunne nok ha vært bedre tilrettelagt for slike som han. 
Tilpasset hans behov. 
Senere i livet har han også møtt litt motstand i forbindelse med yrkesvalg.
Han har søkt over hundre jobber, men blir svært sjelden innkalt til intervju om han skriver om sin døvhet i søknadene. 
Men en slik viktig ting kan man ikke utelate, det blir trøbbel senere. Han tror det er redsel hos bedrifter som er år
saken, at de tror det kreves for mye tilrettelegging, at det blir for vanskelig.
Eller at de tror du er mindre begavet fordi du er døv?

det er fortærende at når vi søKer hjelpemiddelsentralen 
om eKsterne midler for tilretteleggelse, en sKarve sum på 
seKsten tusen Kroner, får vi avslag.

han har søKt over hundre jobber, men 
blir sjelden innKalt til intervju om han 
sKriver om sin døvhet i søKnadene.
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tett på svein tore olsen

Hva er en funksjonshemmet?  Hvilken utdannelse ville du tatt, om du kunne velge fritt?  Elektroingeniør.

Hva ville vært «drømmejobben» for deg?  Ingeniør.

Det norske samfunnet er ikke planlagt, bygd eller organisert slik at alle kan fungere i det like godt. offentlig transport, 

 bygninger og uteområder er for eksempel utilgjengelig for mange funksjonshemmede.  Har dette begrenset dine muligheter 

med hensyn til å ta den utdanningen du ønsket?  Ja, jeg ønsket å ta ingeniørutdanningen.

Har disse forholdene begrenset dine muligheter på arbeidsmarkedet?  Nei.

Har det hindret deg i å søke på, eller få, jobber du ellers er kvalifisert for?  Ja. Jeg har søkt ny jobb for å få nye utfordringer.

mange mennesker har fordommer mot funksjonshemmede. Dette kan for eksempel gi seg utslag i at en antar at funksjons

hemmede er mindreverdig arbeidskraft. mener du at du har vært offer for slike holdninger?  Ja , jeg har blitt behandlet dårlig 

både av formannen og arbeidskollegaer på grunn av at jeg er døv.

Er det problemer mht. transport eller bygningsmessige forhold som begrenser dine muligheter på arbeidsmarkedet?

Ja. Det er vanskelig for meg å ta offentlig transport.  Bil er mye bedre.

bidrar arbeidsmarkedets krav til effektivitet til å begrense dine muligheter?  Ja.

Har du like god lønn som andre på samme alder og med samme utdanning?  Nei.

Hvordan kommer du deg til/fra jobben?  Med bil.

Har du finansiert bilen din selv, eller har du fått støtte fra Folketrygden?  Jeg ordnet selv finansieringen.

kunne det vært gjort endringer på arbeidsplassen din som ville ha gjort arbeidsdagen din enklere?  Nei.

gikk der på kaien og viftet med armene, og da vi skulle inn på en bar ble jeg nektet fordi jeg var full.
Da sa kompisen min: Han er ikke full, han er bare døv! Så da slapp vi inn.
Men det kan være nifst også. En gang jeg bodde i 5. etasje på et stort hotell i Southampton begynte det å brenne. 
Alltid når jeg sjekker inn på hoteller melder jeg fra at jeg er døv. Men denne gangen fikk jeg ikke varslet da ulykken 
var ute. Det var ganske dramatisk, å være siste mann ut av hotellet. Heldigvis rakk jeg å få på meg litt treningsklær 
og fant fram til trappen og utgangen.

Imidlertid gikk hotellet til innkjøp av brannvarslere med vibrator dagen etter.
For andre, er det å høre en selvfølge, men ikke for meg. Jeg har vært nødt til å kunne orientere meg på en annen måte. 
I samtaler går jeg nok glipp av nyanser og skjulte meninger, selv om et menneskes kroppsspråk sier ganske mye. Jeg 
er god til å lese på leppene. Og vibrasjoner, som sagt, er jeg svært vâr for.  

sløser Bort nasjonalformUen

Norge sløser bort 16 prosent av nasjonalformuen fordi vi ikke tar  den 
viktigste ressursen vi har – den menneskelige arbeidskraften – i bruk 
for fullt.

Professor Viktor Normann, tidligere arbeids- og administrasjons-
minister, var streng mot trygdesystemet under Likestillings- og 
diskrimineringsombudets konferanse «Rett mann på rett plass» i 
Bergen i mai 2007. 

De aller fleste både kan og vil yte en arbeidsinnsats. Trygdesystemet 
forutsetter en medisinsk diagnose, og bidrar til sykeliggjøring og 
stigmatisering. Vi blir belønnet for passivitet, hevdet han ifølge  
www.dok.no.

Konsekvensen av dette er et stort samfunnsøkonomisk tap for Norge, 
som sløser bort nasjonalformuen ved ikke å ta arbeidskraften i bruk 
der viljen er til stede. Normann mener inkludering av funksjonshem-
mede i arbeidslivet er blitt bortimot et ikke-tema både i media og i det 
politiske ordskiftet. Begge lever av kontroverser. Mangel på uenighet 
fører til usynlighet. Normann har regnet ut at det vil lønne seg å gi 
næringslivet kraftige incentiver:

–  Forventer vi at en arbeidsgiver skal ansette en person som bare kan 
yte halv arbeidsinnsats, må vi innføre en ordning der halvparten av 
lønnen utbetales i form av varig lønnstilskudd, sa han.

Toril Heglum

den inKluderende strategien for arbeidsstoKKen er uhyre 
lønnsom. det er et språK næringslivet forstår, og et 
Kjempeinsitament.  laila gustavsen, statsseKretær.

inklUderende arBeidsmiljø

mens oljeressursene våre utgjør 4 prosent  
av Norges rikdom, utgjør arbeidskrafta hele  
87 prosent av de ressursene samfunnet har  
til rådighet. 

bjarNE HåkoN HaNssEN, 
arbEiDs oG iNkLuDEriNGsmiNistEr

Derfor må vi tenke ut alternative strategier, 
og legge like løp fram til målene. vi må komme 
ut av skyttergravene og bort fra  at de samme 
gamle aktørene får koke de samme, trauste 
løsningene. myndighetene og organisasjonene 
går litt for lett i skyttergravene på prinsipielt 
grunnlag.  

Lars ØDEGårD, 
NorGEs HaNDikapForbuND

vi sender stafettpinnen videre til  andre 
virksomheter som har tjenester som like 
gjerne kan utføres av handikappede som av 
andre. Er viljen og holdningen til stede, er det 
uansett mange bedrifter som kan ha mye å gi. 

joN FrEDrik baksaas, tELENor

jeg ser ikke bort fra at støtteordninger til 
systemtilpasning og lønnstilskudd til trainee
 ordninger for funksjonshemmede kan bli 
aktuelt også for oss. 

HELGE LuND,  statoiL

!
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FLaks

Eg tar ferja over frå Moss til Horten. Ærendet mitt er å møta gravemaskin
køyraren Arvid Gryte. Eg skal møta han klokka halv fire, på arbeidsstaden 
hans, eit nytt bustadfelt like ved Sem i Stokke. Så skal me dra heim til han 
og snakka. Formålet med samtalen er at eg skal skriva eit kapittel om han i 
denne boka. Arvid er nemleg ein spesiell gravemaskinkøyrar. Det aller meste 
av dei meir enn tjue åra han har køyrt maskin, har han vore lam i føtene. Etter 
kvart skal det gå opp for meg at mykje anna også er spesielt med Arvid.

 Det er ein vakker vårdag, først i mai. Eg har ikkje tal på dei gongene eg har 
reist med denne ferja over Oslofjorden. Eg er på heimebane, for i tjue år har 
eg budd i Hølen like ved Moss. Eg kjenner likevel at eg reiser til noko anna. Eg 
skal til «den andre sida av fjorden». Vestfold er framleis forunderleg annleis 
for meg, trass i at eg har vore her ofte. Inntrykk av landskap og kyst skil seg 
sterkt ut frå Follo og mossetraktene, utan at eg heilt kan forklara kvifor. 

 I gamle dagar, tenkjer eg, var det på fjorden folk ferdast, i båt, og vegane 
fanst ikkje. Då var fjorden noko som batt folk og stader saman, men i vår tid 
er fjorden meir av eit skilje, slik at me er blitt framande for dei på den andre 

sida. Eg tenkjer at det som sperrar og stengjer oss inne, kan, i ein annan samanheng, opna opp for liv og utfalding.
 Sola skin over den blå fjorden og sender strålar inn i den grå disen mot havet i sør. Eg køyrer på land og susar forbi 
blømande frukthagar og vakre gardar og hus, til venstre er det grøne bakkar ned mot sjøen. Varmekjære tre, som eik 
og bøk, står majestetiske i det eldgamle kulturlandskapet. 
 Eg er i byggjefeltet. Eg skulle vera på heimebane her også. Før, for lenge sidan, var eg nemleg i same bransjen. 
Eg var grunnarbeidar i eit entreprenørfirma, og arbeidde meg etter kvart opp til å køyra lastebil. Så hustomter og 
vegarbeid er noko eg kan og kjenner. Funksjonshemning skulle også vera noko eg er velkjent med, sidan eg er far til ei 
funksjonshemma jente. Hos henne er det det mentale og psykiske som er avvikande. Men annleis er annleis, kan ein 
tenkja. Den som er annleis tilhøyrer ei stor gruppe av andre «annleise», og har ein sett ein, så har ein sett dei alle.
 Eg kjenner at eg trengjer meg på når eg nærmar meg den store, gule gravemaskinen. Kva har eg eigentleg her å 
gjera, kva har eg med å observera dette? Kvifor skal eg leva meg inn i denne problematikken, er det berre for å tena 
pengar? Kan eg ikkje berre la Arvid vera i fred med sitt liv og sin gravemaskin? 
 Eg passerer to andre arbeidsfolk, ein grunnarbeidar og ein lastebilsjåfør. Arvid stoppar maskinen. Han er så heilt 
ulik den «Arvid» eg hadde sett for meg. Min «Arvid», som eg hadde sett for mitt indre auga, skapt av nokre telefon

arvid grYte 

født
12.05.1965

Utdannelse
Ett år på maskin og mekaniker  

Yrke
Selvstendig næringsdrivende/ 

gravemaskinfører.
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samtalar på førehand, var vennleg, korpulent, litt hippieaktig med hestehale, ein slags livskunstnar, nesten som ein 
sosialarbeidar, slike som ofte går i eitt med klientane, ein litt beskytta plante i det gode velferdssamfunnet.
 Men eg skjønar straks at eg ikkje veit kven Arvid er. Han er slank, atletisk, sit så trygt og naturleg i setet, med jogge
skor på føtene, han har femdagarsskjegg, er brunbarka, augo er kvikke og vennlege. Han trykkjer handa mi hardt og 
smiler strålande imot meg.
 Han seier dei må grava igjen denne grøfta dei har laga over vegen, før dagen er over, slik at folk kan koma seg forbi. 
Han ropar beskjedar til dei andre, dei som er på føtene, og eg ser at dette ikkje er ein verna arbeidsplass, og at Arvid 
ikkje er her på nåde, men at dette er ein stad like hard, like kynisk som næringslivet elles, slik det er blitt. Arbeidet 
skal gjerast. Vegen skal fram. Anbudet skal haldast. Det finst ikkje noko slinger i valsen. 
 Eg unnskyldar meg, går unna, vil ikkje vera i vegen. Og Arvid gir gass, svingar rundt, lett, presist, fyller singel på 
røyrene i grøfta, svingar tilbake, fyller på stein og jord, og køyrer maskin med ein autoritet og kontroll som eg aldri 
har sett før.
 Eg kjenner den syrlege lukta av jord, krydderaktig lukt av mose og røter. Steinstøvet heng i lufta, kjem inn i munnen, 
fint som melis, knasar mellom jekslane. Eg tenkjer på det å grava, det spennande med å opna opp jorda, finna det 
som er nedi der, sjå ut korleis det er under. Det er kanskje ei mannegreie, ein guteting. Eg hugsar venen min og eg 
då me var små, me grov ei hole i bakken bak uthuset. Fantasiane voks om kva hola skulle bli. Me kunne finna restar 
etter steinaldermenneske. Me kunne grava ein tunnel, ein gøymestad, ein veg til dei underjordiske. Me kunne grava 
heilt ned til Kina. Me snakka om kor forundra dei kom til å bli, kinesarane, når jorda opna seg og opp kom to gutar frå 
Sunde i Sunnhordland.
 Men Arvid grev ikkje opp no, han grev over. Han legg grøfta igjen, skjuler vass og kloakkrøyrene i djupet slik at alt 
skal bli fint igjen, alt skal bli som før, nesten. Han dyttar steinane på plass med spissen på skuffa som om ho var ein 
fingertupp. Han jamnar vegen ut så flatt og reint at me hadde ikkje greidd det betre med hand.
 Eg snakkar med arbeidskameratane hans, presenterer meg, seier kva ærend eg kjem i. Så du skal skriva om Arvid, 
seier den eine, det kan eg gjera for deg! Me ler. Han bør ha ein med seg, seier den andre. Om kvelden køyrer me bilen 
hans opp til maskinen, resten greier han sjølv. Dei er stolte. Eg tenkjer at dei gjerne vil bety noko,  ikkje berre for 
 arbeidet som skal gjerast på byggjefeltet, men for Arvid. Eg kjenner varmen og respekten dei har for han. Eg seier 
at eg trur han er ein svært god gravemaskinkøyrar. Å ja, seier dei, men så har han aldri gjort noko anna heller. Han var 
berre ungdommen då han skada seg, og seinare har han køyrt maskin, ja, før òg, seier dei.
 Det er kvelden for det vesle arbeidslaget. Bilen er alt komen opp langs sida av den store gravemaskinen. Det ekstra 
dei skal gjera for Arvid, arbeidskameratane, er gjort. Dei har køyrt bilen fram, det tok ikkje meir enn eitt minutt. Seinare 
skal eg skjøna at det er ei viss usemje her, mellom Arvid og dei andre om kor mykje hjelp han treng. Arvid meiner han kan 
greia seg sjølv. I alle fall er det ikkje så mykje dei treng å bistå med no. Små justeringar og tilpassingar på maskinen har 
gjort Arvid endå meir sjølvhjelpen. Ei ny innretning gjer at han ikkje treng å gå ned i grøfta for å måla djupna, til dømes. 
Med moderne elektronikk greier han det frå styrehuset. Sentralsmørjingsanlegg gjer at han ikkje treng å gå rundt med 
feittpressa lenger. Dieselpumpa er flytta til sida av førarhuset slik at han kan fylla diesel sjølv, frå fatet han har bak på 
pickupen. Han treng ikkje bruka pedalar for å belta. Hendlar går opp frå pedalane, og han beltar med hendene. Han har 
fått montert ein ekstra bøyle slik at han betre kan dra seg inn på førarplassen. På rotortilten, som gjer at grabben på 
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han er? Kan kven som helst gå den vegen? Eller er det Arvids særlege eigenskapar som gjer at han har greidd det 
han har greidd, utan gråt, utan klage? Og om dette er så uproblematisk som Arvid vil ha det til, kvifor gjer ikkje fleire 
funksjonshemma det same? 

Så svingar me inn til huset hans, eit relativt nytt hus der han bur saman med kone og to små døtrer. Det undrar meg 
ikkje at Arvid har det fint. Saman med kona har han skapt ein vakker heim med gode rom inne og trygge uteområde 
for dei små. 

Eg får ikkje tid til å beundra utemiljøet, eller prata med borna, for på mindre enn fem sekund er Arvid ute av bilen, 
over i rullestolen, og køyrer inn i huset, gjennom skyvedørene, tar av seg joggeskorne, viser meg inn i salongen med 
villmarkspanel, byd på kaffi og treng slett inga hjelp til å bera inn det som skal til.

På veggen heng utstoppa hovud av elg og rådyr. Ja, han har skote dei sjølv, seier han. Han går på jakt, kan koma seg 
kor som helst i terrenget med ein sekshjula køyredoning som står utanfor. Med drift på alle seks hjula er det ingen 
ting som stoppar den!

Han seier at det ikkje har vore så mykje skriving om han, og det er jo ikkje så mange som meg rundt omkring, seier 
han. Han er stolt. Han har grunn til å vera stolt. For det har ikkje vore enkelt. Eg veit det no. Eg merkar det på han. 
Avisene skriv berre om det negative i slike saker, seier han. Og det vil han ikkje ha noko av. Det er ikkje interessant. 
Og eg tenkjer at han vil ikkje klaga fordi han vil halda hovudet høgt. Han vil ikkje gjera seg liten.

Dei køyrde bil, skulle på kino, ein gjeng. Det var den 17. september 1986. Arvid var 21 år. Han sat i baksetet, leita 
etter sikkerhetsbeltet, men fann det ikkje. Dei hadde stor fart, 100–120 kilometer i timen, kom til ein 90 graders 
sving. Bilen gjekk rundt og rundt og hamna på jordet. Arvid var den einaste som blei skada, brekte ryggen bak navlen 
 omtrent. Det betyr at mykje av magemusklane er i orden, seier han. Sjåføren brekte berre stortåa.

Arvid har eit greit, men fjernt forhold til sjåføren i dag, fortel at han har grave ut tomten til han. Men dei møtest 
ikkje, har liten kontakt. Ein gong dei treftest kunne Arvid sjå korleis blodårene på halsen til sjåføren pulserte. Blod
pumpa hamra.

Arvid fortel at han alltid har vore her, i Stokke i Vestfold, i den same gjengen. Dei han voks opp med held saman 
enno. Straks etter at han kom ut frå sjukehuset tok dei han med, bar han med seg, på hytteturar, og dit dei elles 
skulle. Fint miljø, seier Arvid. Og så bur han midt  blant slekta, har bygd hus på farsgarden der begge foreldra held til, 
og to brødrer med familiar også har slått seg ned. 

Eg sit og og undrast over kvifor det finst somme som synest å greia alt, og endåtil veksa på motgang, medan andre 
blir knekte, legg seg ned og sørgjer over mindre vanskar enn dei Arvid har. Eg tykkjer eg ser noko av forklaringa i 
glimtet av kraft og humør i augo til Arvid. Og eg har kjensla av at det finst andre forklaringar, bak og under soga han 
så villig deler med meg. Men noko av grunnen må sikkert vera eit bygdesamfunn som tar seg av sine, som har rom for 
den som har opplevd den tvilsame gleda det er å hamna blant dei «annleise».

Det er ikkje sikkert at det hadde vore så lett for Arvid å koma trillande i rullestol til ein arbeidsgjevar i ei framand 
bygd som ikkje kjende han, som ikkje kjende faren og brødrene, og som ikkje visste at Gryteslekta var gode og 
arbeidssame folk. I ei framand bygd fanst det kanskje ikkje maskineigarar som var villige til å la Arvid prøva seg når 
han var sterk nok til det, og som såleis ved sjølvsyn kunne bli overtydde om at dette faktisk var mogeleg.
Arvid takkar ingen. Eg greidde det sjølv, seier han. Han takkar iallfall ikkje staten ved trygdekontoret. Han har fått 

gravemaskinen blir endå meir bevegeleg, 
følsam og anvendeleg, har han quickfeste, 
noko som gjer at han kan ta av og på rotor
tilten på ein augneblink, ein operasjon som 
dei funksjonsfriske, utan quickfeste, fort 
brukar ein halvtime på. Eit døme på at Arvid 

er meir effektiv enn dei fleste. Det går bra. Det går fint, seier Arvid. Det er ikkje noko problem, seier han. Eigentleg kan 
han køyra kva maskin som helst. Det meste ligg i hendene. Og med litt tilpasning blir alle vanskar borte.
 Arvid er aldri grinete, seier arbeidskameratane hans. Sjølv seier han at han aldri har vore i tvil om dette, at han 
skulle opp i maskinen igjen, at han skulle halda fram som før, trass i brekt rygg. Det skulle gå. To–tre månader etter 
ulukka bad Arvid kameratane om å løfta seg oppi maskinen att. Han hadde lyst til å prøva. Frå kassettspelaren i 
førarhuset (det var kassettar den gongen) song Bjøro Håland, minnest han: «It’s good to be back home again.»
 Det er ikkje tilfeldig at eg har kome hit mot slutten av dagen. Eg vil sjå når Arvid går ut av maskinen. Eg vil vita 
 korleis han greier seg. Eg vil observera han på det svakaste punktet, sjå begrensingane hans, vita kva som er det 
triste, det tragiske, læra kva han må overvinna. 
 Eg kjenner meg som ein kikkar der eg står like ved. Dei to arbeidskameratane står rundt han. Han reiser seg frå 
maskinen, endeleg, frå stolen der han har site sidan sju i dag tidleg. I maskinen skjuler han seg. når han sit i maskinen 
ser alt normalt ut. Maskinen er ei forlenging av han. Maskinen er den lange, sterke armen hans. Maskinen, med dei 
underleg grasiøse rørslene, er den utvida kroppen hans. 
 Han kjem ut av maskinen, ut av seg sjølv. no står han i døra. Funksjonshemminga hans er klar og tydeleg. Føtene 
heng slapt ned. Han er hjelpelaus, sårbar i denne augneblinken. Han er ikkje frisk og sterk. Han er ein krøpling. Eg ser 
det no. Eg visste det jo. Men så verka det ikkje slik likevel. no tek føtene til å sprela, dansa over trinnet der han står. 
Det er spasmer, seier han. Føtene lever stundom sitt eige liv. Føtene dansar, urytmisk. Stundom kan eg stå på desse 
spasmene, berre ei lita stund, seier han, berre så lenge eg treng for å koma meg inn i bilen.
 Og så er han i bilen, og det var ikkje så vanskeleg, det var kanskje inga stor sak likevel, han er lam, det er det mange 
som er, no sit han i bilen, og før eg får sukk for meg har han starta opp og svingar ut og eg spring til min eigen bil for å 
følgja etter. 

Me skal heim til han. På vegen gjer me ein liten stopp for Arvid skal møta ein kompis og betala for billettar til danse
bandfestival i Seljord ein gong i juli. Så køyrer me gjennom Sem sentrum og svingar ut over grøne jorde, passerer 
små krullar med skog og velstelte hus og hagar. Me køyrer langt innover forbi grøderike gardar. 
Eg veit ikkje kor eg er. Arvid køyrer framfor meg, viser meg vegen til det ukjente landet. Eg veit berre at eg ikkje 
 kjenner Arvids verd. Mine eigne røynsler gjeld ikkje i denne samanhengen. Min eigen bakgrunn, som gjorde at eg 
takka ja til dette oppdraget, fordi eg trudde at eg visste noko om slikt arbeid, og visste noko om funksjonshemming, 
det har visst ingen relevans meir. Arvids liv, hans eksempel, fortel ei anna historie, ei historie eg ikkje har høyrt før, ei 
historie eg enno ikkje kan formulera. 

Han gjer det han gjer så lett og elegant, med styrke og overtyding, med smil om munnen eg ein morosam replikk. 
Finst det ingen vanskar med dette? Finst det ikkje tunge dagar, smerte, tvil? Kva veg har Arvid gått for å koma dit 

arvid var 21 år. han satt i baKsetet, 
leita etter siKKerhetsbeltet,  
men fann det iKKje.



støtte frå Hjelpemiddel
sentralen til bil og til 
ein del av utstyret på 
maskinen. Men ein del 
av det ekstra han treng 
har han kosta sjølv. Det 

verkar som om dei likar å seia nei, hevdar han. no har han søkt om litt pengar til å fiksa quickfestet til rotortilten. 
nei, han kan ikkje få støtte til reparasjon, men til nytt feste, var svaret. Då gidd ikkje Arvid å søkja, for eit nytt feste 
er svært dyrt.

Arvid fortel om eit støttesystem som ikkje oppmuntrar, som ikkje fører vidare. Han var på Sunnås til opptrening. 
Då han fortalde dei tilsette at han hadde tenkt å køyra gravemaskin igjen, berre lo dei av han. 

Men det verste er trygda. I mange år hadde han halv trygd. Problemet med denne støtta var at ho fall vekk når 
det begynte å gå godt, når han tok overtid, tente for mykje. Slik kom han i ei klemme. Systemet drap den naturlege 
trongen til å arbeida som dei andre. Du blir bunden på hender og føter om du har noko med trygdekontoret å gjera 
seier han.

no har han ikkje trygd lenger. Han sa det til dei, på trygdekontoret; eg drit i heile trygda. Så grev eg så mykje eg kan. 
Så slit eg meg ut og så kan eg koma og få heil trygd om ti år. 

Han er sin eigen arbeidsgjevar no, har kjøpt sin eigen maskin, har sitt eige firma med fast køyring hos ein entre
prenør. Han hadde tenkt på det lenge, men våga ikkje. Alle masa om at han skulle kjøpa maskin, både bror og mor. Og 
Arvid tenkte at når mor gjekk inn for det, kunne det ikkje vera så skummelt.

Småjentene kjem springande inn til han. Mor i huset er komen heim frå arbeid og det luktar sterkt av middag. Eg 
kjenner at eg er til bry og vil helst koma meg av garde, men Arvid seier at han er ikkje svolten. 

Han fortel at han har vore gift før, han gifta seg ikkje lenge etter ulukka, med ei jente han hadde vore saman med 
ei tid då han skada seg. Det var ikkje noko lukkeleg ekteskap, dei krangla heile tida. Dei skulle ikkje ha gifta seg, var 
ikkje rette for kvarandre, men den gongen tenkte Arvid at han ikkje ville greia å skaffa seg ei anna dame. 

no har han og Mariann halde saman i seksten år. Han fortel om borna, at ein lege hadde gitt dei 5 % sjanse til å få 
born. For produksjonen av sæd var blitt skada i ulukka. Dei blei rådd til å reisa til ein klinikk i Danmark som gir tilbod 
om kunstig befrukting. Men så fekk me det til sjølv, seier han.

Du har hatt flaks, seier eg, det dett ut av meg, og eg støkk til, over meg sjølv, eg sit trass alt her med ein mann med 
broten rygg.

Ja, seier Arvid og ler imot meg, eg har hatt flaks så det holder!
Eg tenkjer at eg kunne hatt lyst på litt middag, og så kunne eg ha tatt ein prat med desse folka, utan det formelle og 
litt kvelande med intervjusituasjonen. Men då me kjem ut på kjøkenet ser eg at det ikkje er dekka til meg, berre til 
Arvid, dei andre sit alt og et, og det er plass ved bordet til rullestolen.
Arvid følgjer meg ut og eg køyrer gjennom indre Vestfold, glad og lett om hjarta.   

han var på sunnås til opptrening. då han for-
talde dei tilsette at han hadde tenKt å Køyra 
gravemasKin igjen, berre lo dei av han.
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tett på arvid grYte
Hva er en funksjonshemmet?  Hvilken utdannelse ville du tatt, om du kunne velge fritt?  Jeg liker meg godt i anleggsbransjen.

Hva ville vært «drømmejobben» for deg? Har ikke noen spesiell drømmejobb. 

Det norske samfunnet er ikke planlagt, bygd eller organisert slik at alle kan fungere i det like godt. offentlig transport, 

 bygninger og uteområder er for eksempel utilgjengelig for mange funksjonshemmede. Har dette begrenset dine muligheter 

med hensyn til å ta den utdanningen du ønsket?  Jeg har ikke vært på så mange skoler så jeg vet ikke hvordan framkommelig-

heten er. Det kunne nok vært ei rampe her og der.

mange mennesker har fordommer mot funksjonshemmede. Dette kan for eksempel gi seg utslag i at en antar at funksjons

hemmede er mindreverdig arbeidskraft.  mener du at du har vært offer for slike holdninger?  Kan ikke se at jeg har vært utsatt 

for det, heller tvert i mot. Når folk kommer bort til maskinen og jeg forteller at jeg bruker rullestol, vil de ikke helt tro det. 

Det meste går hvis man bare prøver.

Er det problemer mht. transport som begrenser dine muligheter på arbeidsmarkedet?  Jeg har en pickup trygdebil som jeg 

bruker i jobb.

Er det bygningsmessige forhold som begrenser dine muligheter på arbeidsmarkedet?  Det er ikke overalt man kommer med 

stolen, men en har jo telefon så det bygningsmessige hindrer ikke meg i arbeidet. 

bidrar arbeidsmarkedets krav til effektivitet til å begrense dine muligheter?  Jeg føler meg like effektiv som andre.

Hva slags forandringer i samfunnet ville ha bedret din situasjon som arbeidstaker/yrkesaktiv?  Behøver ikke noen forandring i 

samfunnet for min del.

Har du like god lønn som andre på samme alder og med samme utdanning?  Etter jeg startet for meg selv tjener jeg like godt 

som andre.

kunne det vært gjort endringer på arbeidsplassen din som ville ha gjort arbeidsdagen din enklere?  En ting kunne vært 

bedre mht. det offentlige. Når jeg spør Hjelpemiddelsentralen om hjelp til maskin eller bil, er svaret veldig ofte at det har vi ikke 

hjemmel til. Jeg trenger å bytte bil oftere enn andre. Jeg må  kjøre bilen helt inn til maskinen, ofte over stubber og stein, så den 

begynner å bli sliten.

arbEiDsGjEvarEN
Jan Meland driv eit ganske stort firma i entreprenørbransjen. Arvid Gryte har køyrt gravemaskin for Jan i fleire år 
før han for eit par år sidan kjøpte eigen maskin og begynte for seg sjølv. For tida har Jan over tjue mann i arbeid. 
Prosjekta er mange og det er vanskeleg for han å finna tid til ein samtale. Arbeidslivet er blitt kynisk, seier han, folk 
skal ha arbeidet gjort på rekordtid og til lave prisar. 

og då fell vel slike som arvid Gryte utanfor?
nei, Arvid er det alltid plass til, seier Jan. Han slutta hos meg etter eige ønske. Eg ville gjerne ha behalde han.  
Eg saknar Arvid mange gonger. Eg tenkte på å tilby han eitt eller anna.

tilby han kva?
Tilby han noko for å bli verande. Men eg greidde det ikkje. Det blei for vanskeleg på grunn av dei andre. 

kvifor tilsette du arvid?
Eg kjende både han og familien. Eg var i heimevernet saman med faren. Dotter mi er gift med bror til Arvid.  
Eg har vore i bransjen i over 40 år og visste kva Arvid stod for. Grytefamilien er arbeidssomme folk. 

mottok firmaet ditt støtte for å ha han i arbeid?
Me fekk støtte frå Hjelpemiddelsentralen til ein del tilrettelegging av maskinen, slik som sentralsmørjingsanlegg, 
flytting av dieselpumpe og hurtigkopling. Men «easy dig», eit apparat som gjer at ein kan måla djupnene utan å gå ut 
av maskinene, kjøpte me sjølve. Det var ei utgift på 100 000. Myndighetene er utruleg firkanta. 
når Arvid tente over ein viss sum, kutta dei trygda hans. Det gjorde at han kom i klemme når han stod på og arbeidde 
som dei andre. Dei tente meir, men han mindre. Det var derfor han slutta hos meg, begynte for seg sjølv, kutta ut 
heile trygda. 

kva gjorde han for firmaert?
Dei andre såg kva han kunne utretta. Det var godt for dei å merka at han kunne greia alt. Folk blei ikkje så opptatt av 
sine eigne småplager.
Han kunne gjera alt bortsett frå å gå ned i grøfta. Han var svært effektiv elles. Han var pågåande, aktiv, ville få jobben 
gjort. Fordi ein er nøydd til å tena pengar. Det skal vera drift. Effektiviteten hans vog opp for problema med å vera lam.
Stundom blei folk litt leie av han. Han kommanderte mykje, var for utolmodig. Ein  gong røyk han ein slange langt inni 
skogen og ringde meg. Eg måtte innfinna med med det same med ein ny slange. Han hadde ikkje tolmod til å venta. 
Det skulle vera der og da. Eg sleit litt med det.

kan alle greia det arvid har gjort?
Du må ha vilje. Og yrkesmessig innsikt. Arvid har ein utruleg teft for gravinga. Ein meir effektiv gravemaskinkøyrar er 
ikkje å oppdriva. Det er mange som beundrar han.  
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frYst sikkerhet 
Kanskje har Ola vært lenge ute av arbeidslivet, eller han har kanskje aldri vært inne. Han er dessuten usikker på hvor 
relevant utdanning han har, og han har kanskje aldri vært i praksis noe sted heller. Kanskje har Ola ikke engang hatt 
såpass som en sommerjobb. 
Da har han ikke all verdens selvtillit. 
Det eneste Ola har, er tryggheten i trygdeutbetalingslappen fra nAV i postkassen hver måned. Den har riktignok 
 alltid en liten pekefinger på baksiden, om at hvis det nå skulle vise seg at Ola urettmessig har mottatt for mye 
 stønad osv …, men altså, lappen representerer tryggheten for fortsatt eksistens.
Hvor mange blir gjort kjent med ordningen som innebærer å fryse uføretrygden i tre, eller for tiden fem, år?  
En ordning som betyr at Ola kan forsøke seg i arbeidslivet uten risiko. Han kan forsøke seg i arbeid, på hel eller 
deltid, og går det ikke, så kan han når som helst, innenfor den aktuelle tidsrammen, få tilbake uføretrygden. 
Denne ordningen er dessverre ganske ustabil, og har lenge vært videreført for ett år om gangen.    

Og det er mer … se side 134. 

vED siDEN av rEsErvEbENkEN FortsEttEr …
AV Ann KrISTIn KrOKAn, KOMMUnIKASJOnSKOnSULEnT, ULOBA

de hemmelige tjenestene  
Sett at en funksjonshemmet person, la oss kalle ham Ola, har vunnet i det store lotteriet og fått tilbud om jobb. 
 Kanskje har Ola klart å overbevise kommunen om at han nå må stå opp før hjemmesykepleiens dagvakter kan være 
hos ham sånn ved 9tiden, og kanskje, bare kanskje, har han fått et vedtak om personlig assistanse så han kan 
komme seg opp i tide til å rekke jobben. 

Kanskje er Ola rullestolbruker, og da kan han ikke benytte den offentlige transporten, som jo bare er beregnet på 
deler av befolkningen. Å skaffe en egnet bil med nødvendig utstyr tar i aller beste fall ett år. Har han lyktes så langt, 
og kjører til jobben hver dag i sin nye, veltilpassede bil, skal Ola vokte seg vel så han ikke får noen skade på bilen.  
Å reparere en slik bil, tar ofte laaang tid, og i mellomtiden står det selvsagt ingen tilpasset leiebil klar. Å få dekket 
drosje kan vise seg å bli en utfordring, særlig hvis Ola og arbeidsplassen er lokalisert i forskjellige fylker.
Enn om han er synshemmet og ikke kan kjøre bil? Hvordan skal Ola klare å finne fram til den forsøksordningen som 
heter «jobbreiser» på nAVs nettsider? Ordningen «jobbreiser» finnes utrolig nok under «helsetilbud». 
Dette forsøket har visstnok vært på forsøksstadiet siden begynnelsen av 90tallet, og har aldri blitt en rettighet. 
Det finnes eksempler på funksjonshemmede i full jobb, som har fått beskjed i juli om at fra september er det ikke 
mer penger igjen på budsjettet for «arbeidsreiser» – Men du kan søke om igjen fra nyttår. 
Hva skjer med en funksjonshemmet arbeidstaker, tro, som må fortelle arbeidsgiveren sin at 
– nå blir jeg borte fra jobben i tre måneder, for jeg har ikke transport! 
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Han ser ut som en ungfole der han kommer løpende. Den hvite stokken slår 
taktfast til høyre og venstre. Klikk, klakk. Lett til beins fra presteboligen ned 
til rindal kirke.
Det er ingenting i veien med beina til den blinde presten. Heller ikke med 
håndtrykket han gir i møte med andre mennesker. Det er fast.
– Velkommen, sier han.
Det er forsommer. Varmt og godt, så vi setter oss på en av de mange 
 benkene som står utenfor den over 130 år gamle kirka. Presten med ansiktet 
mot sola.
Han har ikke solbriller på. Myser likevel ikke. 
– Å få sol i øynene gjør meg ikke noe, men hvis det hadde vært mørkere 
kunne jeg kanskje ha sett et omriss av deg, sier sogneprest Magne Bjørndal.
når lyset avløses av mørket, gir det Magne en idé om hva farger er. Likevel 

kan han ikke skille rødt fra grønt. I praksis er han blind. Han kan ikke telle sine egne fingre på en armlengdes avstand.
Han bryr seg ikke med å bytte plass slik at han får sola i nakken. Sola blender, men det plager han ikke.
– Jeg ble født med det synet jeg har for 49 år siden. Mine foreldre hadde begge et arvestoff som sammen kan gi 
blinde barn. Det er en sjelden sykdom, for det skal mye til at en mann og en kvinne med dette arvestoffet kommer 
sammen og får barn. Vi var fem søsken, tre av oss ble født med denne øyesykdommen.
Han er sogneprest i rindal. Leselyst og utforskertrang har hjulpet fram den en gang så stille og beskjedne gutten.
– Mor og far fulgte meg til blindeskolen. Der fikk de være sammen med meg to–tre dager, før de måtte reise hjem. 
Jeg fikk reise hjem til jul og i skoleferier.
Tiden på blindeskolen ble preget av ensomhet og hjemlengsel for Magne. Etter at Magne hadde kommet i fjerde 
klasse, forsto foreldrene at det beste var å ta gutten sin hjem igjen. Hjem til Osterøy utenfor Bergen.
– Jeg fikk begynne på en vanlig skole der. Integrering av funksjonshemmede hadde ikke kommet så langt den 
 gangen. Skolen skulle ha et samarbeid med blindeskolen med hensyn til lærebøker og andre hjelpemidler, men det 
ble mest med ord og lovnader.
Likevel får en lærer mye av æren for at det gikk bra med Magne på skolen. Hun brukte mye av sin fritid til å skrive 
lærebøker i blindeskrift for den unge skolegutten.
– I dag er det nok bedre tilrettelagt for blinde barn i skolen, men det er fortsatt vanskelig sosialt, mener sogne
presten.

soGNEprEstEN
FOrFATTEr: TOnE rOKSTAD

FOTOGrAF: MOrTEn KrOGVOLD

magne Bjørndal 

født 
10.11.1958

Utdannelse 

Teologisk embetseksamen 1988; 

Praktisk-teologisk seminar 1989

Yrke
Sogneprest



jeg er glad de iKKe var overbesKyttende. 
det er noe av det farligste en Kan gjøre 
mot funKsjonshemmede barn.

Fembarnsfamilien på 
Osterøy bodde på et lite 
gardsbruk. Mor og far var 
vanlige folk, uten høyere 
utdanning i psykologi eller 
annen boklært kunnskap om 

hvordan de skulle takle tre blinde barn. Men de var verdens beste foreldre for alle de fem barna sine.
Magne ble satt på steinhella på toppen av pipa på huset faren var i ferd med å bygge for familien sin. Det ble for 
risikabelt å la gutten klatre rundt på byggeplassen. 
– Foreldrene våre hadde mye vett og kjærlighet å gi oss barna. De lot oss få ta risikoer. Vi ramla og slo oss, og slik 
lærte vi å tåle en støyt. De var fantastisk flinke til å la oss slippe til. Jeg er glad de ikke var overbeskyttende. Det er 
noe av det farligste en kan gjøre mot funksjonshemmede barn. Vi lærte å ta sjanser og å stole på oss selv. Det ga oss 
trygghet samtidig som vi trente opp romfølelse og balanse.

Han har blitt solbrent på den lyse huden. Folk fra bygda rusler forbi bærende på vannkanner og planter. De skal til 
gravlunden som ligger ved kirka, der de holder orden på gravstedet til sine kjære. Han trives med folket i rindal. De 
som bor her har et godt lynne.
– De er som trøndere. Greie og ordentlige folk som ikke hisser seg opp over småting.
At presten i bygda er blind, har de slått seg til ro med for mange år siden.
Sognepresten har det godt her sammen med familien sin. Kona Synnøve og to gutter på 18 og 20 år. Begge guttene 
hans er sunne og friske, noe han er glad for.
– Det var lite sannsynlig at kona mi skulle bære arvestoffet som kunne gi oss barn med samme øyesykdom som meg.

Magne Bjørndal bestemte seg for å bli prest først i studietiden. Den gangen så han for seg institusjonstjeneste, men 
ble menighetsprest.  
Han la aldri skjul på at han defineres som blind, til tross for at han kan se lysglimt. Han har alltid fortalt om sin 
funksjonshemning i jobbsøknader.
nyutdannet startet han i organisasjonen Kristent arbeid blant blinde (KABB).
Den første vanlige prestejobben han søkte på, var i Mosjøen. Det var tre søkere til stillingen, alle nokså like når det 
gjaldt alder og ansiennitet. Forskjellen var at Magne var blind.
Det ble bråk.
– Ingen av sognerådene hadde innstilt meg til jobben. Likevel valgte bispedømmerådet å ansette meg . Slikt blir det 
leven av. Mange jobba hardt for å slippe å få meg. Den kampen førte de uten at de snakket med meg.
Det ble en stor mediesak både lokalt og i rikspressen. Saken ble også parodiert i  satireprogrammer «Hallo i uken».
Alt bråket var fordi Magne var blind. Sognerådene trodde ikke han ville klare å takle jobben.
– Det hadde vært bedre om de hadde snakket med meg. Ikke gjort vurderingene ut ifra hva de trodde og tenkte.
Magne legger ikke skjul på at han trenger mye tilrettelegging for å utføre prestegjerningen. 
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Synnøve er utdannet sosionom. Hadde hun satset på den karrieren og bedt Magne om å klare prestegreiene sine 
selv, hadde Magne vært nødt til å slutte.
Må en blind prest ha en fast partner hos seg hvis han skal klare å fungere?
– Det er et velegnet yrke for meg i min situasjon. En del oppgaver krever hjelp, og det er godt det er Synnøve som er 
hjelperen. Hadde jeg vært enslig, måtte nok mye ha vært gjort annerledes. 

Sognepresten i rindal er en del av Indre nordmøre prosti. Totalt er det ti prester i denne regionen, der Magne er 
tillitsvalgt. Målet er at prestene skal danne et nettverk, der de kan gjøre tjeneste for hverandre i prostiet. Det 
betyr at Magne i enkelte helger får vikar i rindal kirke, mens det andre ganger betyr at han må ha gudstjenesten for 
 eksempel i Stangvik kirke i Surnadal,  fire mil unna. 
Den turen nyter nok sjåføren mest, for Magne kan ikke se elva Surna som bukter seg ned gjennom det vakre dalføret 
mot Surnadal.
Han fornemmer det likevel. Slik han opplever naturen når han løper en tur eller spenner skia for å gå innover fjellet.
– Det vanskeligste med fritiden er å organisere noen til å gå sammen med meg. For jeg kan ikke gå alene på ski i 
 fjellet. Men jeg må ut og trene, ridderrennet på Beitostølen er et årlig mål.
Sognepresten virker rastløs og utålmodig. Han har lyst på nye utfordringer. 
– Jeg drømmer nok av og til om å gjøre noe helt annet. Kanskje jeg kan jobbe mer med administrasjon og lage blinde
skriftprodukter? Akkurat nå er jeg i gang med å skrive bok. Det er ei jubileumsbok med historien til KABB.
Totalsituasjonen for Magne gjør imidlertid prestegjerningen velegnet for han. Blindheten hindrer han ikke i å møte 
unge og gamle mennesker i menigheten. Prestens hverdag handler mye om å møte folk. 
 

Petter Dahle er fungerende prost i Indre nordmøre prosti. 
– Å ha Magne i kollegiet minner oss stadig på hvordan han bruker evnene sine i forhold til oss som kan se. Han takler 
det meste utmerket. Han er oppdatert på data, flink til å skaffe seg hjelpemidler og han følger med i alt det som 
rører seg. 
Dahle ser utfordringen som ligger i at prestene nå skal jobbe over større områder.
– Det må tilrettelegges for at blinde kan være prest. Det kreves at vi andre støtter opp om han. Men ærlig talt så kan 
jeg ikke huske at det har vært et tema for oss i kollegiet at Magne er blind. 
Personalrådgiver Bjørn Olav Storhaug hos biskopen i Møre tror at årsaken til at det går så bra for presten, er at han 
ordner ut mye selv. Hans personlige innsats er avgjørende.
– Magne klarer hverdagen veldig godt. Kravet til økt effektivitet i jobben gjør imidlertid hverdagen vanskeligere 
for alle som vil bli prest. Vi synes likevel at forventningen til integrering av funksjonshemmede ikke følges like 
godt opp med støtteordninger fra det offentlige. Det stilles stadig større krav til prestene. De skal jobbe med flere 
 mennesker og i større geografiske områder. 
Personalrådgiveren forstår at Magne Bjørndal tror det vil bli vanskeligere å bli prest for en blind i framtiden.
– Det viktigste for en prest er uansett personenes evner til å møte andre mennesker. Og der har ikke Magne Bjørndal 
noen problemer, sier personalrådgiveren.  

– når jeg deler ut nattverd, kan jeg gi brødet, men må ha hjelp til å skjenke vinen. Jeg kan heller ikke skrive for hånd 
med penn og blekk i kirkeboka, slik sognepresten skal gjøre. Ikke kjører jeg bil. Skal jeg på et hjemmebesøk flere mil 
unna, må jeg ta taxi eller ha sjåfør. Det er mange problemer, men det er det i de fleste yrker.
– Hvis blinde og andre funksjonshemmede skal gjøre annet enn helt rutinepregede jobber, må en finne løsninger. 
Og de helt enkle jobbene, for eksempel i industrien, de forsvinner jo mer og mer ut av landet, eller de overtas av 
maskiner.

I 1997 kom han til rindal. 
– Det var greit for meg å komme hit. Da hadde jeg vært i Mosjøen i 6 år, så de kunne sjekke om jeg dugde hvis de ville. 
Tror nok likevel at jeg har mye å takke Magne Bolme for. Han er født blind og vokst opp her i rindal. Han har tatt 
hovedfag i historie, står på ski som få andre og er en aktiv kar. Folket her tenkte kanskje at klarer Bolme det, så gjør 
vel presten det også. Jeg fikk en god mottakelse her i rindal.
rett bortenfor kirken ligger presteboligen. Ei hvit trønderlån, omgitt av grønne enger, skog og fjell.
– Stedet er perfekt for meg. Det er korte avstander mellom boligen, kontoret og kirken. 
Magne Bjørndal gjør en jobb i tjeneste for den allmektige Gud. Er han bitter over at Gud ikke ga han øyne til å se med?
– Egentlig ikke. Av og til er jeg frustrert og lei av at jeg ikke kan se. Lei av at jeg ikke kan kaste meg på sykkelen og 
tråkke i vei, eller at jeg ikke finner igjen ting jeg leter etter. De praktiske hindringene kan irritere.
«Synet på helbredelse ved bønn» var tema for hovedfag i kristendomskunnskap. 
– Hvis en tror på den allmektige Gud og oppstandelsen, må en også tro på helbredelse ved bønn. Hvis Gud lar meg se 
i dette livet, er det godt. Hvis ikke, tror jeg at jeg vil se i mitt neste liv. 
– Har du ofte følt deg diskriminert?
– Ansettelsen i Mosjøen føltes jo litt slik. Utover det har jeg ikke følt det så mye. Jeg strever en del med Hjelpe
middelsentralen og rettigheter i forhold til jobben min. Det er ikke direkte diskriminering, mer en treghet i systemet. 
Enkelte ganger kan en lure på om saksbehandlerne betaler hjelpemidlene ut av egen lomme. Mine behov må sjekkes 
og dobbeltsjekkes før jeg får svar. 
Det er en rekke hjelpemidler for blinde og svaksynte. Datamaskiner med leselist og syntetisk tale er i dag en selv
følge. 
– Du kan sende en vanlig epost til meg. Datamaskinen hjelper meg å lese den enten med talesyntese eller ei leselist 
som gjør teksten om til punktskrift. Hvis jeg får maskinskrevne brev på papir, kan jeg scanne det og få det overført 
til blindeskrift. Håndskrevne brev må kona Synnøve lese. Hun er Magnes lese og sekretærhjelp, og hun fører bilen 
hvis han må ha preken i en annen kirke eller har oppdrag langt unna hjemmet.

hvis gud lar meg se  i dette livet, er det godt. hvis iKKe,  
tror jeg at jeg vil se i mitt neste liv.
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tett på magne Bjørndal

Hvilken utdannelse ville du tatt, om du kunne velge fritt?  Kanskje noe med journalistikk eller jus.

Hva ville vært «drømmejobben» for deg?  Tror ikke jeg har drømt om så mye annet.

Det norske samfunnet er ikke planlagt, bygd eller organisert slik at alle kan fungere i det like godt. offentlig transport, byg

ninger og uteområder er for eksempel utilgjengelig for mange funksjonshemmede. Har dette begrenset dine muligheter med 

hensyn til å ta den utdanningen du ønsket?  Nei.

Har disse forholdene begrenset dine muligheter på arbeidsmarkedet eller hindret deg i å søke på, eller få, jobber du ellers er 

kvalifisert for?  Nei, men de gjør det stadig tungvint, f.eks. å reise med tog og buss i Oslo-området.

mange mennesker har fordommer mot funksjonshemmede. Dette kan for eksempel gi seg utslag i at en antar at funksjons

hemmede er mindreverdig arbeidskraft.  mener du at du har vært offer for slike holdninger?  Til dels og særlig i forbindelse 

med min første prestestilling som kapellan i Vefsn i 1991. Det viste seg at ingen av menighetsrådene hadde innstilt meg. Jeg rea-

gerte ikke på at de var redde for at en blind ikke kunne gjøre den jobben. Jeg reagerte på at jeg ikke ble trukket inn i vurderingene 

deres, og fikk anledning til å realitetsorientere både meg selv og dem.

Er det problemer mht. transport eller bygningsmessige forhold som begrenser dine muligheter på arbeidsmarkedet? Nei. 

bidrar arbeidsmarkedets krav til effektivitet til å begrense dine muligheter?  Delvis. Prestestillinger lyses oftere enn før ut 

med tanke på å dekke et større geografisk område og være fleksible mht. arbeidsoppgaver. Det er en nødvendig utvikling, men 

den kan gjøre det vanskeligere å finne egnede stillinger å søke på.

Hva slags forandringer i samfunnet ville ha bedret din situasjon som arbeidstaker/yrkesaktiv?  Mindre A4-tenkning – vi 

er forskjellige, og det er flott. Integrering av funksjonshemmede er viktig, men det må samtidig legges til rette for at vi får 

møte hverandre, utveksle erfaringer og måle oss mot hverandre. Utestenging på basis av orientering må bli like lovstridig og 

uakseptabelt som utestenging på basis av bevegelse. For eksempel: En ny offentlig bygning der rullestoler ikke kommer inn blir 

selvfølgelig ikke godkjent. Like selvfølgelig burde www.minside.no eller NSBs billettautomater heller ikke vært godkjent før det 

var mulig å bruke dem uten syn.

Har du like god lønn som andre på samme alder og med samme utdanning?  Ja.

Hvordan kommer du deg til/fra jobben?  Jobben min kan i prinsippet være i hvilket som helst hus i kommunene Rindal, Surnadal 

og Halsa. Jeg kommer meg altså dit ved å gå, ta taxi eller buss, bli kjørt av kone eller andre.

Har du finansiert bilen din selv, eller har du fått støtte fra Folketrygden?  Jeg har finansiert selv.

kunne det vært gjort endringer på arbeidsplassen din som ville ha gjort arbeidsdagen din enklere?  Det ble gjort tilpasninger 

da jeg ble ansatt, og jeg tror de er tilstrekkelige.
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når noen trenger det du Kan gjøre for dem, da er du til 
nytte, og når du er til nytte er du noe verdt.

!
Vi blir henvist til utdanning som er tilgjengelig, og har 
ikke frihet til å velge hva vi vil bli. 

De som overvinner hindrene og tar utdanning, kommer 
likevel bak førlige studenter som har hatt sommer og 
deltidsjobber i løpet av studiene, og allerede har begynt 
å bygge nettverket som kan skaffe dem jobb. Dermed 
får de innsmett til arbeid som bevegelseshemmede 
ikke får. Stigmatiseringen dette fører til, gjør noe med 
deg. Etter hvert tror du det er deg det er noe i veien 
med, og mister av syne at det er samfunnets manglende 
tilrettelegging og mangel på universell utforming som er 
problemet. Samfunnet hindrer oss i å realisere talenter 
og ambisjoner, ved å beholde fysiske barrierer som 
skulle vært fjernet. 

– Kan jeg sammenlikne nHFs interessekamp med den 
fagbevegelsen fører? 

– Ja, både fagbevegelsen og andre interesseorganisa
sjoner som fører en interessekamp. når det gjelder in
kludering i arbeidslivet og deltidsarbeid, identifiserer vi 
oss for eksempel med kvinner som arbeider deltid. Vi er 
opptatt av likestilling. Det skal være praktisk gjennom
førlig å ta utdanning og få jobb for den som har evner og 
vilje til det. Vi arbeider langs flere linjer, og ivaretar også 
de individuelle behovene medlemmene har. nHF vil være 

gode på å beskrive hvordan funksjonshemmede har det 
i 2007, og enda litt bedre på å foreslå gode, kreative og 
fleksible løsninger.

Ødegård skulle ønske at nHF, eller fellesorgani
sasjonen SAFO (Samarbeidsforumet for Funksjons
hemmedes Organisasjoner) hadde vært avtalepart i 
avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA). I dag er det 
nHO, LO og Staten som har underskrevet avtalen.

Kommunen er også en viktig motpart for nHF, som 
driver aktiv lobbying og følger byutvikling o.l. som en 
vaktbikkje, for å sikre at nye offentlige rom blir gjort 
tilgjengelige for funksjonshemmede.

både – og
– Vi legger stor vekt på den løpende dialogen med 
myndighetene, selv om vi ofte spør oss om vi er i reelle 
forhandlinger eller bare deltar i et politisk spill for galleriet 
og mediene. Tilsvarende er det paradoksalt at ny teknologi 
kan hjelpe de fleste som vil arbeide inn i arbeidslivet – men 
ofte gjør det enda vanskeligere for funksjonshemmede 
å delta i samfunnet for fullt. noen faller utenfor.  De kan 
mangle kognitiv førlighet til å ta teknologien i bruk. Tenk 
på slagrammede som sliter med å lære alt fra bunnen av, 
og i tillegg skal mestre nettbank og dørkode. De faller 

For Et FarGErikt arbEiDsFELLEsskap
AV ØySTEIn HAGEn

Lars Ødegård er lei diskriminering og utestenging. 
– Arbeidsgiverne etterspør kvalifisert arbeidskraft, 

men når funksjonshemmede melder seg, reagerer de 
med fremmedfrykt, sier generalsekretæren i norges 
Handikapforbund. 

Innvandrere, kvinner, eldre og funksjonshemmede har 
parallelle erfaringer. Ødegård har illustrert parallellene 
overbevisende ved å ta avsnitt fra nelson Mandelas 
selvbiografi, og skifte ut uttrykket «fargede» med 
«funksjonshemmede». Parallellene er gjenkjennelige og 
skremmende. 

selvbildet
Verst er utestenging fra utdanning og arbeidsmarked.
– Ikke noe er så viktig for selvtillit og identitet som å 
erfare at du kan være til nytte for noen. når noen tren
ger det du kan gjøre for dem, da er du til nytte, og når 
du er til nytte er du noe verdt. Arbeidslivet er identitets
byggende, og gir selvtillit, sier Ødegård. 

Han forklarer hvordan funksjonshemmede er dobbelt 
utsatt. På den ene siden er arbeidslivet stengt for 

mange som gjerne vil arbeide, av unødvendige, praktiske 
grunner. På den andre siden vifter myndighetene med 
den moralske pekefingeren. Uten jobb oppfyller du ikke 
 forventningen samfunnet stiller til deg, selv om det 
altså er samfunnet som har lagt hindrene som gjør det 
vanskelig for funksjonshemmede å komme i jobb.

– Det er mange hindre dere som ikke er funksjons
hemmet ikke ser, sier Ødegård. Det handler også om å 
ha klar bane på vei til jobb. Du rekker ikke jobben hvis du 
må vente timevis etter avtalt tid på en hjemmehjelp som 
har det for travelt. Tidene vi lever i, med økte krav til 
 prestasjon og ytelse, skrur skruen til ytterligere. Mange 
uføre kan ha lyst til å prøve seg i arbeidslivet, men 
 frykter at de ikke klarer det. De tror de vil miste trygda 
hvis de prøver og mislykkes. 

Arbeidsgivere tror på sin side at å ansette en funk
sjonshemmet bringer ekstra kostnader og mye besvær. 
Offentlige støtteordninger kan brukes til lønnstilskudd, 
og for å tilpasse arbeidsmiljøet til funksjonshemmedes 
behov. Hovedproblemet er mangel på tilrettelegging. 
Erfaringene, når det blir lagt til rette for at funksjons
hemmede kan fungere maksimalt, er at de både er mer 
engasjert i arbeidet, og mindre sykemeldte. «Fremmed
frykten» er som regel ubegrunnet, hevder Ødegård. 

inkluderende arbeidsliv – ia minus én
– I 1936 fikk funksjonshemmede rett til utdanning.  
Ett av paradoksene er at bevegelseshemmede, som ikke 
har intellektuelle hindre for å ta utdanning, møter de 
høyeste murene både i utdanning og arbeidsliv.  

lars ødegård 

Yrke 
Generalsekretær

arBeidssted
Norges Handikapforbund
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aNDrE akt: FærrE ut – FLErE iNN
AV ØySTEIn HAGEn

Seks år etter at den første IAavtalen ble undertegnet, 
skal den heretter rettes mot hva avtalen i navnet handler 
om: Å inkludere alle som kan og vil i et mangfoldig arbeids
liv. Fordi det er ødeleggende for selvtilliten hvis ingen har 
bruk for deg – og samfunnet trenger arbeidskraften. 

I praksis mente partene i arbeidslivet enfoldig at IA
 avtalen kun handlet om å redusere sykefraværet, 

– Som statsråd er det umulig for meg å gjøre alle lokale 
arbeidsplasser til gode arbeidsplasser, der arbeidsta
kerne trives, og alle får sjansen til å bidra. Et inkluderen
de arbeidsmiljø er god økonomi. når arbeidsgiverne tar 
konsekvensen av det, kan vi ta lange skritt videre både 
for den enkelte som faller utenfor og for samfunnets 
arbeidskraftbehov, sier arbeids og inkluderingsminister 
Bjarne Håkon Hanssen. 

Statssekretær Laila Gustavsen, som har ansvar 
for velferdsspørsmål i Arbeids og inkluderings

departementet (AID),  følger opp: – For å få dagliglivet til 
å virke for funksjonshemmede i arbeidslivet er det mye 
som skal klaffe. Det handler om å kjede tiltak og gi hjelp 
som kommer når du trenger den. En funksjonshemmet i 
full jobb må kunne avtale møter, og ikke bli hindret fra å 
møte fordi transport  eller hjemmehjelpen ikke møter til 
avtalt tid. Hjelpetiltakene må tilpasses brukernes behov. 
Her har vi et stort forbedringspotensial, sier Gustavsen. 

stoler i veien
Du skal ikke langt fra regjeringskvartalet for å bli 
 konfrontert med utfordringene. To parallellgater nedenfor 
AID sine kontorer i Møllergata går miljøtilpassede Torg
gata. Trafikken er regulert, fortauet beskyttet, ledespor 
for rullestol og andre universelt utformede tiltak skal gjøre  
sentrumsgata og plassene rundt tilgjengelig for alle. Stats
råden og statssekretæren gikk turen som safari, i selskap 
med personer med ulike funksjonsvansker. Svaksynte 
snublet i reklameskiltene midt på fortauet. En restaurant 
hadde plassert utebord og stoler midt i rullestoltraseen. 
Det ble hverdagspoker om buss og trikk som kom til 
stoppestedet ved Domkirken, var mulig å entre med rulle
stol. Uansett kunne ingen med lesevansker lese lysskiltet 
som viste hvor lenge det var til neste avgang, og hvilken 
rute som var i vente. Det er ikke bare opp til regelverk og 
 installasjoner hvis bruken av dem ikke kontrolleres.

En rekke nye tiltak for å inkludere funksjonshemmede 
i arbeidslivet er på vei, og samtlige departementer er 
involvert. Forbruker og administrasjonsdepartemen
tet (FAD) har arbeidsgiveransvaret for statsansatte, 

Bjarne håkon hanssen 

laila gUstavsen

Yrke
Arbeids–og inkluderingsminister og 

statssekretær

arBeidssted
Arbeids– og inkluderingsdepartementet.

aktUelt
Inkluderende Arbeidsliv (IA)

enda mer utenfor enn før. Det er paradoksalt at tekno
logien ofte gjør samfunnet mindre tilgjengelig. 

Derfor må vi tenke ut alternative strategier, og legge 
like løp fram til målene. Vi må komme ut av skyttergra
vene, og bort fra at de samme, gamle aktørene får koke 
de samme, trauste løsningene. Myndighetene og organi
sasjonene går litt for lett i skyttergravene på prinsipielt 
grunnlag. Dermed lukker de også dørene for enkelte 
som kunne nyte godt av tiltakene, og dra andre med seg. 
Telenors handikapprogram og traineeprogrammet i 
regjeringskvartalet, er enkelttiltak som vi støtter. Slike 
midlertidige enkelttiltak er veien til likestilling, men må 
ikke bli akseptert som endelige løsninger.  

Gode enkelttiltak kan gjøre det lettere å akseptere 
funksjonshemmede i arbeidslivet, og hjelpe oss til 
å skape et fargerikt arbeidsfellesskap som også 
 inkluderer funksjonshemmede, sier Ødegård, og under
streker:

– Den største uretten begår samfunnet hvis alle 
blir behandlet likt. Samfunnet må unngå å skjære alle 
over én kam. nå finnes det verktøy for å ta individuelle 
hensyn, slik at alle kan delta på like premisser. Det er noe 
helt annet enn å behandle alle likt.

nå finnes det verKtøy for å ta individuelle hensyn, 
sliK at alle Kan delta på liKe premisser. det er noe helt 
annet enn å behandle alle liKt. !
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trenger, slipper ikke til. Mens 72 prosent av allmennbe
folkningen er i arbeid er det bare 45 prosent av  funk
sjonshemmede som slipper til, fordi samfunnet på ulike 
måter ikke har lagt til rette for at de som vil og kan, får 
muligheten. Det skal vi gjøre noe med nå, sier Bjarne 
Håkon Hanssen. 

– noen er vel for funksjonshemmet til å kunne tilpasse 
seg arbeidslivet?

– Ja, men færre enn mange vil tro, hevder Hanssen. Han 
forteller om trailersjåføren han møtte, som var lam fra 
halsen og ned. Han hadde bevart noe førlighet i én fot. 
Det var tilstrekkelig til at han hadde klart å etablere egen 
virksomhet som trailersjåfør, med egen bil og førlighet 
nok til å bruke heisekran til å laste og losse bilen selv.

Hanssen understreker at det er samfunnet som 
taper mest ved ikke å tilrettelegge for alle mennesker. 
Samfunnet går glipp av arbeidsinnsatsen og merverdi
skapningen når funksjonshemmede som ønsker å bruke 
talent og intellektuell kapasitet i verdiskapende arbeid, 
ikke får sjansen. Utfordringen er å se forbi rullestolen, 
til potensialet hos funksjonshemmede som har vilje og 
evne til å bidra. Mange ser bare rullestolen, og overser 
mulighetene. De ser rullestolen i stedet for mennesket, 
sier Hanssen. 

– Det er mange som blir ekskludert fra arbeidslivet: 
 Eldre, innvandrere, funksjonshemmede og andre arbeids
søkere som vil gjøre en innsats, holdes fortsatt utenfor, 
bl.a. fordi de mangler utdannelse. nå blir stadig flere 
unge uføretrygdet før de i det hele tatt kommer i gang?

– Det er riktig. Frafallet i videregående skole er for 

stort, og utfordringen er å finne gode tiltak for å minske 
frafallet og sikre at flest mulig får kunnskapene de 
trenger for å kunne fungere i arbeidslivet. Vi må se også 
denne utfordringen i sammenheng. Derfor trenger vi å 
styrke alliansen med arbeidslivet og få flere arbeidsgive
re til å ta visse ansvar. Mange arbeidsgivere har gode ek
sempler å vise til. En av dem er Stormberg i Kristiansand, 
som på et tidlig tidspunkt valgte å satse på at én av fire 
nyansatte i bedriften skulle rekrutteres  blant folk som 
slet med å komme inn i arbeidslivet. nå har Stormberg 
nesten ikke sykefravær, i hvert fall mye mindre enn andre 
bedrifter. Folk står i kø for å jobbe der. De har, i motset
ning til andre bedrifter, ikke problemer med å skaffe nok 
folk, og bruker nesten ikke penger på stillingsannonser. 
Den inkluderende strategien for arbeidsstokken er uhyre 
lønnsom. Det er et språk næringslivet forstår, og et 
kjempeinsitament, understreker Gustavsen. 

– Vi har også tro på at ved å integrere tjenestene i 
nAV, bryte opp boksene og åpne for en mer individuell 
 vurdering av arbeidsevnen, kan det korrigere for tidligere 
feil i arbeidspolitikken. Ved å slå sammen etatene gir vi 
rom for et mer fleksibelt behandlingstilbud, og endrer 
fokus fra  regelverk til brukere, åpner vi arbeidslivet for 
flere. Folk som ikke har alternativer til uførepensjon, skal 
også kunne leve  godt i velferdssamfunnet, men arbeids
linjen i samfunnet er basis for det hele. Den er  
1. prioritet. Mens oljeressursene våre utgjør 4 prosent 
av norges rikdom, utgjør arbeidskrafta hele 87 prosent 
av de ressursene samfunnet har til rådighet, sier arbeids 
og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.   

700 000 nordmenn står utenfor arbeidslivet, i underKant  
av halvparten av dem er funKsjonshemmede.

!
dermed også for de sentrale statsetatenes ansvar for å 
følge opp. Arbeids og inkluderingsdepartementet (AID) 
har det overordnete ansvaret. 

– Før nyttår kommer den nye antidiskrimineringsloven 
til Stortinget. Det er en oppfølging av Syseutvalget, og 
her blir også funksjonshemmede inkludert i gruppene 
som får lovbeskyttelse mot diskriminering, og kravet 
om et eget ombud mot diskriminering av funksjons
hemmede blir innfridd, forteller Hanssen. 

Lær av nye landganger
– I høst følger vi også opp regjeringens handlingsplan for 
økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjons
evne. Fra nyttår kommer vi med en ny plan og nye tiltak. 

Dermed tetter vi hullene i lover og forskrifter for 
diskrimineringsvern for funksjonshemmede, men vil 
samtidig minne om at funksjonshemmede har hatt slikt 
vern i en del andre lover, bl.a. arbeidsmiljøloven.

– Lover er vel ikke nok? Uten kontroll vil vel ingen følge 
reglene?

– Sosial og helsedirektoratet har satt i gang nett
kampanjen «Ingen hindringer», og har lagt ut en film der 
noen arbeidssøkere, én med barnevogn, en annen i rullestol, 
skal møte til et stillingsintervju. rullestolbrukeren blir så 
forhindret at hun kommer et kvarter forsinket, selv om hun 
starter i god tid. Det illustrerer poenget ditt – det er ikke 
tilstrekkelig at det finnes regler hvis de ikke blir fulgt.

Om vi over natta skulle gjøre samfunnet maksimalt 
tilrettelagt for funksjonshemmede ville reparasjonene 
kostet mange milliarder, mer enn samfunnet kunne 

klare.  Vi kan klare å  sikre at nybygg og videreutvikling 
av offentlige steder blir universelt utformet. 

 Det er billigere å gjøre det riktig fra begynnelsen av 
enn å ta ombygninger og reparasjoner etter hvert som 
feil og hindringer blir oppdaget.  Det handler om plan
legging, understreker Hanssen.

– Et eksempel: De nye hurtigbåtene for persontrafikk i 
Stavanger har en spesiell landgang som gjør det lett for 
rullestolbrukere å komme om bord og gå i land. rederiet 
fortalte at å utvikle disse landgangene kostet omlag  
100 000 kroner ekstra. Det er ikke mye å akke seg over, 
og det de nye landgangene gjør, i tillegg til å forenkle 
tilværelsen for bevegelseshemmede, er at de legger 
grunnlag for en ny forretningsvirksomhet når disse land
gangene skal produseres for andre  skip med samme 
 behov, understreker Gustavsen – og peker på insita
mentet næringslivet kan hente ut av en slik tankegang. 

Den nye handlingsplanen for universell utforming for 
funksjonshemmede er beregnet å koste 200 millioner 
kroner. Planen omfatter samtlige 15 departementer, og 
følger parallelt med arbeidet for loven mot diskriminering. 

Hele folket i arbeid
– 700 000 nordmenn står utenfor arbeidslivet, i under
kant av halvparten av dem er funksjonshemmede. 
regjeringens strategiske mål  er å inkludere flest mulig 
i arbeidslivet. Funksjonshemmede som står utenfor 
(arbeidsmarkedet) rammes av samfunnsskapte bar
rierer. Ikke alle kan jobbe, men mange som kan og har 
 strevet med å skaffe kompetansen som arbeidslivet 
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uFLaks: poLio

Mange norske barn født på 1940 og 50tallet ble rammet av poliomyelitt. 
Senere kom vaksinen, men den gangen var det dramatisk. Sykdommen 
skyldtes et virus; fra én dag til den neste kunne influensasymptomer ende 
i lammelser. Angrepsstedene er hjernen og ryggmargen. Først og fremst 
skader viruset de motoriske nevronene i ryggmargens forhorn.

 Hva er ryggmargens forhorn?
 Astri M. Lund, partner i advokatfirmaet Grette, viser frem en tegning fra en 

tykk bok. Vi ser noe som ligner tre små papirdrager med påmalte øyne og 
dragesnorer som ender i hver sin drueklase. ’normal’ står det over. nedenfor 
er en annen tegning, der er dragene i ferd med å skifte fasong, til noe run
dere, og snorene er blitt skjelvende i streken. noen av druene i klasene har 
dessuten sluppet taket og ser ut til å forvandle seg til løv. ’Acute Polio’ står 
det over.

Ubegripelig. Og samtidig tydelig: at elementene på den nederste tegningen er i ferd med å bryte sammen.
 Jeg var fire år, forteller Astri. Det var i 1951, året for den verste epidemien. Jeg som hadde hoppet og danset, syklet 
av sted på en liten trehjulssykkel, plutselig kunne jeg det ikke lenger.
 Hun var lammet i venstre ben og fot fra hoften og ned, og delvis lammet i hofte, sete og magemusklene. Dessu
ten hadde hun svekkelser i høyre ben og side og i begge armene, særlig den venstre. 
 Det kunne skjedd nabogutten eller jentene litt bortenfor. Men det skjedde Astri. Som det hendte en gutt tre gater 
nedenfor og ikke kameratene hans. Det aktive barnet er blitt hjelpeløst og sengeliggende. Foreldrene fortviler.
 Det fantes egne sykehusavdelinger og egne institusjoner for polioofrene. Men det var likevel altfor få senger, sær
lig i år da tilfellene var mange. I et normalår var det rundt 800 nye, på det verste kanskje det dobbelte. 
 Astri var hardere rammet enn mange andre. Hun lå på epidemiavdelingen ved Ullevål og senere ved Telemark 
Poliomyelittinstitutt i Skien. Fremgangen var liten. Legene mente det ikke var mer de kunne gjøre for henne og ville 
sende henne hjem. Da kunne hun ikke gå, knapt nok sitte.
Astris far var ingeniør med eget firma i Oslo. Han hadde ofte oppdrag i utlandet, noe som gjorde det naturlig for ham 
å undersøke alternative behandlingsmuligheter. Slik ble han kjent med et tilbud i Danmark, og på vei til et arbeid han 
skulle utføre i Holland, tok han med seg det syke barnet til Hald, et velrenommert behandlingssted mellom Vejle og 
Silkeborg. Senere fikk han kontakt med en spesialist i Utrecht som benyttet en ny metode med elektriske stimuli 
gjennom en våt pute. Slik ble Astri hjulpet, bedre enn hun ville blitt her hjemme. 
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enn de trodde. For en blir aldri kvitt polio. Det 
 dukker opp senskader, og de er gjerne verst 
for disse som mente de var friske, siden de 
ikke har tatt hensyn, men belastet systemet 
som om intet var hendt.
 Selv har Astri pleiet seg selv kontinuer

lig. Hun begynte å svømme som femåring, mens hun ennå trente på å kunne gå. Hun svømmer fremdeles, helst flere 
ganger i uken. Da hun var åtte, gikk hun på ski, alltid da og senere med en støttebandasje fra hoften og ned, en stål
skinne på hver side av benet, trukket i skinn. Dagens veier rundt halvannet kilo.
 Jeg kan ikke ha den rett mot huden, sier hun. Selv om den er skinntrukket, må jeg ha noe imellom. Slik blir det å gå 
med stillongs hele året. 
 Fra hun var åtte til hun var atten, tilbragte Astri hver sommer hos Sigrid Coleridge i Båstad i Sverige. Dit kom det 
pasienter fra hele verden for å dra nytte av metoden hennes. 
 Den rommet annet enn det norske mantraet, forteller Astri. Fru Coleridge la stor vekt på å styrke alt som fungerte, 
og hun ga beskjed om ikke å overbelaste og å passe vekten. 
 De musklene som har tilstrekkelig kraft igjen og de som ikke er rammet, skal gjøre hele jobben og kompensere for 
de svakere eller helt lamme. Dette fører til en merbelastning. Så må man styrke dette som skal tåle noe ekstra, uten 
å belaste. Det trengs massasje, som for en idrettsutøver. Muskler må tøyes for å motvirke feilstillinger, og også til 
dette trengs ofte hjelp fra en fysioterapeut.
 Mange av disse som ble friskmeldt, har ikke brukt tid på en slik stadig reparasjon. Et kortere ben belaster både 
det korte og det lengre, og dessuten ryggen. ryggen får skjevheter, det igjen går utover skuldre og armer, og 
nakken. Hele kroppen påvirkes av den en gang påførte ubalansen. Lenge kan en fortrenge det, men etter hvert øker 
 smertene, etter hvert mister en styrken. En har fått senskader.

Det er helheten i dette bildet som samfunnet og arbeidsgiveren må forholde seg til hvis mennesker som Astri skal 
kunne utholde en arbeidssituasjon.
 Selv har hun arbeidet hele sitt voksne liv.
 Hun gikk på barneskole i nærmiljøet på Fagerborg i Oslo, og flyttet senere over til Oslo katedralskole. Hun var 
intelligent og skoleflink. Det var lenge siden foreldrene hadde sådd tanken i henne om at hun etter hvert skulle 
 studere. Ved dette ville hun kunne klare seg selv og ideelt tjene såpass bra at hun kunne sørge for eventuelle sær
behov som kunne dukke opp.
 Det ble altså jus, etter ett år i Frankrike og ett halvår i England etter examen artium.
 Jeg liker problemløsning, sier hun til forklaring av valget. Og jeg er verbal.
 Astri M. Lund er dessuten sylskarp. Og hun legger ikke skjul på det i yrkessammenheng; hvorfor skulle hun det? 
Hvilken mannlig jurist stiller sitt lys under en skjeppe? 
 Da hun tok juridikum i 1974, var hun én av ni kvinner av totalt rundt 130 kandidater. Etter to år som dommer
fullmektig i Ålesund, arbeidet hun i Lovavdelingen i Justisdepartementet. Der var hun blant annet sekretær for 

man sKulle opp å stå, opp å gå, 
bite tennene sammen, Klare seg 
selv, iKKe ligge andre til byrde.

 Men det var dyrt, forteller hun. Min far var ikke med i sykekassen. 
Så flyttet han i stedet til Holland og bodde der i mange år. Slik fikk han råd til å gi datteren det hun trengte. 
 Moren og eldstebarnet bodde i Oslo, sammen med Astri, når hun ikke var hjemmefra til behandling. Faren dukket 
opp når han hadde oppdrag i nærheten, i Sverige eller norge.

Hva gjorde det med deg, at du måtte oppholde deg hjemmefra i månedsvis av gangen som liten?
 Jeg husker at jeg så mor og far gjennom en glassrute, at de ikke fikk komme inn til meg, sier Astri. Det var på 
 Ullevål. Ellers har jeg få minner fra de første oppholdene der og i Skien. 
Hun var i utgangspunktet et trygt barn. Etter hvert som hun kom seg ut av sengen, ’okkuperte’ hun pleiere for at de 
skulle lese for henne. Hun kom med boken og krevde et fang. Og fikk det.
 Dette er blitt fortalt henne, slik hun heller ikke kan erindre at ungene på Ullevål stjal leker fra hverandre. Astri hadde 
fått flotte presanger fra nær slekt i USA; disse ’forsvant’. Hun kan heller ikke huske at friskere unger moret seg med å 
legge seg under sengene og sparke opp i madrassen til andre som lå fastspent og i gips uten å kunne røre seg. 
 Astri var fire år den gangen hun lå gipset og tok imot sparkene, helt sikkert vettskremt og med store smerter ved 
’behandlingen’. 
 Det er nok riktigere å si at jeg har fortrengt det, sier hun.
 Men jeg husker krampene, legger hun til. Mens jeg lå der og var bundet.
 Du mener i det friske benet?
 nei, i det andre.
 Men var ikke det lammet?
 noen muskler var det helt, andre bare delvis. At man er lam, betyr uansett ikke at man er uten følelse.
 Gjør det ikke?
 Lammelse betyr manglende førlighet. Den kan dessuten være ledsaget av følelsesløshet, men ikke nødvendigvis. 
Poliopasientene har følelse. Og krampe i de syke lemmene kan være infernalsk.
 
nei, det var ingen som degget for oss, slår Astri barskt fast. Det gjaldt å komme seg på bena så fort som mulig, og 
bli selvhjulpen. Slik var mantraet: Man skulle opp og stå, opp og gå, bite tennene sammen, klare seg selv, ikke ligge 
andre til byrde. 
Og ingen psykologer befattet seg med om vi lengtet hjem, fortsetter hun. Først senere tok Åse Gruda Skard tak i 
den problematikken.
Fra november 1952 til i mai 1953 var hun i Danmark. Det er lang tid for en femåring.
 Hele familien kom og besøkte henne i nyttårshelgen. Da overnattet de alle sammen på Egekrogen som lå i nær
heten. Astri husker navnet. Og at det var som et eventyr, både at de plutselig var der, og at de bodde på en kro. Så 
reiste de igjen … 

Astri ble aldri friskmeldt. Andre ble, og oppfattet poliomyelitten som noe de var kommet over, noe de hadde hatt 
før, da de var barn. nå er de femti, seksti år, kanskje enda eldre, og mange opplever i dag at virkeligheten er en annen 
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Utfordringene er likevel mange. Ekspertisen hennes kan etterspørres til konferanser i norge og i utlandet. Så må 
hun bo på hotell. Disse har flislagte baderomsgulv. En som hinker på krykker, kan lett falle på et slikt underlag. Hun 
har ikke tall på de gangene hun har måtte skyve på senger, fjerne løse tepper, og ommøblere for øvrig. I én sammen
heng måtte hun trekke et lite salongbord inn på badet for å våge å benytte karet.
 Og så er det dette med parkeringsplasser, sukker hun. 
 Det er blitt færre av disse med bilde av en rullestol på asfalten. De er gjort om til dyre korttidsplasser. Heldigvis 
har Astri på grunn av jobben en dispensasjon som lar henne parkere der det egentlig er Parkering forbudt.

I tillegg har hun tid til andre interesser, som deltagelse i arbeid i Fortidsminneforeningen. Og ansiktet lyser opp når 
hun snakker om dette. 
 Som når hun forteller om noen dager i London nylig, der hun trasket gjennom gatene for å oppleve og se. Sliten, ja 
vel, etter hvert fryktelig sliten og med vondt her og der, men gleden over målene var likevel sterkere.
 For det er nødvendig med avbrekk fra det daglige, nødvendig med opplevelser som teaterforestillinger og 
museumsbesøk, reiser til nye byer, gode middager med venner. For dagene er ellers fylt av trivialiteter. Astri bruker 
kanskje dobbelt så lang tid på morgenstellet som andre, dobbelt så lang tid på å tilberede et måltid og innta det.  
Det koster henne langt mer krefter enn det koster andre å gå i butikken og handle. 
 Men innimellom sørger hun for det lille ekstra som får livet til å glitre. Som en utenlandstur som er ren ferie, uten 
et eneste foredrag.
 Akkurat nå drømmer hun om Venezia.  

Opphavsrettsutvalget. Da hun senere gikk over 
i privat virksomhet, var det for å arbeide på hele 
immaterialrettsfeltet. Innimellom har hun dess
uten forelest om opphavsrett på universitetet, 
og hun er juridisk rådgiver for opphavsretts
organisasjonene Kopinor, norwaco og Gramo. 

 Dette gir bildet av et svært aktivt og innholdsrikt liv. Og det dreier seg om en kvinne som legestanden hele tiden 
har erklært å være minst 50 % medisinsk ufør. Men så er hun altså bortimot 50 % før. Utfordringen er å gjøre veien 
gjennom dagen til en glede og ikke en forsterket byrde.
 Astri er avhengig av transport fra dør til dør. Det beste er en egen bil. Det holder at den har automatgir, hun trenger 
ikke spesialanordninger; den gode foten mestrer pedalbruken. Bilen bør være lett tilgjengelig fra leiligheten. Den 
bør være varm om vintermorgenen, sykdommen har svekket blodomløpet, hun blir fort kald og trenger flere timer 
for å bli varm igjen. Å grave frem en bil fra snøen eller å bære varer gatelangs er utelukket. Astri har følgelig behov 
for bolig med garasje under huset. Og det har hun skaffet seg. Hun har tilmed fått en plass som er så stor at hun kan 
bevege seg fra bilen og over i en rullestol, i tilfelle hun skulle få behov for det.
 Hun mestrer trapper så lenge de er få og hun ikke må bære. Men de er belastninger og balansen er ikke lenger hva 
den var. Både til kontoret og til leiligheten må det føre heis. Og det gjør det, i hennes tilfelle. 
 Kontorværelset hennes er stort nok til å romme en divan hvor hun kan ligge når hun bare skal lese eller trenger en 
hvil. Og det er plass til rullestol der inne. Toalettet på stedet er romslig og terskelfritt, også beregnet på funksjons
hemmede. Slik burde det jo vært i alle fall, av hensyn til klienter. 
 Mer skal det ikke til. Et blikk og en vilje til praktiske løsninger. Og en smule omsorg. Et minimum av empati blant 
medarbeidere og eventuelle sjefer, at de evner å se forholdene fra hennes vinkel.
I advokatfirmaet Grette har det dreid seg om å legge forholdene til rette så Astri M. Lund kan gjøre dette hun er 
der for. Juridisk litteratur til felles bruk som er særlig aktuell for henne eller som veier mye, er følgelig plassert nær 
kontoret hennes og i en høyde der hun lett kan få tak i det. 
Men orker du å arbeide like mye som de andre?
Partnerne har satt en standard for forventet inntjening med en særskilt norm for henne. Astri fyller den, og i noen år 
normalnormen.
Men jeg er avhengig av fleksibilitet, sier hun. At jeg får gjøre tingene på min egen måte.
Det kan bety at hun kommer senere enn de andre om morgenen, at hun i stedet begynner dagen med et besøk i 
 bassenget eller hos fysioterapeuten.
Leddene er stive om morgenen, forklarer hun. Det er godt å bli myket opp. Morgenen er i alle fall den beste tiden. 
Da er det mindre stress og hun har best utbytte av øvelsene. Så sitter hun heller utover ettermiddagen og kvelden, 
når telefonene har tidd og det er stille og rolig.
Partnerne legger seg ikke opp i hvordan hun organiserer dagene. De er glad for at hun er der. Hun er en fjær i hatten 
hos Grette, med sin dyktighet og kunnskap. 

mer sKal iKKe til. et bliKK og en 
vilje til praKtisKe løsninger. 
og en smule omsorg.



tett på astri m. lUnd

Hvilken utdannelse ville du tatt, om du kunne velge fritt? Utdannelse og yrke valgte jeg ut fra evner og lyst. Har aldri vurdert 

annet valg ut fra synsvinkelen «ikke funksjonshemmet».

mange mennesker har fordommer mot funksjonshemmede. Dette kan for eksempel gi seg utslag i at en antar at funksjons

hemmede er mindreverdig arbeidskraft. mener du at du har vært offer for slike holdninger?  Fordommer rundt verdien av min 

arbeidskraft har jeg aldri støtt på, men i andre sammenhenger har jeg møtt andre fordommer som har fått meg til å lure på den 

annens syn på menneskeverdet. 

Er det problemer mht. transport som begrenser dine muligheter på arbeidsmarkedet?  Uansett hvordan kollektiv transport 

og andre forhold legges til rette; uten egen bil og parkeringsdispensasjon, kort arbeidsreise, heis til garasjen hjemme og egnede 

boligforhold ville det ikke vært mulig for meg å være i fulltidsjobb, for ikke å snakke om i tillegg å delta i samfunnslivet. 

Er det bygningsmessige forhold som begrenser dine muligheter på arbeidsmarkedet eller i dagliglivet?  Ja, bedre (les: univer-

sal) tilgjengelighet ville lette på mye. Her skorter det ikke bare i det offentlige rom. Om kurshoteller kan det sies mye. Ytterst få 

av boligene som annonseres til salgs vil kunne brukes eller endog besøkes av en rullestolbruker eller sterkt ganghemmet. Dagens 

ferdigbygde bad har en solid høydeforskjell som ikke kan forseres med rullestol eller gåstol, er min «favoritt» for tiden. Samtidig 

sier politikerne at målet er at alle skal kunne klare seg selv lengst mulig i hjemmet, i stedet for å plasseres i institusjon!

bidrar arbeidsmarkedets krav til effektivitet til å begrense dine muligheter?  Det behovet den funksjonshemmede har for å 

kunne fordele kreftene for at livet skal inneholde det andre tar for gitt, overses gjerne. Tilgjengelighet er ikke tilstrekkelig når 

krefter og tid ikke strekker til for å benytte seg av den. Dagens effektivitetskrav er nok en større utfordring for meg enn for mine 

jevngamle uten funksjonshemning.

Har du like god lønn som andre på samme alder og med samme utdanning?  At kreftene er begrensede innebærer nødvendig-

vis at jeg over tid tjener mindre enn jeg nok ellers ville ha gjort i mitt yrke. Samtidig ser jeg frem til en pensjonsalder der jeg vil 

være mer avhengig av hjelp enn de fleste. Da er lav konsumprisindeksstigning lite interessant; det som gjelder er lønningene som 

må betales for tjenestene man må kjøpe.

Hvordan kommer du deg til/fra jobben?  Egen bil.

Har du finansiert bilen din selv, eller har du fått støtte fra Folketrygden?  Da jeg studerte var regelen den at støtte til egen bil 

fikk du bare hvis det var nødvendig pga. arbeidet; å studere jus gjaldt ikke som arbeid, hadde jeg derimot gått på yrkesskolen … 

Det har heldigvis blitt bedre. Jeg har så høy inntekt nå at støtte til bilkjøp er uaktuelt, greit nok.

kunne det vært gjort endringer på arbeidsplassen din som ville ha gjort arbeidsdagen din enklere?  Tilrettelegge på arbeids-

plassen er det som har vært enklest å få til, så lenge der er heis.



127

Vi går inn i øvingsrom G. Et nakent og lite rom på knappe seks kvadrat. 
 rommet fylles av gitartoner fra jazzlåta «Body and Soul». Eleven får fram den 
tilbakelente jazzrytmen som ligger i denne avanserte standardlåta. rytmen, 
akkordene og feelingen skal stemme. Olaf Blakstad nynner svakt med i et 
lavt toneleie, mens han viser eleven sin hvordan dette skal gjøres på gitaren. 
Samtidig gynger han svakt på overkroppen. Å gynge litt, er noe Olaf gjør.
Eleven prøver å kopiere Olafs fingre som leker over gitarhalsen. Å følge 
rytmen i høyrehånda til den blinde gitarlæreren er ikke like enkelt. Men det 
vil komme.
– Han er en dritflink lærer. Det er helt sykt hva han får til på gitaren, sier 
eleven, som ikke tenker på Olaf som en funksjonshemmet lærer.
– Hvordan er han funksjonshemmet? I tillegg til at han er den beste gitar

læreren du kan tenke deg, har han så mange bra historier å komme med.
nettopp det at Olaf Blakstad har mange gode historier å fortelle, har gjort han til et naturlig midtpunkt i sosiale 
sammenhenger. Han liker en fest og trives best sammen med mange andre. Han er et sosialt menneske. 
For 52 år siden kom han til verden uten friske øyne å se med. Han ser gjennom sin egen forestillingsverdenen. Det 
fungerer helt fint, for han vet ikke om noen annen måte å se verdenen på.
– Det er vanskelig å forklare hva jeg forestiller meg. Men jeg har da mine ideer om det meste, sier han, litt nonchalant.
Det er et slikt inntrykk han gir. Litt slik «Skitt au! Jeg kan ikke se, men hva så?»

Det var aldri snakk om noe annet enn blindeskole for en som ikke kunne se gjennom øynene. På de fire forblåste 
 øyene som utgjør fødebyen Kristiansund, kunne en se langt etter et slikt tilbud.
Det ble Hovsæter offentlige blindeskole i Oslo. Senere gikk turen til Dalen offentlige skole for blinde i Trondheim.
Olaf Blakstad forteller at han var en tøff unge, så internatskole var topp for han som hadde det «i kjeften»
– Internatskole er et sant helvete for dem som blir mobbet. De hadde ikke noe trygt hjem å gå til etter skoletid. De 
måtte tåle mobbingen hele døgnet. Det var selvfølgelig beintøft.
Olaf rister på hodet. Han synes ikke det er noe å være stolt over, men han var selv en aktiv mobber.
Ikke før i tenåra fant han ut at dette var en helt uakseptabel oppførsel. 
Han gikk mer i dybden på ting som opptok han. Han leste mye. Og begynte etter hvert å øve på gitaren han hadde 
fått den jula han var 10 år.
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– Skal du spille Bach på gitar, må du ha noter. Jeg som blind må lære alt utenat, for jeg kan ikke lese noter med tærne 
mens jeg spiller.
noteboka som ligger på bordet foran han, imponerer. Den er tjukk som en murstein, fylt med bare totalt uforståelige 
prikker for alle som ikke kan å lese blindeskrift.
– noter for blinde er avansert. Vanlig blindeskrift er egentlig et enkelt system som alle kan lære. Å skrive noter for 
blinde, er komplisert når større musikkverk skal skrives ned. Hver tone, noteverdi, styrke, bindebue eller fermate, 
fingersetting og mye mer skal forklares med blindeskrift. Da blir det mange tegn. Men det må til hvis vi som blinde 
skal klare å lære oss større klassiske verk. 
Olaf Blakstad har sekretærhjelp på skolen. Han bruker ikke denne kollegaen så mye, men han er grei å ha til å lese 
noter. Sekretæren dikterer mens Olaf skriver ned i blindeskrift. 
– Blinde har rett på sekretærhjelp, eller lesehjelp. I tillegg så finnes det så mange elektroniske hjelpemidler vi kan få 
via hjelpemiddelsentralene.
Inne på lærerrommet til musikkseksjonen viser Olaf fram datamaskin og leselist. Kontorpulten hans er blant de 
ryddigste her inne. Han er helt avhengig av at arbeidsplassen tilrettelegges. Det er ikke så mye for arbeidsgiveren å 
ta hensyn til.

Olaf er en kløpper på datamaskinen. Det må han være, skal han klare jobben.
– Elevene leverer inn alle oppgavene via PCen nå. Alle lærerne henter oppgaver og retter dem via datamaskinen, så 
det er ikke noe spesielt for meg. Det er ikke noe problem.
Han har vært på samme arbeidsplass i godt over tyve år nå. Det er ikke mulig for ham å lene seg tilbake og se utsikta 
utover havet fra kontorvinduet sitt, slik de andre lærerne kan. I stedet nyter han et godt arbeidsmiljø, og har tatt på 
seg ansvar. Han er nå ansatt som fagrettleder for musikkfag ved skolen, og tar det som et signal på at han er faglig 
god nok også for kollegene.
 

Er det så enkelt å være blind i arbeidslivet som det Olaf forteller?
– Det er ikke slik at jeg vil skjule at jeg er blind, men jeg vil ikke framheve det heller.
noe kan være vanskelig. Jeg hadde bestemt meg for å søke om å få redusere stillingen min til 80 prosent. Det som 
kan være tungt og tidkrevende når du er blind, er at du ikke kan kaste et blikk på epostlista di om morgenen og 
 slette alt uinteressant post som kommer i innboksen. Det tar tid for meg å gå gjennom all denne posten, og altfor 
mange bruker datamaskinen ukritisk. Mye kommunikasjon går gjennom datamaskinen. når du både skal være fag
rettleder og undervise, kan det bli mye. Likevel blir det til at jeg fortsetter i 100 prosent stilling.
Du ser at han trives når han kommer inn i klasserommet også. Et tyvetalls elever virrer rundt i rommet, men de faller 
til ro når læreren er på plass.

– når du ikke ser, må du ta i bruk andre teknikker for å få kontroll. Elevene må tro på prosjektet. De må få med
ansvar. Selvfølgelig forekommer det juks i mine timer også, men ikke mer enn i andres timer. Jeg liker klasserom
undervisning. Det kan lett bli kjedelig å sitte bare en til en.

Olaf flyttet til Oslo igjen, der han tok 
ungdomsskolen før gymnaset. Inter
natlivet ble bytta ut med hybel. Han har 
bodd alene siden da. Å klare seg selv har 
alltid vært viktig for han, noe som har 
gjort han til en selvstendig kar.

– Jeg hadde tenkt å ta latinlinja ved Oslo Katedralskole, med der trodde de det ville bli for vanskelig for meg.
Olaf fnyser egentlig av en slik tanke. Han mener at hvis ledelsen ved skolen den gangen hadde sluppet han til, ville 
det ha vært ei enkel linje å ta for han.
– Men, men! OK. 
Han gjør lite ut av han er blind. Dveler ikke ved det faktum at ledelsen ved Oslo Katedralskole den gangen avviste han 
på grunn av at han var blind. At han ikke kunne se. Det de ikke visste, var at han kunne å lese.
– Det kan hende de trodde det ble for vanskelig for dem. At de ikke visste hvordan de skulle klare å undervise meg.
Det ble engelsklinja ved gymnaset i Kristiansund i stedet. I byen han hadde sine røtter. Folket her er vant til harde 
vindkast og motgang. På de blankskurte berga ute i havgapet vet folk at ting ikke gror av seg selv. Kanskje det derfor 
var enklere for denne skolen å ta imot en elev som ikke var helt som de andre.
Skolen er den samme som i dag heter Atlanten videregående skole. Skolen hvor Olaf Blakstad har sitt daglige arbeid. 
Korridorene og klasseromma er stort sett likedan som den gangen han pakka snippeska si og reise til storbyen. 

Den store gitarinteressen kom da han var tilbake i kystbyen.
Det var det sosiale som tiltrakk Olaf den gangen på 70tallet. Da var viseklubber populært også i Kristiansund. Folk 
møttes jevnlig til samling rundt gitar og sang.
– Viseklubber og talentkonkurranser. Vi var et sosialt fellesskap, noe som ga meg en utvida interesse for musikk. 
Fra 1976 bodde Olaf igjen i Oslo, der han studerte nettopp musikk. Han er adjunkt, og utdanna instrumentalpedagog.
Det var ikke så lett å få jobb i Oslo.
– Jeg var ferdig utdanna i 1983. Lette da etter jobber i Oslo. Hadde noen vikartimer, men da jeg oppdaga at jeg sto 
som nummer 53 på vikarlista, valgte jeg å lete etter jobb andre steder i landet.
Olaf avviser at han sto så langt nede på vikarlista fordi han var blind. 
– De visste ikke at jeg var blind. Så det var neppe årsaken, sier han kjapt.
Det var da han fikk høre at det var starta ei musikklinje ved Atlanten videregående skole i Kristiansund. 
Han ringte skolen.
– De kunne ikke love meg noe, bare noen vikartimer. Flytta hjem fra storbyen likevel, og ganske snart fikk jeg ei lita 
stilling som timelærer på gitar. Første august 1984 var jeg i gang. Siden da har jeg vært her.
I dag er han i full stilling som gitarlærer. I tillegg underviser han i musikkteoretiske fag som musikkhistorie og 
 hørelære.

Olaf kan ikke lære all musikk bare ved å lytte.

jeg som er blind må lære alt utenat, 
for jeg Kan iKKe lese noter med 
tærne mens jeg spiller.



 Føler Olaf Blakstad at han er heldig som har fått denne jobben?
Han tenker seg litt om. 
– Heldig? nei. Det er nok ikke så mange funksjonshemmede lærere i den videregående skolen. De fleste som 
utdanner seg som instrumentallærer og musiker, havner i kulturskolen. Det er normalen, uavhengig om du ser eller 
ikke. Da er all arbeidstid på ettermiddag og kveld. For en som er utdannet musiker er det et privilegium å få jobbe i 
den videregående skolen.
Etter endt arbeidsdag tar Olaf i bruk det kognitive kartet han har lagret i hjernen, og finner veien hjem.
– Hvis du får beskjed om hvordan du skal komme deg fra et sted til et annet, lager du deg et kognitivt kart. Alle med 
normalt utviklet hjerne gjør det. Jeg finner veien dit jeg vil, ved å ta i bruk dette kartet. Jeg vet hvor mange gater jeg 
skal krysse før jeg svinger til høyre, og at jeg må passere fire nye gater før jeg tar til venstre. Fortauskanter og hull i 
gata kan være kjennetegn jeg lærer etter hvert. 
Jo da. Han har trådd feil. Falt og brukket beinet. Men han er ikke så sikker på at han har gjort det så mye mer enn 
normalt heller.

Assisterende rektor, Alf Ekholm, var lærer på musikklinja da Olaf ble ansatt. Han kjente gitaristen fra tidligere, og 
visste at han var flink.
– Det var aldri et problem at Olaf var blind når han skulle ansettes. Det er ingen grunn til å ikke ansette en blind lærer, 
hvis han eller hun er dyktig nok faglig. Vi opplever at Olaf benytter seg av dataverktøyet på en måte som andre ved 
skolen ikke er i stand til. For oss er Olaf en berikelse for miljøet. Han har vært leder for både Lærerforbundet og 
Musikernes fellesorganisasjon. nå er han fagrettleder for musikkfagene. Den jobben hadde han aldri fått hadde han 
ikke vært dyktig nok. Han har stor respekt i hele kollegiet ved skolen. Jeg tror ingen tenker på Olaf som blind. Han er 
alltid omgjengelig og er et oppkomme av vitser. Vi har mer særegne typer ved skolen enn han. Her har vi akademi
kere som har studert et snevert emne i 5–7 år – da trenger en ikke å være blind for å skille seg ut!
– Jeg kan ikke si annet enn at han er en berikelse for miljøet vårt, sier Alf Ekholm.
En elev i klasserommet ser tenksomt på oss. Han har en bemerkelse når det gjelder Olaf som lærer; han noterer ikke 
på tavla. 
– Vi må notere selv, sier han med et sukk. 
Han tenker seg litt om. Ansiktsuttrykket til den unge viser at han akkurat gjorde en oppdagelse! Det er kanskje ikke 
så dumt å gjøre sine egne notater?  



bilder plasseres slik, utfallende, med hvit innermarg.
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tett på olaf Blakstad

Hvilken utdannelse ville du tatt, om du kunne velge fritt?  Jeg valgte fritt.

Hva ville vært «drømmejobben» for deg?  Jeg tror ikke på begrepet«drømmejobben», denne jobben passer meg utmerket. 

Det norske samfunnet er ikke planlagt, bygd eller organisert slik at alle kan fungere i det like godt. offentlig transport, byg

ninger og uteområder er for eksempel utilgjengelig for mange funksjonshemmede. Har dette begrenset dine muligheter med 

hensyn til å ta den utdanningen du ønsket eller dine muligheter på arbeidsmarkedet?  Nei.

Har det hindret deg i å søke på, eller få, jobber du ellers er kvalifisert for?  Nei, jeg ville selvfølgelig ta hensyn til tilgjengelighet 

og kollektivtransport dersom jeg skulle søke jobb et annet sted.

mange mennesker har fordommer mot funksjonshemmede. Dette kan for eksempel gi seg utslag i at en antar at funksjons

hemmede er mindreverdig arbeidskraft. mener du at du har vært offer for slike holdninger?  Nei, jeg har ikke vært offer for 

slike holdninger.

Er det problemer mht. transport som begrenser dine muligheter på arbeidsmarkedet?  Nei, jeg vil ikke søke en plass med dårlig 

kollektivtilbud.  

bidrar arbeidsmarkedets krav til effektivitet til å begrense dine muligheter?  Ikke i skoleverket, men ellers kan nok det avgjort 

være mulig.

Hva slags forandringer i samfunnet ville ha bedret din situasjon som arbeidstaker/yrkesaktiv?  Selv er jeg mest opptatt av at 

vi må få skikkelige standarder når det gjelder digital tilgjengelighet.

Har du like god lønn som andre på samme alder og med samme utdanning?  Ja.

Hvordan kommer du deg til/fra jobben?  Jeg går eller tar buss dersom været er for dårlig.

kunne det vært gjort endringer på arbeidsplassen din som ville ha gjort arbeidsdagen din enklere?  Nei.
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Ved siden aV reserVebenken fortsetter …
Av Ann Kristin KroKAn, KommuniKAsjonsKonsulent, uloBA

ToTal og livslang sTigmaTisering 
Det pønskes innimellom ut tiltak som skal bidra til å få funksjonshemmede i arbeid. Avtalen om inkluderende 
Arbeidsliv, iA, hadde et slikt formål, men den har så langt hatt en motsatt effekt. 

Det finnes dessuten ordninger og tiltak som skal «stimulere» arbeidsgivere til å ansette funksjonshemmede. 
Bjarne Håkon Hansen presenterte i vinter et forslag som går ut på at hvis en arbeidsgiver ansetter vår mann ola, 
som er uføretrygdet, skal arbeidsgiveren få utbetalt en sum fra det offentlige, tilsvarende uføretrygden ola hadde. 
Arbeidsgiveren skal bare betale ola differansen mellom uføretrygden og tarifflønn. 
og, sier Bjarne Håkon, dette skal gjelde for all framtid, og for alle funksjonshemmede. (Forutsatt at Hansen er riktig 
sitert i Handikapnytt.)

Får du gjennomslag for dette, Bjarne Håkon, har du for all framtid stemplet funksjonshemmede som mindreverdig 
arbeidskraft. Du vil en gang for alle ha satt en stopper for funksjonshemmedes muligheter til å bli sett på som 
fullverdige medlemmer av samfunnet. 

smaken av krenkelser
For et par–tre generasjoner siden sa menn at kvinner ikke egnet seg på arbeidsmarkedet. Arbeidslivet var for hardt 
– både for kvinnenes sarte sjeler og mangelfulle fysikk, som jo var biologisk tilpasset en funksjon som fødemaskin, 
amme og omsorgsperson for barn, syke og gamle.  

Det er ikke mange år siden et herværende politisk parti ba om et «innvandrerregnskap». Det ble møtt med sterke 
protester. vel kostet mange av innvandrerne mye penger, men folk flest innså jo også at de gjorde uvurderlig 
nytte for seg, så slike tanker ville vi ha oss frabedt her til lands. vi nøyde oss med å påpeke at utdanningen i disse 
langtvekkistan’ene ikke var like god som den norske, eller at fremmedfolket snakket så unorsk. 
nå er vi i ferd med å erkjenne at mennesker med en annen etnisk eller kulturell bakgrunn enn den norske, er en 
 berikelse, også i arbeidslivet.

Da er det forstemmende å lese denne annonsen fra en norsk, offentlig etat. Faktisk fra likestillings- og 
 diskrimineringsombudet. i mars 2006 søkte man der etter juridiske rådgivere:
«Ombudet ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en 
 balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. 
Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.»

Det er stor forskjell på å aller nådigst få lov til å komme inn bakveien, og på å bli ønsket velkommen inn hoveddøra.  
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mister kautokeino

jeg ser ingen mørke skyer på himmelen, om det er framtida du snakker om, 
men jeg har bedt til Gud om at han skal helbrede meg, uten at det har skjedd. 
men om han skulle komme på andre tanker, så er jeg klar, sier nils martin 
Kristensen fra Kautokeino i Finnmark.

en dag med nils martin er like hektisk og innholdsrik som med en hvilken 
som helst bedriftsleders. og det er det han er. sjef for Kautokeino nærradio, 
og har ellers en finger med i det meste i den lille bygda som teller to tusen 
innbyggere. Bygda innerst på Finnmarksvidda som kom på kartet, om enn 
ufrivillig, på grunn av seksuelle overgrep og påfølgende tristesse. men det er 
ikke dét vi skal snakke om i dag, selv om radiomannen mener noe om dette 
også. – vi har fått lufta ut, sier han, det er ikke så lett å hakke på hverandre 
lenger. Det handler om å snu det negative til noe positivt! slik jeg selv alltid 
har gjort i livet, på godt og vondt. latteren runger i redaksjonen, stemmen er 
en rusten volvo Amazon, patinert av rullings og mangslungne digresjoner.

i en sliten sofa sitter de to andre medarbeiderne. nils mattis som er ansvarlig for annonsesalg og markedsføring, og 
Post-isak, tidligere ansatt på det nå nedlagte posthuset, nå medsammensvoren på lufta. i dag handler det om diesel-
lekkasje i bygda, og ikke minst kveldens radiobingo med en pott på tjue tusen kroner. isak er i sving med kaffekanna, 
en perkulator, svensk modell, som lager mye bedre kaffe enn en vanlig trakter. Det skjenkes kaffe. og røykes, for her 
er ikke røykeloven håndhevet i særlig grad. På bordet står en enslig lilla tulipan i en tom brusflaske side om side med 
en flunkende ny mac.
De trange rommene minner til forveksling om et filmsett fra sekstitallet der vårsola smeller som et trompetstøt inn 
gjennom de støvete vinduene. ikke noe fancy jåleri her, bare rein glede. vi jakter ikke på skandaler og dårlig nytt her i 
redaksjonen. vi er en positiv radio, nikker de tre sameguttene i kor.
Å ja, sier isak, skal han være med i ei bok? ja, ja. 

nils martin Kristensen ble født for toogførti år siden i Kautokeino med, som han sier selv, begge beina til høyre. Det 
bar rett til tromsø, siden videre til oslo, hvor han ble operert. Hadde jeg ikke blitt det, ville jeg sittet i rullestol i dag. 
Han snapper etter pusten, hoster hardt og vondt. Du skjønner det, sier han stille, hadde jeg bodd i oslo, ville jeg nok 
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også sittet i en slik stol. For de fine systemene 
som staten har er med på å passivisere folk. 
Du får på en måte en større funksjonshemning 
enn det du har, i store byer. Her i bygda er du 
nødt til å finne ut av tingene selv. Her har vi et 
annet system som heter respekt og neste-

kjærlighet, ordløst, men veldig tilstedeværende.

og ganske riktig. Her er ingen spesialbygde toaletter, ingen ramper for rullestoler eller andre hjelpemidler. Her oppe 
trår man til og løfter dem som ikke kan komme seg over gjerdet. rett bak oss går ei bratt vindeltrapp som fører opp 
til Kaffegalleriet hvor marit Anna sitter bak datamaskinen og bestiller sko på nettet. Det er gulrotkake og ostekake i 
disken, kaffe på kanna. 
vegg i vegg ligger politistasjonen, og rett over tunet ligger samvirkelaget og et mikroskopisk vinmonopol. nils 
martins nærmiljø. 

Han begynte sin karriere i sameradioen i nrK i Karasjok. rett fra utdannelse som lydmann og programtekniker.  
Fikk tilbud mens han fremdeles hadde ett år igjen på skolen. Det er ikke lett å finne ekspertise som samtidig be-
hersker det samiske språket skjønner du. og det at jeg var bevegelseshemmet var aldri, og da mener jeg aldri, et 
tema. uten at det ble nevnt eller snakket om, ordnet de det slik at jeg slapp de tyngste løftene, ikke ble sendt på 
reportasje i fjellene, eller måtte bære tungt utstyr. jeg var der fra 1986 til 1991, og det var en ren glede, og veldig 
lærerikt. Det er slik, forstår du, at om du er positiv og går rett på, så synes skavankene dine mindre, det blir ikke 
hovedsaken ved deg som person rett og slett.

nrK sami radios sjef nils johan Heatta sier i dag: jeg mener å huske at vi ikke la ting til rette i utstrakt betydning.  
tror det kommer mye an på personen selv, men vi hørte selvfølgelig på ham da han ytret ønske om å slippe ting han 
ikke var i stand til å gjøre. nils martin er en mann som ikke krever særbehandling, men jeg tror vi forsto intuitivt at 
det var visse ting han ikke var i stand til å gjøre, og derfor lot vi ham slippe det, men det var aldri noe stort tema. 
så, etter endt tjeneste i nrK flyttet nils martin tilbake til hjemstedet og startet Kautokeino nærradio. Han reiser 
seg og lukker døren. og nå, ja, du vet, det hender at jeg hvisker både sametingspresidenten og ordføreren et 
visdomsord i øret, og det verste er at de hører på meg, og ja, jeg kan være ganske krass, men de tåler det, de vet at 
jeg vil bygda vel. Han ler en høy lys latter, vifter det hele vekk. nils martin er ingen påfugl, ingen posør, men han har et 
ekstra lite gen som tilsier at han må opp på scenen av og til, at han må synes litt mer enn oss andre. og det får han lov 
til i rockebandet«ivnniguin», som på norsk betyr «med Farger». i over tjue år har de spilt sammen. Fem sami-boys.
 

Det er først når han kjemper seg opp fra sofaen, at du ser hvor liten han er.
Beina er skjeve og tynne, kjeppen knuges i ei hvit hånd der han subber mot studio for å avvikle direktesendt nær-
radio. men han fyller rommet. jeg sitter og ser etter ham der han strever seg fremover. og som om han leser tankene 

joda, jeg har vært sinna, 
ikke på gud, men på smertene, 
de helvetes smertene.



mine snur han seg og blunker. et 
lite smil kruser rundt munnen. Han 
er en sterk personlighet. innbyr 
ikke til medlidenhet, vil ikke snakke 
om sutring og mørke skyer. Han har 
en vidunderlig samboer, har han 

fortalt meg, tre flotte barn som skikker seg vel. musikersønn i oslo som spiller gitar med de store guttene, ei datter 
som går på fotoskole i Piteå, og minstemann som bor i lofoten med mora, ekskona, hans såreste punkt. Det har ikke 
vært så mange harde slag, men da hun gikk, ja, det var det aller verste, men latter igjen, det er jo en annen historie. 
jeg ser på ham gjennom de tykke glassrutene i studio. jeg kan ikke høre lyden, men ser leppene bevege seg foran den 
tunge mikrofonen. Han vifter med armene, smiler, ler, bøyer seg fremover, titter i papirene. Han er på sin rette plass i 
dette livet. i handlingenes sentrum. 

Bare når vi snakker om Gud, blir han stille. tenksom, blikket faller innover.
Du vet Gud, han er en snodig figur, gjør som han vil med deg. Det eneste vi kan gjøre er å håpe at han passer på. Du 
kan ikke klandre Gud, du kan ikke klynke, du kan ikke rase. jo da, jeg har vært sinna, ikke på Gud, men på smertene, de 
helvetes smertene. Det kommer i perioder. Du har vondt overalt.
Hele kroppen verker. Da blir jeg forbanna, da raser jeg, men aldri mot han, Gud altså. men med hoftefeil, klumpfot og 
bechterev, det kan være litt tøft når det knirker i skjelettet. og det er ikke noe forutsigbart mønster. Det kommer 
sommer som vinter, uansett hva jeg spiser og drikker. Kanskje det ville blitt bedre om jeg hadde emigrert til ei syd-
havsøy, haha. men du vet, Kautokeino og alle de romslige folkene. Det er nok her jeg skal være. 
For jeg vil være som alle andre, jeg vil ikke bli tatt hensyn til, og da er det godt at dette med at jeg har vanskelig for 
å bevege meg ikke er et tema sånn i dagliglivet. Han ler en ny høy latter. jeg sitter av og til foran fjernsynet og ser på 
noen med funksjonshemning og tenker, fy faen, det må være jævlig å ha det slik som det der, men så slår det meg 
at det er jo akkurat slik jeg har det sjøl. Å ja, jeg har nok blitt mobba før i tida, gutter, barn, ja, det er ikke alltid lett 
å være annerledes. men jeg mobba tilbake! jeg var nok ganske ille til tider. Det handler om at det sniker seg inn en 
tanke om hvordan livet hadde vært om ting, om jeg, hadde vært frisk. som sagt, sinna har jeg vært, men aldri depri-
mert, aldri langvarig. 
men når du blir eldre, når du blir roligere, trekkes du mot troen, barnetroen.
nå ber jeg til Gud, om små ting, hverdagslige ting. Det skader ikke. men ikke om at han skal helbrede de stakkars 
beina mina, det toget tror jeg har gått.
jeg har jo vokst meg trygg og sterk som redaktør for denne radioen. jeg forsøker å sveise sammen nærmiljøet, gjør 
mitt beste. så, ja, jeg er nok en slags ressurs, jeg er nok blitt det, etter hvert. Det har vært ganske opprivende dette 
med overgrepene. oppskakende. men Dagbladet og vG er så tabloidiserte. De får ikke fram nyansene i problema-
tikken. Den samiske mannen, hva skal jeg si? Det handler vel om redsel, usikkerhet. mot jenter.
men nå har vi altså greid å snu dette til noe positivt. jeg vil ikke utdype dette mer nå. Det er så mye positivt i vente 
for Kautokeino. Det lages tv-filmer, det er revy, det er mikkel fra Farmen de skal lage film om. vi har fått ny teater-

sjef på Beaivvas sami teahter, som er oppe og flyr med stor suksess. ja, det er mye å glede seg over her oppe nå.
og framtida? nils martin Kristensen er stille lenge. veldig lenge, før han slår opp latterdøren. ja, det kommer vel til å 
gå på det jevne. jeg har en jobb jeg elsker. jeg håper jeg får beholde den. Det går nok fint. jeg ser ingen mørke skyer 
på himmelen, ikke noen store og truende. Du vet, det er opp til oss selv å bestemme vår egen skjebne. Det er min 
leveregel. Det har vært nødt til å være slik. Alltid. Det blinker i øynene. en smerteiling går gjennom kroppen, et stønn, 
luft mellom sammenbitte kjever. ja, hveser han, skal vi ta bildene nå?

Fotografen rigger seg til. vi illuderer direktesending, det justeres med gardiner og lys, det flyttes på en lampe her 
og et askebeger der, men fraværet av stylister og sminkører sjenerer oss ikke. Han sitter strunk og høyreist ved 
spakene, snakker i telefonen, røyker og gestikulerer. 
Det slår meg plutselig. Hva er et menneske uten et nærmiljø? Hva er et menneske på et hvitt ubeskrevet ark? Hvor-
dan hadde nils martin sett ut midt på Karl johan, en liten mann med kjepp i folkevrimmelen? en underlig figur blant 
eleganse og travelhet, et usynlig lite vesen du skumper uforvarende borti uten å si unnskyld? Kanskje.
Her i sitt domene. i sitt Kautokeino er han en kjempe. en som blir tatt vare på, en som tar vare på andre.
ok, vi har ikke stylist, vi har ikke sminkør. men vi har musikk, hans egen, fra sist påske, liveopptak fra konserten.  
og bandet heter som sagt «med Farger».
musikken drønner på eteren. Det er roger ludvigsen. Det er Heikka Hætta, det er sverre Hjelleseth, det er nils 
martin Kristensen. Det er showtime!
jeg har sett ham bak trommene. jeg har sett denne gutten fly. 
under strålekasterne er vi alle like.
mer mystisk er det ikke.
mer presist enn dette kan jeg ikke beskrive ham.   

jeg ser ingen mørke skyer på  
himmelen. du vet, det er opp til oss  
selv å bestemme vår egen skjebne.
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TeTT på nils marTin krisTensen

Hvilken utdannelse ville du tatt, om du kunne velge fritt?  Flyger.

Hva ville vært «drømmejobben» for deg?  Jeg har drømmejobben, men kunne i tillegg tenkt meg å fly ett eller annet farlig og 

stort.

det norske samfunnet er ikke planlagt, bygd eller organisert slik at alle kan fungere i det like godt. offentlig transport, 

bygninger og uteområder er for eksempel utilgjengelig for mange funksjonshemmede. Har dette begrenset dine muligheter 

med hensyn til å ta den utdanningen du ønsket  Egentlig ikke med jobb, men veldig ofte i dagliglivet, særlig når jeg er i byer og 

på ukjente steder.

Har disse forholdene begrenset dine muligheter på arbeidsmarkedet?   Når man er funksjonshemmet, kan man ikke ta hvilken 

som helst jobb. Det gir seg selv. 

Har det hindret deg i å søke på, eller få, jobber du ellers er kvalifisert for?  Jeg har ikke kunnet påta meg jobber som innebærer 

fysisk utfoldelse. For eksempel live lydjobber, da blir det for mye bæring, – eller TV-produksjoner som fører deg ut på fjellet eller i 

ulendt terreng. Jeg kunne ikke fortsette med mekanikerutdannelsen jeg begynte på heller.

mange mennesker har fordommer mot funksjonshemmede. dette kan for eksempel gi seg utslag i at en antar at funksjons-

hemmede er mindreverdig arbeidskraft. mener du at du har vært offer for slike holdninger?  Tror ikke det, men har heller aldri 

prøvd å få en jobb jeg ikke kunne utføre.

er det problemer mht. transport eller bygningsmessige forhold som begrenser dine muligheter på arbeidsmarkedet?   Nei, 

men man må alltid ha sånne ting i bakhodet når man tenker på en jobb. Du søker aldri jobb i 4. etasje, uten heis … Man må bare 

godta at det er sånn.

bidrar arbeidsmarkedets krav til effektivitet til å begrense dine muligheter?  Nei, Jeg er mer effektiv enn de fleste.

Hva slags forandringer i samfunnet ville ha bedret din situasjon som arbeidstaker/yrkesaktiv?  Hadde jeg bodd i byen ville 

dette vært en utfordring. Trappene, plassering av WC, inngangsparti, heis, parkering, bussholdeplass, osv.

Har du like god lønn som andre på samme alder og med samme utdanning?  Ja.

Hvordan kommer du deg til/fra jobben?  Bil.

kunne det vært gjort endringer på arbeidsplassen din som ville ha gjort arbeidsdagen din enklere?  Toalettet kunne vært 

 flyttet til samme plan som arbeidsplassen. En ekkel trapp er i veien.
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HVa i all Verden kan Vi bruke deg til nå, da?
ForFAtter: toril BreKKe

FotoGrAF: morten KroGvolD

ingen kan se på Kari nilsen villard at noe er i veien. Hun virker frisk og 
opplagt, fremdeles sitter brunfargen etter påskeferien igjen.

 Brunfargen? Den skyldes ikke sola, sier hun.
 Den er en del av sykdommen. Det er mangelen på binyrer som gir henne 

denne brune huden, som gjør ansiktet og halsen vakrere mot den lyse 
overdelen.

 eller rettere sagt mangelen på binyrebark, forklarer hun. For det er den 
som produserer kroppens naturlige kortison.

Det begynte med blødninger. oftere enn normalt, over lengre perioder 
enn vanlig. men mange kvinner blør. skjønt ikke 7–8 uker i slengen. Kunne 
det være en tidlig overgangsalder? At Kari dessuten var blitt sterkt plaget 
av svette, kunne tyde på dette. i tillegg var hun svimmel og hadde syns-
forstyrrelser. og hørte det med å kjenne en slik indre uro som hun gjorde?
Kvinner venter ofte lenge med å gå til legen med plager som minner om 

kvinnenes lodd i livet. etter hvert kommer de seg likevel av sted.

 Kari hadde høyt blodtrykk og tegn til benskjørhet. Gynekologen kunne ikke se at disse symptomene hang sammen.
 Familien på morssiden min har vært plaget med høyt blodtrykk, forteller hun. så det var ikke så rart akkurat det. 
men jeg var deprimert. og det var liksom ikke meg å gå rundt og være smådeppa.
 legen lurte på om hun kunne ha livmorcyster, men hun hadde ikke det.
 og det skjedde mer med kroppen hennes.  Hun la på seg i ansiktet. Hun fikk fettansamling over nakken samtidig 
som armer og bein ble tynnere. Gynekologen sendte henne til en indremedisiner, sikker på at det dreide seg om 
stoffskifteproblemer.
 Det gjorde ikke det, forteller hun. jeg fikk dessuten stadige blåmerker, bare jeg kom lett borti noe. Det hadde 
ingenting med stoffskiftet å gjøre.
 og enda var det mer.
jeg utviklet en kraftig og mørk hårvekst over hele kroppen, forteller hun. Det var helt forferdelig! jeg gikk med 
 langermede bluser, kneppet tett i halsen. jeg måtte smøre inn mesteparten av kroppen med hårfjerningsmiddel,  
jeg følte meg som et rart dyr.

kari nilsen villard 

fødT
21.02.1954

UTdannelse
Handelsskole og etterutdanning 

til helsesekretær

Yrke
Legesekretær, Øyeavdelingen, 

Ullevål Sykehus, Oslo
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På denne tiden jobbet Kari nilsen villard som legesekretær på et røntgeninstitutt. sjefen hennes var i utgangs-
punktet full av medfølelse og interesse. 
men jeg var så sliten, forteller hun. jeg husker en gang jeg ikke fattet hvordan jeg skulle få foten opp over en 
 fortauskant.
legene tok stadig nye prøver, uten å finne noen svar. så fant de det likevel. 
De fant ketose i urinen.
er det feil?
ja. Det er ikke bra. Det kalles Cushing, etter legen som oppdaget det første gang. 
Kari hadde Cushing. 
Det rammer flest damer, vet hun.
etter dette ble hun sendt til Bærum sykehus for en undersøkelse av hypofysen. 
Først fant de ingenting. men så fant de en mikroadenon, forteller hun.
en hva?
Det betyr en liten svulst. De oppdaget den ved å studere meg gjennom hovedpulsåren. De gikk inn fra lysken. Hele 
veien opp, og så ned igjen. De fant ut at innholdet av kortison i blodet var høyere enn det skulle være, der i hypofysen. 
Det var et tegn for legene.
Den lille svulsten ble fjernet i 1996. samme år tok de binyrene. og hun måtte begynne å ta kortison i pilleform.
Får jeg ikke de pillene, kan jeg gå i koma.
Hun tar dem hver morgen. Hvis hun er trettere enn vanlig og sover for lenge, blir kroppen blytung og vanskelig  
å vekke.
Hver morgen når jeg våkner, er jeg kvalm, forteller hun. tunga kan kjennes som oppsvulmet i munnen. så tar jeg en 
tablett, og alt blir fint i løpet av tyve minutter.
sluttet den kraftige hårveksten?
Den gikk helt tilbake. nå kan jeg ligge på stranda i badedrakt.
og blødningene?
jeg fikk fjernet livmoren for å få bukt med dem.
Hva med benskjørheten?
Alt under kontroll.
så nå er du helt frisk?
jeg fungerer som et rimelig friskt menneske. jeg har en pille jeg må ta, og jeg blir fortere sliten enn før jeg fikk 
 svulsten. Det henger sammen med tapet av binyrene. Det er de som produserer kroppens naturlige kortison.  
nå må jeg tilføres dette stoffet utenfra. Problemet er å beregne riktig dose. når jeg blir stressa, må jeg ha større 
doser enn vanlig.
så det gjelder å bevare roen?
Akkurat. 
slik er det blitt nødvendig for Kari å planlegge for å unngå stressituasjoner. som dagen for dette intervjuet; skulle 
hun ta bilen? Hva om hun ikke fant parkeringsplass? så lot hun bilen stå og møtte fram rolig og avbalansert. 
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vi skal snakke om arbeidsgiveres opp-
merksomhet og fleksibilitet, om alminnelig 
medmenneskelighet og forståelse. om dan-
nelse og ordentlig oppførsel. For Kari arbeider 
ikke lenger ved røntgeninstituttet. Da legene 
hadde besluttet at hun neppe maktet mer enn 

halv stilling, ble hun frosset ut. selv om hun kunne utføre samme type arbeid som før, i den tiden hun var til stede, ble 
situasjonen problematisert.
Hva i all verden kan vi bruke deg til nå, da? ble hun spurt.
med all mulig tydelighet ble det demonstrert at hun med ett var blitt en klamp om foten for arbeidsgiveren. 
Kanskje hun kan gjøre det? ble det undret over hodet på henne.
neeei … ble det svart, over hodet på henne.
Hva med det?
nei. Det går ikke. ikke på halv stilling …
i stedet for å la henne arbeide tre dager den ene uka og to dager den neste, krevde de at hun skulle jobbe halve dager 
året rundt. slik fikk hun hvilt ut noen timer, mens hun ellers kunne hvilt ut på fridager. og stresset rundt arbeidstiden 
ble ikke avkortet, med rushtrafikken, overfylte baner og busser, engstelsen for ikke å finne parkeringsplass … 
til sist ble hun plassert alene i en kjeller.
Da sa hun opp.
man fører ingen kamp i en sånn situasjon, sier Kari i ettertid. 
etter en slik sykehistorie er det vel ikke så mye krefter tilbake heller.
Hvem slåss for å få bli et sted der ledelsen ikke vil ha en? undrer hun.

Hun har meldt seg inn i morbus Addison-foreningen. Den er for dem som har gjennomgått det samme som henne selv.
 morbus betyr sykdom, opplyser hun. 
 men var det ikke Cushing det het, dette du feilte?
 jo. Først var det det. men da de fjernet binyrene, ble Addison den rette betegnelsen. 
 så het han vel Addison, den første som opererte ut noens binyrer, gjetter vi.
 mange av de andre i foreningen er arbeidsløse, forteller Kari. når de har opplyst om hva de har vært igjennom, får 
de avslag.
 selv søkte hun etter hvert en 50 % stilling på rikshospitalets øyeavdeling. Den fikk hun. nylig ble øyeavdelingen 
der slått sammen med den på ullevål. Kari fulgte med på lasset. Hun har vært åpen i forhold til sin egen situasjon, og 
har denne gangen møtt full forståelse. i praksis deler hun en hel stilling med en annen.
 Arbeidet er organisert perfekt, sier hun fornøyd. 
 Hun jobber onsdag, torsdag og fredag, har fri lørdag og søndag, og jobber deretter mandag og tirsdag. så har hun 
fri en hel uke, mens den andre er på arbeid. Det er avdelingslederen som har lagt det opp på denne måten, sikkert for 
å kunne planlegge i ukelange økter overfor den samme arbeidstakeren.

brunfargen? den skyldes ikke 
sola, sier hun. det er en del av 
sykdommen.

 og jeg får hvilt ut i helgene, mellom dagene jeg jobber, sier Kari.
 Blir du veldig sliten?
 onsdag kveld er jeg ofte det. Da blir det ikke gjort noe særlig annet enn å slappe av og se på tv. torsdagen hender 
det at jeg sover unormalt lenge, at jeg ikke greier å våkne og ta tabletten min og heller sove videre etterpå. Det er da 
jeg virkelig blir tung i kroppen og hodet. Dessuten kan jeg få smerter i brystet.
 men det ser de jo ikke på jobben, fortsetter hun. Der gjør jeg det jeg skal.
 og du har ikke hatt noe plager senere?
 jeg fikk en betennelse i armen. legene mente den skyldtes nedsatt immunforsvar. Da var jeg sykemeldt lenge. 
 og holdningen på arbeidsplassen?
 sjefen ringte jevnlig og spurte hvordan det gikk, vennlig og omsorgsfullt. og hun oppfordret Kari til å stikke innom 
på kontormøter, så hun opprettholdt kontakten med miljøet.
 ellers er hun blitt plaget med psoriasis.
 men det må jo være mange fordeler med en deltidsansatt, sier Kari. 
 ja?
 Alt jeg ellers måtte ha bedt meg fri til i arbeidstiden, kan jeg legge utenom. tannlegetimer, legekontroller.
 Hun er nesten aldri hjemme på grunn av trivialiteter som får andre til å krype under dyna, som hodepine og for-
kjølelser. Dels skyldes det at kroppen virkelig får hvile innimellom øktene. 
Dels skyldes det viljen til å vise at jeg har noe på en arbeidsplass å gjøre, fastslår hun selv.
Betyr det mye for deg, at du har en jobb å gå til?
ja. siden det er et hyggelig sted, med vennlige mennesker. siden jeg føler at jeg får ansvar og mestrer det.

Kari er blitt flink til å si fra om hva slags oppgaver hun bør få slippe. Det dreier seg om hva som trigger stressfølelsen 
i henne. når denne trigges, trenger kroppen ekstra kortison. men det er best med balansen som ber om daglige 
jevnstore doser.
 Det å sitte ved en skranke, ta imot telefonsamtaler og svare på henvendelser, er problematisk. rolig papirarbeid er 
langt bedre.
 etter sammenslåingen tilhører hun avdelingen for ’det ytre øyet’.
 oppgaven er å ta imot meldinger om tilfeller fra leger i distriktet, forteller hun. så skal hun fordele pasientene på 
tilgjengelige leger og skrive brev med beskjed om når de vil bli behandlet.

Kari smiler fornøyd. Hun har vært heldig, mener hun. ikke bare med arbeidsplassen, men med familie og venner. mann 
og barn har stilt opp for henne. De har en hytte de elsker å reise til. Hun lever et normalt liv, kan spise hva hun har lyst 
på. symptomene som plaget henne før operasjonene, er i hovedsak forsvunnet.
 og hun fyller plassen på arbeidsstedet hundre prosent, den tiden hun er der.   
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TeTT på kari nilsen villard

Hvilken utdannelse ville du tatt, om du kunne velge fritt? Jeg tok utdanning før jeg ble syk, så det påvirket ikke valget. 

Hva ville vært «drømmejobben» for deg?  Jeg hadde lyst til å studere arkeologi som voksen, men da orket jeg ikke et så langt 

studium. 

det norske samfunnet er ikke planlagt, bygd eller organisert slik at alle kan fungere like godt. offentlig transport, bygninger 

og uteområder er for eksempel utilgjengelig for mange funksjonshemmede. Har dette begrenset dine muligheter med  hen-

syn til å ta den utdanningen du ønsket eller begrenset dine muligheter på arbeidsmarkedet eller hindret deg i å søke på, eller 

få, jobber du ellers er kvalifisert for?  Nei.

mange mennesker har fordommer mot funksjonshemmede. dette kan for eksempel gi seg utslag i at noen antar at funksjons-

hemmede er mindreverdig arbeidskraft. mener du at du har vært offer for slike holdninger? Ja, da jeg ble 50 % ufør og dermed 

kun skulle inneha halv stilling, ble jeg «mobbet» bort fra den jobben jeg hadde.  

er det problemer mht. transport eller bygningsmessige forhold som begrenser mulighetene dine på arbeidsmarkedet?  Nei.

bidrar arbeidsmarkedets krav til effektivitet til å begrense dine muligheter?  Ja, til en viss grad, da stress gjør sykdommen 

verre.  

Har du like god lønn som andre på samme alder og med samme utdanning?  Ja.

Hvordan kommer du deg til/fra jobben?  Jeg kjører bil.

Har du finansiert bilen din selv, eller har du fått støtte fra folketrygden?  Finansiert den selv. 

kunne det vært gjort endringer på arbeidsplassen din som ville ha gjort arbeidsdagen din enklere?   Det er blitt gjort. Jeg har 

nå fått armstøtte, ny tilpasset datamus og nye arbeidsoppgaver, så nå har jeg en fin arbeidsplass.  

maria makalaus

Heldiggrisen! 
sylvest suverén blir ikke født med gener som fører til at han, tidlig i puberteten, får diagnosen Als. Han slipper 
sjokk og smerte ved å velte ei gryte med fosskokende spaghetti over seg hjemme i kjøkkenet, kort etter at han har 
lært å gå. Han trenger ikke øve opp kroppen igjen etter å ha brukket ryggen da han falt ned fra et tre. Han kunne blitt 
klokere, men vokser i alder og selvtillit, og er snart ung og sprengkåt som unggutter flest. Han kaver seg gjennom 
skoledager og studier med hodet alle andre steder og blikket vendt mot pupper og lår, mer enn bøker. På friske 
bein og svømmende blikk går han ut i voksenverdenen, får jobb, gjør det etter omstendighetene bra. lønn på konto, 
feriepenger, frue og fint hus. mange nordmenn er født uten ski på bena, og noen lever med den funksjonshindringen 
resten av livet. men ikke sylvest, som hver påske indirekte formaner oss til å følge fjellvettreglene, ved å gå foran 
med et dårlig eksempel. snart er sylvest gammel. Det er mye sylvest suverén kan gjøre for å holde seg sprek og 
frisk, og sylvest gjør nå litt av det. Han går på ski og sykler.
en dag han skal svinge til høyre og har det for travelt med å sjekke bilene som kommer bakfra, sykler sylvest i sykkel-
feltet på innsiden.
ikke alt kan vi styre selv. når galt skal være, må vi prøve å le av det. På sykehuset beklager de at begge beina må 
amputeres, men …
– uflaks! sier sylvest, og det gir vi han evig rett i.
men han som ligger på rom med sylvest på sykehuset, er snart på beina igjen. Dessuten bruker han samme størrelse, 
og trenger nye sko.
– Flaks, sier sylvest suverén.

nå over til maria. Det peneste ved henne er navnet: maria. 
nesa er krokete. Begge øyne glor blindt, og det ene henger nesten ned på kinnbeinet. Håret er ikke grått nok til at du 
ikke kan se at det glødet i rødt og gull en gang, før tjafser og bar mark på skallen tok over. i denne løgnhistoria har de 
fikset hovedinngangen til nAv-kontoret i hovedstaden hun bor i, så hun kommer inn døra og forbi trappa i rullestolen.
Flaks. 
når maria snakker, må du lene deg nær for å oppfatte hva hun sier.  Bare de beste unngår sikkel og spytt på halsen og 
 håret når de prøver å oppfatte hva hun forsøker å si. når de svarer, roper maria «Hæ!!!» igjen og igjen, tunghørt som 
hun er.
maria på visitt på nAv-kontoret sier: – Kan dokker få mæ i jobb ?
maria er svart som en neger. ikke fordi hun ikke har vasket seg. Hun er svart som en neger fordi hun er halvveis neger.

Av øystein HAGen



Hun har også samisk blod fra morssida, oppvekst i Finnmark på 1950-tallet, dysleksi og derfor ikke  fullført grunn-
skole. Hu er ikke sann, og derfor er det heller ingen grunn til å legge fingrene imellom: støgg er hu!
i motsetning til Fridtjof  – den ungen mannen bak skranken. ikke bare er han sunn, pen og frisk, og en generalist som 
kan svare på spørsmål både om trygd, hjelpemidler og arbeid. Han har også en fersk master i statsvitenskap, kunn-
skapsløftet over i bagasjen med finansiell bistand fra velstående familie. uten studielån å betale er kunnskap så lett 
og liten at du får den i en rumpetaske på fjellturen. navnet har Fridtjof etter farfar, som den gang i urtiden ble kalt 
opp etter datidas store helt, det ukjentes modige oppdager og de svakes forsvarer Fridtjof n. 
ingen fare for Fridtjof. Han hører godt, men får sikkel på halsen når maria nok en gang sier: 
– Har dokker jobb til mæ?
Fridtjof tenker og blar i papirer, skroller på dataskjermen. så lyser han opp:
– jaha, her har vi kanskje noe. en lederstilling. et ekspansivt, kanadisk iKt-firma er på jakt etter stedlig represen-
tant, tittel administrerende direktør. God lønn, antydet om lag to millioner, men kan nok forhandles høyere. Firmabil, 
selvfølgelig, og opsjoner som kan realiseres to år etter at det norske datterselskapet er registrert på oslo Børs. 
Det er oppgaven som teller – sørge for lokal iPo på oslo Børs og etablere et Crm-system med minst 1000 kunder. 
representasjonsvilla og bolig i Bærum. strandlinje, og en 40 fots seilbåt som også kan brukes privat. Det var visst 
det. Kunne det være noe, kanskje…?
– Du kødder me mæ…
– visst søren gjør jeg vel det, men det var du som begynte, sier Fridtjof.

t'øyeblikk. stopp der. Hva om Fridtjof istedenfor ser maria blått inn i restblikket og sier:
– Kanskje. vi må finne ut hva du kan og hva du vil. Du får ikke jobb bare ved å være halvt same og halvt neger, kvinne 
med ti år igjen til alderstrygd, med dysleksi, bevegelseshemning, sterkt nedsatt syn, dårlig hørsel og FuBAr* ut-
seende. Du må ha noe å bidra med, og være villig til å yte til gjengjeld for tilpasning og tilrettelegging som trengs for 
å få deg inn i arbeidslivet. vil du virkelig dette her, da? Hvis du virkelig vil, skal jeg gjøre mitt ypperste, selv om det vil 
kreve mye både av deg og meg. Hva hvis Fridtjof ikke kødder, ikke sier det han kanskje har mest lyst til å si, ikke en 
gang inne i seg, men tar utfordringen? vil du, vil jeg. 
og maria svarer med å løfte handa med tre forkrøplede fingre, og sier: High five!?
Hva hvis maria får jobb, og klarer seg riktg bra? 
– Dritflaks, sier maria makalaus.   

(*kvasimilitær rapportering: Fucked up, beyond all recognition)


