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FO-dagene 2016 i Oslo. 
AV SONJA SKARSBØ OLSEN, LASSE OLSEN, ELISABETH IVERSEN, EVA 
ASPERHEIM, MARTE AUNE, ANITA SYVERTSEN OG GUNHILD HOLTHE. 

2. – 4. november var vi en engasjert og heldig gjeng fra FO-
Nordland som var på FO-dagene i Oslo.   

Første dag startet med Tonna Brix, rapduoen bestående av Hakan 
Pandul og Kenneth Holt, som reiser rundt med prosjektet 
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«Det eneste som 
var sikkert i min 
barndom var at 
han var full, alt 

annet var 
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«Vendepunktet». De holder foredrag for ungdom om vold 
i nære relasjoner. Begge har sterke historier om rus og 
vold i sin oppvekst.  

 

!  

Mennesker i Limbo: 

Vi fikk et sterkt møte med Mennesker i Limbo, en gruppe 
lengeværende pairløse, som kjemper for annerkjennelse 
for hvor vanskelig situasjonen til papirløse er. Vi 
anbefaler dere alle å se NRK dokumentaren «Dei som 
ikkje er – om lengeværende papirløse». 

Profesjonskunnskap, faglig skjønnsutøvelse og 
bygging av tillit:  

Sist men på ingen måter minst, hadde Karl Elling 
Ellingsen et engasjerende og interessant foredrag om 
profesjonskunnskap, faglig skjønnsutøvelse og bygging 
av tillit. Han viste blant annet til at avgjørelser som tas i 
jobbsammenheng, ikke skal tas ut fra allmennskjønn, 
men på faglig skjønn. Og han snakket om forskjellen på 
allmennkunnskap og fagkunnskap, i sammenheng med 
våre profesjoner.  
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Ordfører i Oslo, 

Marianne Borgen, 

ønsket oss velkommen til 

Oslo. Hun viste til 

viktigheten av våre 

profesjoner, og 

oppfordret oss til å:  

«Rope høyere og mer 

aggressivt om sosiale 

problemer»  

Og den utfordringen 

oppfordrer vi alle oss i 

FO til å ta! 

Rapduoen bestående av 

Hakan Pandul og 

Kenneth Holt  

“Vendepunktet”
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Headliner på FO-dagene Walter Lorenz, professor ved Applied Social 
Science på Free University og Bozen / Bolzano i Nord-Italia:   

Foreleste for oss om solidaritet og 
universelle løsninger i dagens samfunn, og 
hvordan det påvirker våre profesjoner. 
«Survival of the fittnes», er vår tids melodi. 
Alt forstås som individuelle valg, ikke som 
resultat av sosiale strukturer. Vi lever i 
situasjonismens og individualismens 
tidsalder, der hvert enkelt individ må gjøre 
det beste for seg selv - her og nå. 
Solidariteten og de lange tidsperspektivene 
er oppløst. Når prinsippene og strukturene er 
borte og mennesket er redusert til summen 
av sine egne valg, blir den 
samfunnsbyggende politikeren erstattet av populister som gir folk det de vil ha her og nå. 
Dette rammer flyktningen som krysser Middelhavet i livsfarlige gummibåter. «Det hadde 
selvsagt ikke vært noen sak for Europa å ta imot to-tre millioner flyktninger. Men i stedet 
for å vise solidaritet sier vi at de skulle ikke ha reist». 

Lorens viste til at også i privatlivet er strukturene bygget ned over tid. Livslange ekteskap 
er sjeldnere enn før, mens antall skilsmisser øker. «Før var det krevende prosesser over 
tid å få venner, og det var sorg knyttet til å miste dem. Nå kan du få og miste venner med 
et tastetrykk på facebook. Dette påvirker våre sosiale relasjoner».  

Lorenz oppfordrer oss sosialarbeidere til å være en politisk og kulturell motvekt. Den 
sosiale dimensjonen trengs mer enn noen gang, samtidig som den er upopulær, påpekte 
han. «Kjernen i vår kompetanse er å etablere og sikre sosiale bånd. Problemene vi jobber 
med springer ut av relasjonsbrudd. Vårt mandat er, som alltid, å ta tak i problemer på 
individnivå, men relater til de sosiale strukturene».  

Barn og unges rettsvern: 

Elisabeth Gording Stang, professor, jurist og forsker, viste til at barns rettsvern er blitt 
styrket med den nye § 104 i Grunnloven, som bygger på artikkel 3 i FNs 
barnekonvensjon, og slår fast følgende: «Ved handlinger og avgjørelser som berører 
barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn» (2. ledd). 

Gording Stang viste videre til at der vi tidligere bare har hatt det negative vernet, med 
vern mot vold og overgrep, har vi nå i tillegg fått det positive vernet, der barn også har rett 
til vern av personlig integritet.  Men for barn som lever i Norge uten lovlig opphold, er 
rettssikkerhet kun et ord. Det kan vi ikke aksepter! Hun viste også til Riksrevisjonens 
rapport om at barn opplever å ikke bli hørt av barnevernet.  
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Dag 2. 
Dag to var satt av til parallelseksjoner – og med svært mange spennende temaer var det 
vanskelig å velge, men vi hadde fordelt oss godt på ulike seksjoner for å kunne ta med 
oss tilbake inntrykk fra flere temaer.  

En rød trå i sosialt arbeid: 

!  

Guri Aage Askeland stilte spørsmålet: «Kva engasjerte pionerane, og kva av dette er like 
aktuelt i praktisk arbeid i dagens samfunn?» Askeland startet med å definere sosialt 
arbeid, og viste til at sosialt arbeid er i skjæringspunktet; fag vs politikk. Hun tenker at 
sosialarbeiderne ser på seg selv som endringsagenter og nevner sosialarbeiderdagen 
som arrangeres hvert år. Den første sosialarbeiderkonferansen ble arrangert i Paris 1928.  

Historisk sett har Nobels fredspris blitt delt ut til 103 personer og herav 16 kvinner, kun 2 
av disse har vært sosialarbeidere. Hun fortalte også om betydningsfulle, engasjerte 
sosialarbeidere opp gjennom tidene. 

!  

“Kort oppsummert - Teori, politikk og praksis hører sammen!” 
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Vardeteateret «Fengselsfuglene» 

Fokuset i stykke er «hva med de pårørende og forholde innsatt har til dem». Muligheten 
for kontakt og hvordan bygge gode relasjoner til egne barn eller annen nær familie mens 
man sitter inne. 

Mads er en liten gutt som får høre at pappa Karl jobber som brannmann i Nordsjøen og 
sjelden er hjemme. Ikke før han blir voksen får han den fulle sannhet og forklaring på 
hvorfor faren har sittet inn og hva som gikk galt i farens liv. Farmor forteller om da pappa 
var liten og spilte fotball. Hun oppmuntret og motiverte til å dra på trening selv om Karl 
ikke ville. Det viste seg at treneren hadde drevet med overgrep i flere år.  

Karl hadde antakelig ADHD, flyktet fra vonde opplevelser med å ruse seg i tidlig alder. 
Kriminalitet og inn/ut av fengsel var hverdagen. Fikk på et tidspunkt sønnen Mads og 
stykket dreier seg mye om hvordan dialogen mellom disse to er.  

Et sterkt stykke, publikum tørker tårer og aktørene er stolte og takknemlige.  
Åpner for spørsmål og diskusjon etterpå der «Karl» får spørsmål om hvordan han kan kle 
rollen så godt å gjøre så god en figur. Han kikker ned i gulvet og sier forsiktig; «har noen 
års erfaring, da …-litt praksis liksom….» 

Ei forestilling som gjorde inntrykk! 

Verdighet og rettferdighet!  

Lisbeth Pipping – «kärlek och stålull – från vanvård och 
omsorgssvikt till ett gott liv» 
Konferansieren under FO-dagene åpnet Lisbeth Pipping med «Spring og hør, om det er 
det siste dere gjør». Jeg er glad jeg fikk det med meg, selv om det gjorde så vont at 
tårene rant. 
Frem på senen kom en dame som kunne minne litt om Pippi, med en forteller evne som 
Astrid Lindgren.  
Publikum satt som naglet og hørte på Lisbeth fortelle om sin barndom med en 
utviklingshemmet mor og en alkoholisert far. Sammen med sine små søstre ble hun som 
6-åring mor for sin mor, og mor til sine søsken. Pappaen forsvant tidlig ut av livene deres 
- han som elsket dem ble borte, og igjen ble de alene med en mor som ikke var i stand til 
å elske andre enn seg selv. 

I barndommen hadde Lisbeth ingen drømmer om hva hun skulle bli.  Hun var ordblind 
som det het på den tiden. I dag er hun mor, forfatter og har skrevet åtte bøker.  

Minst 700 barn vokser opp med Utviklingshemmede foreldre i Norge. Lisbeth sier at det vi 
ikke får kunnskap om skader oss. Gjennom samtaler Lisbeth har hatt med barn i 
førskolealder, forteller hun oss hvordan det er og ikke bli møtt på sine behov som 
barn. Hvis en mamma er 6 år følelsesmessig og 7 år “hodemessig” kan hun ikke trøste, 
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lage gode rammer, ha tidsoppfatning eller holde styr på økonomi. Det grunnleggende i 
omsorgen blir borte. 
Lisbeth forteller oss om å alltid være sulten, å ikke ha laken i sengen og å bli banket hardt 
i ryggen når hun ble syk, i stedet for å få omsorg og trøst. Hun forteller historien om 
hvordan moren skrubber henne til blods med stålull når Lisbeth som 5 år i sin 
nysgjerrighet skulle farge en hvit sten rød med maling. Moren prøver først å få malingen 
bort med glohett vann, før hun gjør som hun har hørt på reklamen; hun dypper stålullen i 
det glohete vannet og skrubber Lisbeth til malingen er borte og Lisbeth blør. 

  

!  

Til tross for alt dette har Lisbeth klart seg. Hun er en «mask- rosa» (løvetann). 
Ca 30% av barn som vokser opp med utviklingshemmede foreldre klarer seg. 
I Lisbeths liv var det fem resilience: 

1. Tro – å ha en barnetro/ skytsengel/ død mormor etc. Lisbeth forteller med humor 
om hvordan hun og søsknene ble innlemmet i søndagsskolen fordi de bannet så 
mye. 

2. Ansvar – barn som tar for mye ansvar, kan få følelsen av å være nyttig og behøvd. 

3. Mål – noe som driver barna fremover. Barn kan bli det de vil. 

4. Fristed – Der kaos ikke råder. For Lisbeth ble det et feriehjem der de fikk dra når 
det ble sommer der de møtte trygge voksne som gav omsorg.  Lisbeth forteller at 
der var det alltid rom for å bli syk fordi de der fikk omsorg og pleie. 

5. Åpenhet – barn som kan fortelle - skape samspill. Som voksen leste Lisbeth om 
dette i Illustrert Vitenskap. 

Lisbeth snakker om å vokse opp med omsorgssvikt er ikke å ha en ryggsekk på ryggen. 
En ryggsekk kan vi ta av. Å vokse opp med omsorgssvikt er å leve med et tre-ben. 
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Ungdom og utenforskap: 

JustUnity – «Ungdom og betydningen av tilhørighet» 
JustUnity er en organisasjon som jobber med hovedformål å forebygge radikalisering og 
ekstremisme blant ungdom i Norge. De mener den beste måten å forebygge dette på er å 
ta ungdommene på alvor, og det gjør de ved å tilby dem en helhetlig oppfølging. 
Organisasjonen var representert med en ung jente fra Syria, og en ung mann i fra Norge 
som begge hadde sine historier å fortelle.  Nordmannen fortalte om at selv om han vokste 
opp i et godt hjem med flotte foreldre som var veldig glad i han, valgte han å konvertere til 
Islam og bli medlem av en islamsk ekstremistisk gruppe. Han fortalte en sterk historie om 
hva det gjorde med han, og spesielt med familien hans, og hva de måtte gjennomgå på 
grunn av valget han hadde tatt. Han fortalte om hvor lett det er å bli påvirket og nesten 
”hjernevasket” av andre og det de tror så sterkt på. Han sammenlignet det med Hitler og 
andre verdenskrig, en masse suggesjon. Han klarte etter hvert å komme seg ut av det, og 
begynte å jobbe i denne organisasjonen for å hjelpe andre.  

Den unge damen fra Syria er Shia muslim, og kom til Norge med sine fem søstre og 
foreldre, da hun var seks år. Hennes hovedbudskap var også at radikalisering og 
ekstremisme må forhindres, samtidig som hun ville få fram budskapet om at alle 
muslimer ikke er så ekstreme, og at de kan vi nordmenn leve godt sammen med. Det 
som hadde vært det vanskeligste for henne var at hun måtte bryte med sin familie, for de 
kan ikke ha kontakt med henne lenger når hun snakker så fritt om dette og jobber i denne 
organisasjonen. 

Tom Olsen – «Sosionom og tidligere nynazist. Forebygging av radikalisering 
og ekstremisme med ungdom som målgruppe.  

Til slutt fikk vi høre historien til Tom Olsen, 
tidligere nynazist. Han er sosionom med 
master, og jobber nå som SLT koordinator i 
Time kommune, med spesialfelt å 
forebygge ekstremisme. Han fortalte om 
hvordan han ble rekruttert inn, ble en 
fremtredende nynazist på 1990 tallet, og at 
han har utført mange kriminelle handlinger 
som førte til at han har tilbrakt fire år i 
fengsel. Før han ble rekruttert inn i 
nynazistmiljøet på Karmøy i Rogaland, så 
trodde han på alt han hadde lært om 
krigshistorien vår, og om hvordan jødene 
ble utryddet av nazistene under krigen. 
Men han ble til slutt så hjernevasket at han 
begynte å tro på det motsatte, det som de 
som ville rekruttere han inn i miljøet fortalte 
han, han fikk undervisning i at det som 
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skjedde med jødene under krigen ikke var sant. Han begynte etter hvert også å rekruttere 
medlemmer, noen av dem har senere kommet seg ut, men noen er der enda. Tom hadde 
i en sak Jon Kristian Elden som advokat, han ville at Tom skulle bidra med noe etter å ha 
dratt så mange inn i dette miljøet, og oppmuntret han til å skrive en bok om sin historie, 
den kom ut i 2002. Tom ble etter hvert gift og fikk to barn, og på en tur til utlandet endte 
han opp uten penger, og kom seg ikke hjem. Han måtte be kona sende penger, det tok 
lang tid på 1990 tallet, så mens han ventet på at pengene skulle komme ble han hjulpet 
av en mann som var veldig snill mot han til tross for hans tilhørighet til nynazistene. Dette 
ble et vendepunkt for han, og som førte til at når han da kom hjem, gikk han ut av miljøet, 
bestemte seg for å bli sosionom, og for å hjelpe andre hjelpe andre i samme situasjon 
som han. 

“Å høre historien til disse tre forskjellige menneskene gjorde et sterkt inntrykk, og ikke 
minst det å få et sterkere innblikk i hva ekstremisme og radikalisering er, og hva det 
kan føre til.”  

Samtidig ga de også et godt bilde av hvor ”enkelt” det i gitte situasjoner kan være å bli 
rekruttert inn i disse miljøene, og hvor utrolig bra det er at noen arbeider konstruktivt, og 
ut fra egenerfaring for å hjelpe andre som er i samme situasjon som de har vært i. 

Faglig forsvarlig, faglig feilbarlighet – yrkesetisk verksted. 

På yrkesetisk verkstedet var vi et knippe sosialarbeidere som blant annet diskuterte «å 
tåle å få og gi kritikk». Viktigheten av at konstruktiv kritikk gjør at vi ikke gror fast i 
fastlagte rutiner, som ikke nødvendigvis er bra praksis.  

Vi drøftet også dilemmaet at vi opplever at vi pusher ansvar mellom de ulike tjenestene, i 
stedet for å samarbeide og finne løsninger på tvers. Med utgangspunkt i FO sine 
yrkesetiske retningslinjer, oppfordrer vi alle dere der ute i «FO land» til å sette av tid til 
yrkesetiske diskusjoner på deres arbeidsplasser og i FO-klubbene. Ikke for å bekrefte 
hverandre, men for å utvikle hverandre.  

Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser. Empowerment, 
medborgerskap, likeverd: 

Første foredragsholder var Bernt Barstad som foreleste om «Hvordan styrke 
rettssikkerhet og demokratiske rettigheter til personer med utviklingshemmede». Han har 
skrevet en master om livskvalitet som han tok utgangspunkt i. Masteren fikk en annen 
vinkling enn han hadde tenkt seg, for han fant en del fellesnevnere som han ville se mer 
på: 

Drømmer - utviklingshemmede har lite drømmer, de drømmer ikke om jordomseilinger o.l. 
som de fleste andre gjør. Det mente han kom av at vi som hjelpere, bidrar til å 
«realitetsorientere» brukerne og dermed bidrar til at de ikke kan ha drømmer. 
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Kompetanse (samfunns) - Mennesker med utviklingshemming stemmer ikke ved valg, 
deltar ikke på dugnad o.l. Vi som hjelpere er ikke flinke til å tilrettelegge for dette. Brev fra 
det offentlige (vedtak, klagerett, info.) er vanskelige/lange å lese og det er ikke brukerne 
som svarer på disse brevene. Konsekvensene er at man forblir «hemmet», 
hjelpetrengende og avhengig av bistand. 

Bent Barstad har på bakgrunn av dette opprettet et lite foretak- BeNi Forlag DA - som 
skal lage lettleste hefter/bøker som skal informere om ulike tema. Det som er planlagt er 
ei bok om hvordan kommune/stortingsvalg foregår og hva partiene står for, og ei bok skal 
være om hva som skjer i prosessen dersom du har begått en kriminell handling. 

Andre foredragsholder var Reidun Rasmussen som foreleste om «Hvordan øke 
selvstendighet for personer med utviklingshemming ved bruk av velferdsteknologi». Hun 
snakket om velferdsteknologi som verktøy for selvstendighet. Hun hadde et firma i 
Farsund som kan bidra med kartlegging, opplæring, fordeling av ansvar, anskaffe det 
som trengs, dokumentere, evaluere. Altså: Behov-løsning-effekt! 

Eksempler på ting de foreslår: app for apple produkter – Memoass. Dagsplan på pad, 
telefon. Kontakt med personal via facetime når man har behov for bistand. Det er mye å 
velge mellom. 
De har også ulike alarmer i stedet for personal for å sikre mer privatliv. Andre ting er 
Motiteck sykkel med filmer fra nærmiljøet, geocatching, multidosedispenser, elektroniske 
nøkler, GPS/safemade, robotstøvsuger. I Farsund har de egen visningsleilighet med alt. 
Mer info. finnes på Velferdsteknologiens ABC KS/helsedirektoratet, lister.no (e-læring) og 
de har laget en film som heter «Ivars nettbrett» som man finner på Youtube. 

Tredje foredragsholdere var Grete Kvam Welle og Berit Lindberg fra avdeling for 
nevrohabilitering ved OUS. De foreleste om «Vedtak i Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester Kapittel 9 – er det nødvendig?» De snakket litt om lovens formål og 
diagnosekriterier og spesialisthelsetjenesten sin rolle.  
Videre gikk de spesifikt inn på diagnosen Prader Willy Syndrom. Genetisk – kromosom 
15, typisk: utviklingshemming, kortvokste, sen eller mangelfull pubertetsutvikling, 
overvektige, enorm appetitt og unormal interesse for mat. Nødvendig med konsekvent 
kostholdsoppfølging fra 4 års alder. Disse barna har må ha streng kontroll for å unngå 
overspising, de har en manglende metthetsfølelse og kan faktisk spise seg i hjel uten 
oppfølging. Tilgang på mat kan være risikofylt. 

Deres erfaringer er: 
- At det var viktig med en forutsigbar plan og struktur på dagen. 
- Vedtak etter HOL kap. 9 
- Individuelt tilrettelagte tjenester. 
- Bygge opp et bra tilbud rundt brukeren. 
- Opplæring av tjenesteyterne i samarbeid med de pårørende. 
- Når man tar over kontrollen totalt på det som gjelder forstyrrelser i forhold til mat, 
penger, så kan han/hun konsentrere seg om andre ting i livet som gir livskvalitet, som for 
eksempel jobb, trening og venner. 
- Det er viktig med brukermedvirkning: kartlegge, avtalestyring, fokus på mestring, 
motivasjon og interesser. 
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Foreleserne konkluderte med at det er nødvendig å fatte vedtak etter kap. 9 for denne 
gruppen for å sikre god livskvalitet. Å ikke gjøre det er omsorgssvikt. 

Interkulturelt Museum i Oslo – Romfolket.  
Vi var en gruppe fra FO-dagene som fikk omvisning om "Norvegiska romá – norske 
sigøynere» - "Ett folk - mange stemmer" på Interkulturelt museum på Grønland i Oslo. 
Utstillingen omhandler Norges minste nasjonale minoritetsgruppe, norske romá, og er 
basert på et flerårig dokumentasjonsprosjekt gjennomført av Oslo museum, i samarbeid 
med det norske rommiljøet. Utstillingslokalet er et tidligere fengsel og gjennom film, 
fotografi, intervjuer, avisutklipp, tekst og gjenstander ble vi bedre kjent med norske romás 
historie, kultur, liv og tradisjon. 

 

“Det var et sterkt møte 

med den minste 
nasjonale 
minoritetsgruppen i 
Norge sin historie” 

 

Sporet – kirkens bymisjon.  

Vi var en gruppe fra FO-dagene som fikk 
være med ut på feltbesøk hos Sporet – 
kirkens bymisjon, lokalisert på OsloS. Sporet 
er med sin tilstedeværelse på OsloS, et tilbud 
til de som ønsker samtale, og råd og 
veiledning. Man kan også komme innom dem 
for å tenne lys.  

De som jobber på Sporet har god kjennskap 
til ulike instanser og hjelpetilbud, som de kan 
sette mennesker som har behov for det i 
kontakt med.   
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Dag 3. 
Siste dag startet med et fyrverkeri av en forestilling av den svenske sirkusgruppen, Cirkus 
Cirkør. Gjennom en blanding av musikk, dans og akrobatikk viser de hvordan det som 
synes umulig – blir mulig.  

!  

Annette Dragsholt, Autismeforeningen - Grenser og begrensninger, og Line 
Eikenes Langholdt, RIO- Ja, til kjønnsdelt behandling:  

Annette Drangsholt fra Autismeforeningen og Line Ekenes fra RIO (rusmisbrukerens 
interesseorganisasjon) representerer hver sin brukerorganisasjon. Tross ulike historier og 
oppgaver, var begge opptatt av at sosialarbeiderne må komme mer på banen, bli 
modigere og i større grad stå opp for brukerne. Begge understreket hvor viktig det er at 
sosialarbeiderne arbeider mer samfunnspolitisk. 

Susanna Alakoski - Hvordan påvirkes vi av ytre forventninger og forståelse!  

FO-dagene ble avsluttet av Susanna Alakoski – svensk forfatter og sosionom. Hun stilte 
spørsmålet om man kan bli syk av å være fattig. Susanna vokste opp i en fattig og 
dysfunksjonell familie. Gjennom sitt forfatterskap beskriver hun hvordan det er å leve i 
fattigdom, og hva det gjør med et barn. Hennes historie preger mye av innholdet i hennes 
bøker, samtidig som hun er opptatt av at dette må handle om noe mer enn hennes liv, da 
hennes historie også gjelder for mange barn. Også hun oppfordret oss til å bli mer 
modige, og i større grad jobbe sosialpolitisk. Hun trakk også fram betydningen av godt 
relasjonsarbeid og at vi har sosialarbeidere som bryr seg.  
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“Takk til fantastiske FO-dager, sammen med engasjerte og flotte FO-folk!” 

Marte Aune - leder for profesjonsfaglig utvalg og ansvarlig vernepleier, Eva Asperheim - 
ansvarlig sosionom i profesjonsfaglig utvalg og kvinnepolitisk talskvinne, Elisabeth 
Iversen - barnevernspedagog i profesjonsfaglig utvalg, Anita Syvertsen - fylkessekretær, 
og Gunhild Holthe – fylkesleder, i regi av FO-Nordland. Lasse Olsen, ansvarlig 
barnevernspedagog i profesjonsutvalget og medlem av det sentrale profesjonsrådet for 
barnevernspedagoger, i regi av FO sentralt. Sonja Skarsbø Olsen, var i regi av seg selv 
og sitt engasjement for profesjon og fag.  

Vi forlot Oslo full av inntrykk, faglig påfyll og inspirasjon. Vi har latt oss engasjere, felt 
noen tårer over svært sterke historier, ledd, og ikke minst latt oss imponere over det 
fantastiske arrangementet som FO-dagene var. 

Dødelig vold i nære relasjoner. 
AV JANICKE TOXEN FLACK 

Krisesenteret i Salten, ved Wanja J. Sæther arrangerte et lunsjmøte i slutten av 
november for spesielt inviterte, for å være med på drøfting rundt vold som tar liv, og hva 
slags tiltak vi kan sette inn for å skjerme de som er utsatt.  

«Taushet tar liv»- er en 16 dagers kampanje i regi av Krisesentersekretariatet, der det 
settes fokus på vold som tar liv i nære relasjoner. 

“Hvert fjerde drap i Norge 
er et partnerdrap. Mange 
liv kunne vært reddet hvis 
volden hadde blitt stoppet i 
tide.”  

Så mye som 1 av 4 kvinner blir 
utsatt for vold av sin partner i Norge. Av disse er hver 12. kvinne utsatt for så grov vold at 
den er dødelig. 1 av 5 menn er utsatt for vold av sin partner, og hver 60. mann av disse i 
en slik karakter at den er dødelig.  
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Dette er skremmende tall og det betyr at vi alle kjenner eller vet av noen som utsettes for 
vold. Vi må jobbe for at de kan stå frem og få hjelp. 

På Molostua en mørk november formiddag ble stemningen satt av Tove Brattland når hun 
åpnet med å synge «Mitt navn er Luka» på norsk. Deretter leste noen ansatte ved 
Krisesenteret i Salten opp utdrag fra livshistorier, av noen få  av de som har bodd ved 
krisesenteret. Alvoret og fortvilelsen til kvinnene ble godt formidlet.  

Krisesenteret i Salten har et stort behov for nye lokaler. De 
har stor plassmangel og behov for flere ansatte. 
Krisesenteret må dessverre si nei til flere som tar kontakt 
og det er et stort problem. I Norge er det også flere og flere 
voldsutsatte menn som tar kontakt med krisesenterene for 
å få hjelp. Når det gjelder voldutsatte menn, så skal ikke de 
bo i samme hus som kvinnene. Krisesenter loven sier at 
det skal være atskilte hus for menn og kvinner, og at det er 
et kommunalt ansvar å drive krisesenter. Mennene som tar 
kontakt i Salten blir tilbudt et rom på et hotell i byen, med 
oppfølging av krisesenteret. W. Sæther (avbildet)er tydelig 
på at dette ikke er godt nok, og at det er stort behov for 
økte ressurser og nye tilrettelagte lokaler.  

Varaordfører i Bodø, Synne Bjørbæk, var opptatt av at vi 
må jobbe forebyggende. De kommunal tjenestene må samarbeide og kompetansen må 
mobilisere nettverk rundt beboerne. Det er ønskelig å få til et tilbud om «Alternativ til 
vold» i Bodø, og en barnefaglig ansvarlig ved krisesenteret. Hun var også opptatt av å få 
til et tilbud til menn. Bodø har en «sovende handlingsplan» som må opp på bordet i følge 
Bjørbøk. 

Krisesentersekretariatet ved Tove Smaadahl, er opptatt av at temaet fortsatt er skam og 
tabubelagt. Hun er opptatt av at politiet har en særdeles viktig rolle. Vold er et 
folkehelseproblem som koster både samfunnet og individene veldig mye. 

Hanne Bjurstrøm, Mona Larsen Asp, Marianne Woldstad og Kathrine Pettersen stilte fra 
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) De oppfordret alle til å dele filmen “Hva 
skjer når han finner henne”, som blant annet er å finne på Facebook under kampanjen 
Taushet tar liv. Den er laget for å sette fokus på de som utsettes for vold i hjemmet.   

Det ble og stilt spørsmål ved om politiet har ressurser til å jobbe med denne 
problematikken.  Arne Hammer, fungerende leder for politiet i Salten, sier det har skjedd 
store endringer i hvordan de agerer når de rykker ut til husbråk i dag, i forhold til noen år 
tilbake. Politiet som rykker ut kontakter barnevern og øvrig hjelpeapparat før de forlater 
hjemmet. Han er likevel opptatt av at de fortsatt reagerer reaktivt, og at det er ønskelig at 
det skal jobbes godt forebyggende. Politiet bruker i dag analyseverktøy for å se på hva 
slags tiltak som skal settes inn i familievoldssaker. Dette har gitt gode resultater. Han 
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mener politiet sitter på mye kompetanse når det gjelder familievold og at dette er noe de 
tar på alvor. 

Når det gjelder tiltak for de som utøver vold er det ofte de voldsutsatte som blir mest 
skadelidende. Det er de som må flytte, skaffe besøksforbud og leve i en usikkerhet på om 
voldsutøveren plutselig skal dukke opp. En av tiltakene som ble foreslått var at de 
voldsdømte ble utstyrt med fotlenke i stedet for besøksforbud.  

Avslutningsvis ble det lagt vekt på alle sitt ansvar i forhold avvergelsesplikten og plikt til å 
varsle. 
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FO på lansering av «Fuglekassa» og «Det trygge huset», filmer for barn på 
krisesenter. 

AV GUNHILD HOLTHE, FYLKESLEDER FO NORDLAND.  

Den 24. november, FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner, var FO Nordland så 
heldig å få delta på den lukkede visningen av filmene «Fuglekassa» og «Det trygge 
huset». To fantastisk flotte informasjonsfilmer for barn på krisesenter, laget i et samarbeid 
mellom Krisesenteret i Salten, Redd Barna og Mikrofilm.  

Krisesenteret fortalte om veien fra 
ide om film, til filmene var skapt. De 
hadde erfart at tilpasset informasjon 
til barna som kommer til 
krisesenteret manglet. Wanja 
Sæther, leder for krisesenteret i 
Salten, viste til at barn har rett til 
informasjon som er tilpasset dem: 
«Disse barna trenger en enkelt og 
forståelig forklaring på hvor de er 
kommet, hvorfor noen familier må 
dra på krisesenter og hva som skal 
skje videre».  

Tone Rasmussen, fra Redd Barna 
region Nord, fortalte om det viktige 
samarbeidet Redd Barna og 
Krisesenteret hadde hatt gjennom prosessen med å lage disse to filmen, og poengterte 
viktigheten med å lage filmene gjennom å vise til FNs barnekonvensjon artikkel 13: 

«Barn skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett skal omfatte frihet til å søke, motta og 
meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det 
skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken 
som helst uttrykksmåte barnet måtte velge».  

Robin Jensen fra Mikrofilm fortalte om det å få lov til å være med å lage film, «om noe 
som betyr noe».  

Filmene er tekstet til engelsk, og skal dubbes til flere språk, i første omgang til arabisk og 
samisk. Filmene skal også kunne brukes av fagfolk, som Barnehuset, politi, helsesøstre 
og barnevern. Det vil utarbeides en veileder til filmene.  

Ole Greger Lillevik, førstelektor ved UiT, campus Narvik og RVTS Nord, satte fokus på 
hva vold gjør med barn, enten de blir utsatt selv eller er vitne til vold.  

 Lillevik viste til «……vold mot barn innebærer et totalitært maktovergrep og kan være 
et fullstendig ødeleggende angrep på barnets liv, utvikling, læring, fysiske og psykiske 
helse, her og nå og i et livsløp. Volden representerer et tillitsbrudd i en situasjon der 
banet ikke kan velge seg selv og er hjelpeløst avhengig av den andres godhet».  
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Lillevik har skrevet boken «Vold mot 
barn – teoretiske, juridiske og 
praktiske tilnærminger», sammen 
med Kate Mevik og Oddbjørg 
Edvardsen.  

Barn som selv har vokst opp med 
vold i familien gir disse rådene til 
voksne som ønsker å hjelpe: 
•Volden må ta slutt! 
•Barn trenger noen å snakke med! 
•Barn trenger å være trygge! 
•Fortell barna at det er greit å snakke 

om det som skjer hjemme! 
• Fortell barna at volden ikke er deres skyld! 

(Hentet fra heftet «Små vitner til Vold» - ATV og senter for krisepsykologi) 

Takk til Krisesenteret i Salten, for at FO Nordland fikk være med på en stemningsfull og 
sterk visning av to viktige og flotte filmer som kommer til å ha stor betydning for mange 
barn.   

Det er mennesker som rammes, de har krav på et verdig liv selv om de har 
behov for hjelp i hverdagen!! 

 AV MARTE SOFIE AUNE 

Da han ble født mente legene at han ikke kom til å fylle 5 år. I dag, 50 år seinere, har like 
skrå øyne og ei «litt for stor tunge» akkurat som da han ble født. Han er hjerteoperert og 
står på faste medisiner. Han har et godt liv i den boligen han har. Men han trenger hjelp i 
det daglige! 

Mann 55 år, diagnose Down Syndrom og demens påvist allerede som 40åring. 
Leiligheten hans ligger tilknyttet en personalbase der det er døgnkontinuerlig bemanning. 
Naboene er personer med ulik grad av funksjonshemming og utviklingshemming. Alle har 
behov for daglig bistand og tilrettelegging for å mestre livets oppgaver. 

Loven sier sitt om at alle har krav på et godt liv, ei innholdsrik fritid og forsvarlige tjenester 
ut i fra bistandsbehov. Behovene hjemles i vedtak og er beregnet ut fra hva den enkelte 
har behov for av bistand. 

I 2015 var boligen bemannet med 3 personal på flere ettermiddager i uka. Kuttene i 
kommunen var merkbare for de som jobbet ved boligen og selvsagt også de som bor der. 
I 2016 er det stort sett to personal på som skal ivareta behovene til 6 personer med 
behov for og krav til hjelp i fht personlig hygiene, hushold, delta på aktiviteter og ha et 
innholdsrikt, verdig liv. Så kommer kuttene for 2017. Kommunen skal igjen spare 
millioner, og nok engang blir tillitsvalgte, personal ved enhetene og ledere på alle nivå 
bedt om å se hvor vi kan spare. 
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Denne gangen kan vi ikke spare. Vi skal ivareta MENNESKERS BEHOV, alle har krav på 
tjenester der de er og det skal være forsvarlig. Hva er livskvalitet og hva er GOD 
livskvalitet? Hvem skal bedømme hva som er best for den enkelte tjenestemottaker og 
hvem er det som kjenner på følelsen av utilstrekkelighet allerede? Det er personalet, som 
hver dag gjør sitt ytterste for at hver og en med behov for bistand får det de har krav på 
innenfor allerede så stramme rammer. Utilstrekkeligheten og en konstant følelse av å ikke 
få tid til det man skulle gjort er uholdbart i lengden. Sykefraværsreduksjon har vært 
satsning i flere år i kommunen, har vi kommet noen vei? 

Vi må tørre å se sammenhenger, vi må spørre de som faktisk går på gulvet og utførere 
den daglige omsorgen og yter bistand i rekordfart. 

De skrå øynene titter opp på personalet og med et litt utydelig språk spør han hvilken dag 
det er. «Det er tirsdag og du har akkurat spist middag», svarer hun igjen for 3 gang på 
kort tid og han er like overrasket hver gang. 10 minutter seinere er hun inne hos en av 
naboene som akkurat har fått hjelp med middagen. I etg over venter en beboer på å få 
hjelp til dusj. På tur dit kommer han med de skrå øynene igjen, ferdig påkledd med 
sekken på ryggen; han er klar til jobb. Han får igjen beskjed om at det er tirdag og at 
klokka snart er 17. Han skal ikke på jobb før torsdags morgen, men det er ikke så lett å 
holde styr på dagene og slett ikke når på dagen det er. Hun følger han inn igjen og setter 
på tv så han kanskje finner roen sånn at hun får hjulpet naboen i dusjen, for hun blir 
hentet av bestemora si kl 17.30. 

Det er ingen hemmelighet at med dagens medisiner og god legevitenskap blir også 
personer med utviklingshemming betraktelig eldre enn før. De har samme rettigheter og 
krav i fht innhold i livet som de hadde da de var yngre. 

De som jobber med disse herlige menneskene, som hver dag gjør sitt beste for at disse 
menneskene skal ha meningsfylt liv……-de sliter! De vil så gjerne yte mer, ha mer tid, fylle 
dagene med mer enn bare grunnleggende behov. Men rammene er allerede strøypet til et 
minimum og nå skal det strammes igjen. 

Vi har en eldrebølge i vår kommune, i alle sektorer. Sykehjem, omsorgsboliger innenfor 
både Miljøterapeutiske tjenester, psykiatri, rus og omsorgsavdeling. Sykehjemmene er 
full, hjemmetjenestene jobber på spreng for å ivareta de som MÅ bo hjemme og 
omsorgsboligene får stadig nye utfordringer i fht aldring og demens. 

Nå må vi snart se hele kommunen som en helhet. Hvem kommer til å benytte den nye 
parken i sentrum eller et flott kulturhus til millioner når vi vet at vi «rammer» mennesker i 
samme kommune ved å prioritere dette? Presser vi de ansatte som yter omsorg mer nå, 
øker sykefraværet og da nytter det ikke hvor mye vi på papiret har kuttet i årsverk og 
millioner når de få som er igjen ikke orker mer. 

Kjære politikere og øverste ledelse i kommunen. Ta dere tid til å dra rundt i kommunen. 
Se på de tjenestene de ansatte gir. I avdelinger der det ytes tjenester til mennesker kan vi 
ikke «la vær å brøyte når det kommer litt snø» eller «skru av gatelysene kl 21». 
Menneskene i vår kommune puster hele døgnet, de må ha mat for å overleve, de har krav 
på hjelp i dagliglivet. 

I April 2017 går han ut alene, vandrer hvileløst omkring i kald vårluft med alt for lite klær 
og i bare tøflene. Personalet ved boligen er alene på og må tilkalle politiet når hun 
oppdager at han ikke er i leiligheta si. Kald og forkommen, om mulig enda mer forvirret 
kommer den slitne kroppen med de skrå øynene hjem til boligen. Personen som er på 
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jobb smører ei skive og lager en kopp kakao, setter på TV`n i leiligheta og håper at han 
sitter der til hun har fått gitt ut medisinene til de som bor i etasjen over. 

Forsvarlighet, livskvalitet, ivaretagelse, medmenneskelighet, empati….. Disse begrepene 
må gjelde for de vi skal yte tjenester til; MEN DET SKAL OGSÅ VÆRE EN SELVFØLGE 
FOR DE SOM FAKTISK YTER HVER ENESTE DAG OG SØRGER FOR OMSORG 24 
TIMER I DØGNET!!! 

Et hjertesukk fra en tillitsvalgt, FO Rana. 

Uttalelse fra Fellesorganisasjonen (FO), representantskapet 2016. 

Nei til fraværsregelen i videregående. 

Regjeringen innførte fra 1. august i år fraværsregel. Den innebærer en fraværsgrense på 
10%, med tilhørende bestemmelser som omhandler hvilke typer fravær som godkjennes 
og ikke godkjennes. For eksempel vil politiske verv være godkjent, men ikke 
udiagnostiserte psykiske lidelser. Hensikten med denne regelen er, som det står på 
Utdanningsdirektoratets hjemmesider, å «motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre 
skulk».  

FO er et fag- og profesjonsforbund som organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, 
vernepleiere og velferdsvitere. FO Nordland mener at denne fraværsregelen ikke tar 
hensyn til de reelle faktorene som regulerer nærvær og fravær i videregående skole.  

Denne regelen får uheldig utfall for dem som allerede har utfordringer med å fullføre et 
ordinært løp i videregående skole. På landsbasis er frafallet i videregående høyt, og 
frafallsprosenten i Nordland fylke er i tillegg høyere enn landsgjennomsnittet. For de som 
allerede står i fare for å falle ut av skolen, vil ikke denne regelen være hensiktsmessig 
eller motiverende. I praksis vil regelen slå ut feil, da det i enkelte fag er minimalt antall 
fraværstimer som skal til for å miste karakter. Ved å ikke gi elever karakter i enkelte fag, 
vil det kunne utgjøre en risiko for mer frafall, og at flere ikke fullfører videregående 
opplæring. 

FO Nordland stiller spørsmålstegn ved at noe fravær er godkjent, mens annet fravær ikke 
er det. At fravær blir vurdert ulikt, mener FO Nordland er uheldig forskjellsbehandling av 
elevene. Høyt frafall i skolen skaper også samfunnsmessige forskjeller, både sosialt og 
økonomisk. Vi mener at dersom målet er å øke nærværet i timene, og å få ned frafallet i 
videregående skole, er det andre tiltak som må settes i gang.  

FO Nordland krever at politikerne tar ansvar for å øke nærværet, heller enn å straffe 
elevene for deres fravær. Alle videregående skoler må ha ansatte med tverrfaglig 
kompetanse som jobber direkte med nærværstiltak. Tiltakene bør minimum inkludere 
oppfølging av elever som har flyttet hjemmefra, samt elever med sosiale, helsemessige 
og faglige utfordringer. Vi mener også at det må sees på muligheten for å få et mer variert 
utdanningsløp, hvor skolehverdagen i større grad er individuelt tilpasset.  
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FO Nordland sier nei til fraværsregelen i sin nåværende form. Vi sier ja til nærværstiltak, 
og vi sier ja takk til en videregående skole, for alle! 

Fra et besøk på Hybelstua i Bodø 
AV BENTE HAUKÅS 

Hybelstua er et tilbud til hybelboere i alderen 15-23 år. 

De har åpent hver tirsdag ettermiddag, og serverer god hjemmelaget middag for 30 
kroner. Det startet som et prosjekt i 2006, men er fra 2009 har det vært et fast 
tilbud.Hybelstua holder til i Villa Vekst sine lokaler midt i Bodø by. 

Her er alle velkomne I tillegg til maten har de aktiviteter som brettspill, biljard og 
bordtennis. Eller folk sitter bare og prater sammen. Ungdommen kan få hjelp om det 
stopper litt opp på et eller annet område. De som jobber er trygge voksenpersoner for 
ungdom som bor på hybel og ikke har foreldre eller andre omsorgspersoner i nærheten. 

Ungdommene kan få hjelp med lekser, om de har en vanskelig hybelvert, om de er i ferd 
med å falle ut av skolen, eller andre ting som de kan trenge hjelp til. Eller kanskje trenger 
de bare å prate med en voksen. 

Det legges i hovedsak opp til gruppetilbud. Dette betyr for eksempel at om en ungdom 
har noe han vil snakke om, så prøver man å alminneliggjøre dette, og ta en prat rundt 
bordet, hvor flere ungdommer deltar.  

Hybelstua er noe annet enn en ungdomsklubb. De voksne skal være trygge stabile 
voksenpersoner. Det er 6 voksne på jobb, og gjennomsnittlig 34 ungdommer. 

Noen av de voksne er ansatte, mens andre er frivillige. Noen er utdannet miljøterapeuter, 
mens andre har jobbet med helt andre ting i livet. 

Nytt fra FO-Nordland var på besøk en tirsdag ettermiddag. Når vi kom hadde 
ungdommene spist. Noen satt rundt et bord og prata, og så ut til å hygge seg veldig. 

Andre holdt til i 2.etasje der biljard og bordtennis foregikk. 
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Skjer det noe interessant sett med FO-øyne der du bor? 
Send inn bilder, leserinnlegg og reportasjer til Nytt fra 
FO-Nordland. Artikler som kommer på trykk blir 
belønnet med en flott FO-termokopp. 

Send til mailadresse: 
fonytt@fo-nordland.no 
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FO-Nordland 
ønsker alle sine 
medlemmer en 
riktig god jul og 
et godt nyttår! 

FO-Nordland  
Postadresse: 

Folkets hus, Pb 376 
8001 BODØ 

Besøksadresse: 
Prinsensgt 115 

8005 BODØ 

Tlf: 75 50 41 71 
Faks: 75 50 66 91 

Epost: kontor@fo-
nordland.no 

webside: www.fo.no/
nordland 

Trykk: Bodø Industri 
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