Vedlegg 2

Deltakerrefleksjoner etter innlegg fra de to statssekretærene
Gina Lund og Tone Toften
Refleksjonene er kategorisert etter ARR Åpen Arena av Kompetansesenteret

Dette traff meg…
om det at de kom begge to og formen på foredraget:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

At de stod sammen og holdt foredrag på en løs og ledig måte
Viktig med samhandling og engasjement fra topp til enkelt individ - bra med arenaer der alle
møtes
Ta felles grep - felles budskap
De fletta hendene som tegn på fellesskap
Vilje til samhandling HOD /AD ??
God info om hva en jobba med i departementet
Helse - arbeid hånd i hånd
ENGASJEMENT!
Statssekretærer med engasjement
De viste entusiasme og engasjement - det var tydelig vanskelig å knytte de to hendene
sammen
At de snakket sammen/samtidig om arbeid og helse
Var det noe overfladisk - mye ord og lite innhold?
Endelig arbeid og helse - hånd i hånd, mye helse i godt arbeid
Nå skal de to departementene begynne å virke sammen!
Fantastisk å se samarbeid på øverste nivå - bekrefter at vi tenker rett - erfaringer med hva som
virker må komme ut
Forståelse for arbeid - helse - engasjement - mye ord og litt stress
Bra tanker om felles fokus
Kaste seg uti - "vilje til nye grep"
Det slo meg: damene mener alvor (da kan ting komme i bevegelse!)

av det de sa om rammebetingelser og samhandling helse/arbeid:
•
•
•
•
•
•
•

Hva legger en i "større forutsigbarhet" - konkretisering
Videreføring av raskere tilbake - større forutsigbarhet
Forutsigbarhet !!! :-)
Sømløs samhandling - samhandling slik at det ikke rakner - for behandlingsteam - for bruker for Nav
Statsforvaltningens ønske om å lære av behandlingsapparatets tverrfaglighet
Større forutsigbarhet - men jeg tror det ikke før jeg ser det - dessverre
Nødvendig med både gode rammebetingelser og vilje til samhandling på alle nivåer for å
lykkes med arbeidsretta rehabilitering
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En lov i stedet for tre - håper det enkelte individet blir bedre ivaretatt (fulgt opp) gjennom
dette :-)
Hvor er BHT?
Hvor er pengene?
Rammebetingelser ;-)
at arbeid skal være et mål for hele helsesektor. ARR fagfeltet må styrke og bevise sin plass i
spesialisthelsetjenesten, slik at ikke fagfeltet fases ut og implementeres på kommunalt nivå
uspesifikt i alle rehab. løp
De snakker om IKT utfordringene - ser de kompleksiteten og omfanget? Hva kan helse
(samhandlingsreformen) lære av arbeid (Nav reformen)
Forutsigbarhet for private aktører i Raskere Tilbake. Bra!! Endelig!! - sikrer utvikling av
tilbydere
Raskere tilbake - større foutsigbarhet (mer penger??)
Overrasket over at samarbeidet mellom departementene bare er i startgropa, men det er jo bra..
Mer samarbeid arbeid - helse
"Arbeid som mål" er også et mål for helse
Har Nav og Helse samme definisjon/syn på arbeid? Er meningsfull aktivitet arbeid?
Har Nav - Helse samme definisjon/ syn på helse?
...overrasket over 3 mrd i 2007
Flott at rammene og lovene nå kommer på plass og at vi får mulighet til å jobbe på tvers av
områder/etater
At arbeid har egenverdi og gir mennesker verdighet, identitet og selvstendighet - har innbilt
meg at det er mennesket som har egenverdi
Hvor er bedriftshelsetjenesten i Nasjonal plan
Viktig at det fra sentralt hold samarbeides med arbeidsgiver for å få ordninger som i større
grad gir arbeid til de med nedsatt kapasitet og tempo. Økt bruk av varig lønnstilskudd.

av det de sa om Reformene (Samhandlings- og Nav reformen) og Raskere Tilbake :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastlegen - mer ansvar- nøkkelen. Kontaktleddet! IA bedrift sikre samhandling med brukeren erfart at jeg blir overkjørt
Tone Toftens måte å omtale samhandlingsreformen på - "å snu skuta"
Gina Lunds ydmykhet om hvor står Nav - reformen
- mye arbeid gjenstår, men også fokus på resultater som er oppnådd
Ser de utfordringen å (bringe) inkludere helse i Nav reformen og Arbeid i
Samhandlingsreformen?
Innvolver arbeidsgiver
Hvor er kommunens ansvar i forhold til IA - bare snakk, lite handling!
Yes! - IA avtalen del 2
Ikke vent - å starte med samhandling på kommunalt nivå nytter
Mange gode intensjoner med samhandling og arbeidsretta rehabilitering. Er spent på hvordan
dette implementeres på grasrotnivå
Tettere oppfølging av sykemeldte og bli hardere med å ikke sykemelde, for mange får for lett
sykemelding - bruk mer gradert i stedet for helt
Snakker helse og arbeid samme språk/ begrepsbetydning når det gjelder arbeidsevne/
funksjonsevne?

•
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•
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Videreføring av raskere tilbake
Mye skal legges i kommunene - hvem skal ha koordineringsansvaret? Kompetanse?
Ansvar tillagt arbeidsgiver for å ansette folk med nedsatt funksjon
Koordinering av tiltak i det kommunale systemet - i dag kapasitetsproblem i kommunen,
koordinering fra spesialisthelsetjenesten
Spennende med ny kommunal rolle
Gi fastlegen mer ansvar!
Tverrfaglighet viktig
Samhandlingsreformen: kommunene kan med fordel inngå samarbeid med fagmiljøene som er
levert og som leverer raskere tilbake tiltak. Vi har den tverrfaglige kompetansen som trengs og
vi ønsker også å jobbe forebyggende

av det de sa om brukerne og målgrupper :
•
•
•
•
•
•

Hvor er brukermedvirkningen
70 - 80 000 banker på
Brukermedvirkning ble nevnt. Hva skal brukeren gjøre? Hva kreves av ham? Skal han fortsatt
være passiv mottaker?
Økt fokus på inkludering av folk med nedsatt funksjon
Alle unge som vil i arbeid, men ikke har mulighet
Bra at man sette fokus på å få økt mulighetene for funksjonshemmede til arbeidsdeltakelse.
Dette er en gruppe som vil delta og som kan delta

av det de ikke sa noe om
•
•

Hvilke muligheter skal de personene ha for meningsfylt liv og aktivitet som ikke har mulighet
til å delta i lønnet arbeid?
Hva med de som ikke kan få arbeid?

av det de sa om forskning og kunnskap
•
•

•

"En vet hva som skal til" - vet en det?
Hei Gina Lund: Fint at du nevnte: "Viktig med kunnskap om hva er det som virker ved
arbeidstiltak?" ..... for å kunne si noe sikkert om dette må Nav på banen og samarbeide med
å fremskaffe kontrollgrupper. Jeg forsker på arbeidsmarkedstiltak i ARR.... fortvilende i den
forbindelse at Nav Aust agder ikke engang vil bidra til å få en matchet kontrollgruppe !!!
Vennlig hilsen Solveig V.
Viktig: mer fokus på hva som virker

