ARBEIDSLIVET

– For meg var dette en
mulighet til å komme inn
på arbeidsmarkedet igjen.
Når eldrebølgen kommer
blir det også økende behov
for helsefagarbeidere.
Dag Sivertsen

GODT MED MENN: Dag Sivertsen og beboer Aslaug Bakken
blar i avisen. Aslaug mener det kvikker opp å ha både menn
og kvinner blant de ansatte på sykehjemmet.

– KAN SKJØNNE
VI MÅ HA MENN!
Dag Sivertsen (42) mistet jobben på et treningssenter,
Kanea Akash (32) var utdannet regnskapsfører.
Nå har begge funnet en vei inn i helsetjenesten,
gjennom et nytt prosjekt bare for menn.
TEKST: JANNE HÅL AND : FOTO: CARINA JOHANSEN
NYTT PROSJEKT: Kanea Akash og beboer Gaute
Rostrup er enige om at det bør være flere menn
i helsevesenet. Kanea Akash og Dag Sivertsen er
blant 23 menn i Rogaland som får ta fagbrev i
helsefag i løpet av rundt to og et halvt år på statens
regning, gjennom prosjektet «Menn i helse».

D

et å miste jobben var ikke så
ille. Det kjipe var å ikke få ny
jobb, sier Dag Sivertsen.
For halvannet år siden
mistet han jobben da treningssenteret han
jobbet på fusjonerte med en annen kjede.
At det skjedde i en tid der mange i Rogaland
var arbeidsledige, gjorde at det ikke var
flust av jobber å velge mellom. Dag følte seg
til overs i samfunnet, at det ikke var bruk
for ham.
– Det var vanskelig. Å ikke ha noe å
gå til, var tøft. Noe av det viktigste med en
jobb, er jo å ha en tilknytning et sted, noe
sosialt å gå til hver dag, forteller han.
Det har han nå. I fjor startet nemlig
prosjektet «Menn i helse» opp i Rogaland,
som et samarbeid mellom NAV, KS, fylkes
kommunen og Helsedirektoratet. Prosjektet
får støtte i statsbudsjettet. «Menn i helse»
henvender seg til menn mellom 25 og 55 år
som står uten jobb, og har som mål å få
flere menn inn i helsetjenesten.
FRA SYRIA TIL SYKEHJEM
Dag møtte opp på informasjonsmøtet
sammen med over hundre andre menn.
Gjennom en naturlig utsilingsprosess står
det nå igjen 23 menn som tar fagbrev
i helsefag på rundt to og et halvt år på

statens regning. Det er et komprimert
utdanningsløp, normal tid for å ta
fagbrevet er fire år. Utdanningen består
både av teori og praksis.
Utenom Dag, er en av disse mennene
er Kanea Akash. Han kom til Norge
som flyktning fra Syria i 2012. Kanea
var utdannet regnskapsfører, men fordi
papirene hans ikke ble godkjent i Norge,
jobbet han som kjøkkenassistent ulike
steder mens han tok studiekompetanse.
Egentlig likte han ikke å jobbe med
regnskap uansett, og livet på kjøkkenet var
nokså stress. Da var det bedre å søke i en
helt annen retning.
– Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe
innen helsevesenet, og jeg trives veldig godt,
sier han.
I februar fikk nemlig både han og
Dag praksisplass som helsefagarbeidere på
Byhagen bo- og aktivitetssenter i Sandnes.
De har begge også fått faste helgestillinger
på sykehjemmet i tillegg. Her steller de de
gamle, går tur og er sosiale med pasientene.
For Kanea, som ikke hadde lyst til å «gå på
NAV», har det vært fantastisk å få jobb.
– Det er fantastisk å føle seg nesten som
en nordmann. Å jobbe, å betale skatt, dra
på ferie … ja, å være en del av samfunnet,
forteller Kanea.
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DAG ER OGSÅ FORNØYD:
– For meg var dette en mulighet til å
komme inn på arbeidsmarkedet igjen. Når
eldrebølgen kommer, blir det også økende
behov for helsefagarbeidere, forteller han.
Han kjenner særlig på at det har vært
godt å komme inn i et arbeidsmiljø etter å
ha stått uten jobb i et år.
– Her føler vi oss som en del av gjengen,
vi er blitt tatt godt imot, sier han.
BRUKER ERFARINGEN SIN
Denne dagen står de to på kjøkkenet
og lager pizza til avdelingen. Dag har
tidligere vært daglig leder ved Dolly
Dimples. Også Kanea får bruke sin
erfaring fra restaurantbransjen på syke
hjemmet. Syrisk linsesuppe er noe av det
som har stått på menyen.
– Det likte de eldre godt. Jeg må bare
passe på, de tåler ikke så sterk mat som det
pleier å være i Syria, sier han.
Dag har levd av å gi service hele
arbeidslivet sitt, i hotell- og servicebransjen.
– Vi har kanskje en annen tilnær
ming til faget enn de som kun har jobbet
i helsevesenet, og har med oss mye fra
tidligere jobber og erfaringer, tror Dag.
Nettopp det er et av målene,
sier prosjektets fylkeskoordinator

TAKK TIL VÅRE LOKALE BEDRIFTER SOM BIDRAR MED STØTTEANNONSE!

FAK TA
MENN I HELSE
• For menn mellom 25 og 55 år
som mottar egnet ytelse
fra NAV.
• Startet som prøveprosjekt
i Trondheim i 2010.
• 92 prosent av de som har tatt
fagbrev gjennom prosjektet
har fått en relevant jobb i
helsevesenet de kan leve av.
• Nytt informasjonsmøte i
Stavanger 11. januar, og
i Haugesund 23. januar.
Interesserte kan kontakte NAV
for mer info.
DAG SIVERTSEN har levd av å gi service hele arbeidslivet sitt, i hotell- og servicebransjen.
Det kommer godt med her. Kanea Akash kommer fra restaurantbransjen. – Vi har kanskje
en annen tilnærming til faget enn de som kun har jobbet i helsevesenet, og har med oss
mye fra tidligere jobber og erfaringer, tror Dag.

Vidar Kringlemoen.
– Det handler om å gi folk en ny sjanse,
og å verdsette det levde livet.
Og i motsetning til andre bransjer – her
er det egentlig bedre jo eldre mennene er.
– Disse mennene har masse
livserfaring, og er motiverte. I en voksen
alder har de kommet fram til en erkjennelse
av at dette er noe de har lyst til å satse på,
sier han.
BALANSE OG FORBILDER
Men hvorfor er det bare menn som får
muligheten til dette? Det handler om rek
ruttering av menn til helse- og omsorgs
bransjen, som lenge har vært preget av en
skjevfordeling mellom kjønnene.
– Både for pasientene og arbeidsmiljøet
er det positivt å få inn flere menn. Det
jobber mange bra kvinner i yrket, men
menn og kvinner utfyller hverandre på en
positiv måte, forteller prosjektlederen.
Håpet er også at prosjektet kan være
med på å skape forbilder for andre menn,
forbilder det gjerne ikke har vært nok
av tidligere.

– En sideeffekt er forhåpentligvis å få
økt rekruttering til en bransje som trenger
flere menn. Med flere synlige menn, vil det
kanskje bli lettere for andre å ta valget, sier
Kringlemoen.
Eldre kvinner vinker blidt fra en
gammel sofa idet Dag og Kanea går forbi
dem i korridorene på Byhagen. Beboer
Aslaug Bakke stopper ved Dag med
rullatoren sin. Han vitser og ler med henne.
– Han ler mye! Vi hører bergenslatteren
hans lang vei. Da må vi le, vi også, sier hun.
På Byhagen jobber det syv andre
menn. Den største andelen av de ansatte er
kvinner. Aslaug mener det kvikker opp å ha
både menn og kvinner blant de ansatte.
– Kan skjønne vi må ha menn! Ellers
i samfunnet er det jo også både menn og
kvinner. Vi er jo litt forskjellige, sier hun.
Beboer Gaute Rostrup kommer ut fra
rommet sitt. Han er enig, han mener det er
godt med likestilling også på sykehjemmet.
– Det er helt klart det trengs. Det
finnes sterke kvinner også, ikke et vondt
ord om dem, men til tunge løft kan det være
godt å ha menn, sier han.

– Ja, det handler om likestilling. Også
menn er pasienter her, nikker Kanea.
UBEGRUNNEDE FORDOMMER
– Menn trenger å snakke med menn.
Kanskje bidrar vi også til bedre kommu
nikasjon på arbeidsplassen, vi er litt mer
åpne og direkte. Alle arbeidsplasser har
behov for kjønnsbalanse, tror Dag.
Kanea og Dag tror mange menn tror
mange menn har fordommer mot å jobbe i
helsevesenet. Noen er kanskje skeptiske til
stellebiten, for eksempel.
– De mangler kunnskap om hva
jobben går ut på. Selv var jeg også skeptisk
i begynnelsen. Jeg ble fortalt, og er vant
med fra Syria, at bare kvinner jobber på
sykehjem. Allerede første uken likte jeg
jobben kjempegodt, det er veldig sosialt. Jeg
har lyst å fortsette i dette yrket hele livet,
sier Kanea.
Dag tror det for noen menn også dreier
seg om sosial status.
– Dette yrket passer for alle som bryr
seg om andre mennesker, og som vil andre
vel, sier Dag.

Ansvar for hverandre

Tlf 92 08 28 28. Mail: post@okv.as

Kjøp kjapt, trygt og billig

ØNSKER DU Å ANNONSERE I ASFALT? Kontakt Jorunn i Salgs Forum AS. Telefon: 51 31 57 00 eller e-post: jorunn@salgs-forum.no
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