Alna ﬁkk orden på kaos
Hvordan snu en situasjon med mange deltidsansatte, lav kompetanse
og mye tvangsbruk?
Les om snuoperasjonen
bydel Alna i Oslo gjennomførte i tre boliger for
utviklingshemmede.
Tekst og foto: Mia Paulsen
Tidligere avdelingsleder og vernepleier
Gry Reinsnos i bydel Alna i Oslo har sett
at det går an å snu. Hun ledet den ene av
boligene da prosessen startet.
De ansatte i boligene hadde for lav
kompetanse, og visste ikke hva som er
tvang ifølge loven. Dermed ble tvangsbruken ikke registrert. De hadde heller
ikke kompetanse til å møte kravene til en
faglig tjeneste for den enkelte bruker.
Beboerne hadde liten påvirkning på
sin egen hverdag. Fylkesmannen påpekte

FIKK DET TIL: Tre boliger ﬁkk et høyere faglig nivå. Det krever en del, men ga et kjempegodt resultat, sier vernepleier og nylig tilsatt fagkonsulent i FO, Gry Reinsnos.
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Det var åpenbart behov for verneplei-

To ﬁkk tilbud om utdanning.
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et faglig nettverk på tvers av tjenestesteder. De så på organiseringen. Tre boliger ble til én virksomhet og ﬁkk én felles
leder: Gry Reinsnos. Personalgruppa ble
delt i to team.
Reinsnos mener endringene viste at
det er stort behov for vernepleiere i boli-
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ger for utviklingshemmede. Ifølge henne har det vært altfor svak tradisjon for å
stille faglige krav i feltet.
– Vi kan brukes på mange områder.
Men vi har en helt spesiell kompetanse på
utviklingshemmede, og den burde etterspørres i langt større grad, sier hun.
Reinsnos fortalte om snuoperasjonen
på en profesjonsfaglig konferanse i FO i
begynnelsen av februar.
FO vedtok en ny profesjonsfaglig stra-

match, ikke nødvendigvis at folk ikke er

de ansatte å beholde systemet med

tegi på landsstyret i desember. Det skal

gode nok, understreker hun.
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bli tettere kontakt mellom alle som job-

kalenderplanen. De har fast fagmøte en

ber profesjonsfaglig i FO, understreker

time i uka pluss tilbud om veiledning.

Marianne Solberg Johnsen i FO-ledelsen.

– STILL KRAV TIL FAG
De prøvde ut kalenderplan med 26 ukers

Etter utprøving viste det seg at opp-

turnus, men droppet den etter de ansat-

følging og veiledning må skje på tjenes-

tes ønske. Tilbake i vanlig turnus ønsket

testedet. Det var også vanskelig å få til

FOs tillitsvalgtskolering skal nå få inn
en profesjonsfaglig bolk.
mia.paulsen@lomedia.no
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