Ergoterapeuter bidrar med
kompetanse på tilrettelegging,
som kan ha avgjørende
betydning. Erfaringene fra
hverdagsrehabilitering i
kommunene, kan overføres til
arbeidslivet.

Riv siloene mellom NAV,
arbeidsliv og helsetjenestene
Vi må gjøre det enklere å
arbeide på tross av helse
utfordringer. Dette krever et
nært samarbeid mellom NAV,
arbeidsplassene og
helsetjenestene.
Vi må koordinere tiltak på
arbeidsplassen, NAV, primær- og
spesialisthelsetjenestene, sikre
bedre samhandling og helhetlig

oppfølging av personer med
sikte på tilbakeføring til arbeid.
For de som har en jobb, er
vurdering av nåværende
arbeidsplass ofte nødvendig.
En diagnose sier lite om funksjon
og muligheten til å utføre
arbeidsoppgaver. Legens
vurdering bør suppleres med
funksjonsvurderinger knyttet til
de konkrete arbeidsoppgavene.
Ta kontakt så kan vi diskutere
hvordan ergoterapeuter kan
utløse ressurser og bidra til et
mer bærekraftig arbeidsliv og
samfunn.
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Gjør arbeidslivet
mulig for enda flere

Fra passiv mottaker til aktiv deltaker
Har vi råd til å la være?
Økt arbeidsdeltakelse gir et mer
bærekraftig samfunn. Arbeid er
det viktigste virkemiddelet for å
motvirke fattigdom og sosiale
ulikheter, samtidig som arbeid
har stor effekt på den enkeltes
mestring og helse.
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Arbeid fremmer helse, og
arbeidslivet må bli tilgjengelig
for enda flere.

Arbeid fremmer helse, og
arbeidslivet må bli tilgjengelig
for enda flere. Alt for mange står
helt eller delvis utenfor arbeids
livet. Dette er en stor belastning
for den enkelte, det medfører
utgifter for samfunnet i form av
trygdeytelser, samtidig som vi
går glipp av kompetanse og
arbeidskraft.

Arbeid gjøres mulig for flere, ved
å tilrettelegge arbeidsplasser og
arbeidsoppgaver . Ergoterapeuter
har spesiell kompetanse på slik
tilrettelegging, og sikrer at
personen, aktivitetene og om
givelsene matcher og at
hverdagen og arbeidsdagen
fungerer.
Ergoterapeuter gjør arbeid
mulig for enda flere, og bidrar
gjennom dette til økt
arbeidsdeltakelse og et
bærekraftig samfunn.

