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Bakgrunn

 Oppfølging av barn med omfattende funksjonsnedsettelser og komplekse behov kan 

være tøffe å stå i over tid.

 Empati er kjernen i arbeidet. Lytte til vonde historier mens man er empatisk nær- det 

koster!!

 Vi har blitt mer og mer bevisst hvilken belastning terapeuter kan ha i hjelperrollen –

"omsorgssyklus".

 Har opplevd at terapeuter har blitt sykemeldt på bakgrunn av arbeidsrelatert 

belastning

Mål med tiltak

 Bedre system- bedret struktur for å ivareta terapeutene – rammene

 Åpenhet og aksept i avdelingen

 Forebygge sykefravær

Vi er i en prosess – jobber kontinuerlig videre for implementering



Halvårlig brukergjennomgang 

 Hvert halvår skal hver terapeut ha individuell gjennomgang av egen brukerliste 
sammen med avdelingsleder eller fagkoordinator.

Målet for møtene

- Å fange opp hva den enkelte terapeut står i- både sett i forhold til arbeidsmengde, 
type saker og behov for faglig veiledning.

- Avdekke om terapeuten har behov for hjelp, trenger pause eller ser behov (eller vi ser 
behov) for overføring til ny terapeut.

- Kartlegger hvem som trenger mer hyppigere oppfølging og støtte

Stor samvittighet og ønske om å hjelpe er noen ganger for inngripende. Det handler da 
også om å akseptere og anerkjenne at det finnes grenser og det er lov å si nei.

For leder og fagkoordinatorer har gjennomgangen gitt en bredere forståelse for hva 
den enkelte terapeut står i, og hvem vi skal følge særlig godt med på. 
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Rutine for ivaretakelse av 
terapeuter

 Rutinen gir oversikt over 
aktuelle situasjoner terapeutene 
kan komme opp i, hvilke tiltak 
avdelingen har i de ulike 
situasjonene, og hvem som har 
ansvaret for gjennomføring av 
tiltakene.

Eksempler

- Sekundærterapeut skal settes inn i 
de mest komplekse/alvorlige 
sakene

- Behov for bytte av terapeut/ ev sterk 
anbefaling å gi fra seg saker 
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Kollegastøtte

 Dersom det oppstår vanskelige 
situasjoner i relasjon til bruker, familie 
eller samarbeidsparter rundt en sak, har 
virksomheten også et kollegastøtteteam. 

 Teamet skal bistå med samtale og 
refleksjon

 De har en særlig kompetanse på aktiv 
lytting og hvordan snakke gjennom 
vanskelige tema. 

 Det skal være lav terskel for å koble dem 
på

 I tillegg lavere terskel å koble på 
Bedriftshelsetjenesten 
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Veiledning med psykolog

 Det å prate med andre enn egne kollegaer har en verdi
(bla. Etter råd fra Pårørendesenteret og barnevernstjenesten) 

April 2022: Oppstart av veiledningsgruppe ledet av ekstern psykolog

Hvem er gruppen for?

• Du jobber med brukere som er i krevende forløp/ gjerne progredierende - du kjenner 
saken/sakene berører deg sterkt.

• Du tar gjerne med deg «jobben hjem», grubler mye etter arbeidsdagen er ferdig

• Du kjenner mye på dårlig samvittighet for egne brukere

• Annet du tenker er relevant…

 10 terapeuter fra avd. B/U og V/E

 Møtes hver 3.-4. uke- og pågår hele året

 Gruppen er fast og forpliktende

Ivaretakelse av terapeuter6



Åpenhet om tematikken 
Gjennom arbeidet for bedret system for å ivareta 
terapeutene har vi synligjort et tema det sjeldent 
ble snakket om før. Dette har flere satt pris på. 

Mange har nok følt at dette må jeg 
bare tåle- det er jo en del av 
jobben min. Det handler om det å 
normalisere at alle kan bli sterkt 
følelsesmessig berørt i møte med 
brukere og pårørende- at det er 
profesjonelt å føle. 

Vi tar også temaet 
opp når det starter nyansatte terapeuter i avdelingen. 
Vi ønsker at de skal oppleve at her kan vi snakke om alt, 
også det som er vanskelig i jobben. 
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Informasjon til 
brukere

Det er utarbeidet en brosjyre med informasjon om ulike 
tilbud i Stavanger kommune, til familier med barn med 
alvorlig sykdom eller omfattende funksjonsnedsettelse

• Mål: samle informasjon for å lette 
informasjonsinnhenting og deling for terapeut, og for 
å gjøre det lettere for brukere og familiene å finne 
aktuelle tilbud og nettsider/ressurssider

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/helse-
og-omsorg/fysio--og-
ergoterapi/barn/informasjonsbrosjyre-barnepalliasjon---
tilbud-i-stavanger-kommune1.pdf

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/helse-og-omsorg/fysio--og-ergoterapi/barn/informasjonsbrosjyre-barnepalliasjon---tilbud-i-stavanger-kommune1.pdf


Noen gode tips i hverdagen 

LUNSJ som faktisk pause! Ikke prat om jobb. Saksfritt måltid – Dette er viktig hms-arbeid. 

Små pauser i løpet av hverdagen (gå en tur rundt bygget/sykle mellom avtaler…)

Overgang mellom hjem og jobb / jobb hjem – svært viktig! «Overgangsritualer»

 Gå/sykle hjem i stedet for å kjøre 

 Stoppe på veien hjem og ta en kaffe 

 Trene (hvis du har tid til det) rett etter jobb, før du kommer hjem. 

 Bevissthet: Hva er det første du gjør når du kommer hjem?

 Sitte ned i en god stol i fem min før du begynner på middagen ?

 Når starter arbeidsuken og når slutter den? 

 Mentalt begynner jobben for mange på søndag. Hva er i timeboken på starten av mandagen? Og hva er det siste 
man gjør på slutten av fredagen? Heftige saker bør ikke tas i starten eller slutten. Gjerne adm tid på slutten av 
fredagen. Det skal være helg på ekte!!! 
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Å ta vare på seg selv er viktig – men ikke nok.
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Til slutt: et Boktips 
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Innhold: 

Kunnskap om vanlige arbeidsbelastninger- hvorfor 

de oppstår, hvordan de viser seg og hva som kan 

gjøres for å beskytte seg mot dem og forebygge

Ingen kan beskytte seg selv alene- man må ha 

rammer for denne type arbeid og refleksjon 


