Pionerenes fortellinger
- da ergoterapifaget var nytt i Norge
Fireårsplanen holdt akkurat, boka ble ferdig til fagkongressen i 2013.
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I 1952 ble det første kullet med arbeidsterapeuter uteksaminert i Norge. Pionerenes
pågangsmot og kreativitet var nødvendig for å
skape grunnlaget for at yrkesgruppen skulle
bli en viktig del av norsk helsevesen.
Ergoterapeutenes Seniorforum ønsket å lage
en bok som kunne gi et levende bilde av
pionertiden fram til 1975, da yrkesgruppen
fikk autorisasjon samtidig som tittelen ble
ergoterapeut.

I siste liten
Tre av pionerene døde før boka ble utgitt,
men etter at de med stor glede hadde gitt oss
sine verdifulle bidrag.
I tillegg er fortellinger i boka hentet fra gamle
fagblad som vi gjennomgikk systematisk, og
fra gamle ukeblad og aviser som flere av pionerene hadde tatt vare på.

Redaksjonskomitéen i arbeid. Fra venstre: Turid
Westborg, Liv Hopen, Gunn Gaustad Styrmo,
Annie Borg Johannessen og Aud Raastad.

Fortellinger istedenfor tørre fakta
Vi valgte å legge et stort arbeid i å få tak i
fortellingene som kunne gi et innblikk i hvordan det var, fortalt av dem som selv var
tilstede.
Fire år brukte vi på dette arbeidet. Første
utfordring var å få tak i pionerene, dernest å
få dem til å skrive eller la seg intervjue. For å
hjelpe på hukommelsen, arrangerte vi flere
fortellerdager. For de som ville skrive selv,
arrangerte vi skrivedager. Telefon og mail ble
brukt flittig. Alle kanaler måtte utnyttes.
Og resultatet var at ca. 60 pionerer bidro
aktivt!

Historisk viktig bok
Historiker E.H.Vifladt sier: ‘Boka er unik og
fascinerende dokumentasjon av ergoterapiens
framvekst i Norge. Fortellinger, klipp fra
artikler og presseoppslag gir oss førstehånds
kunnskap om hvordan ergoterapeutene ble en
vesentlig og nødvendig faktor i arbeidsliv og
helsevesen.

Milepælsplan til hjelp for andre?
Seniorforums målbevisste arbeid i bokprosjektet fremgår i en Milepælsplan. Både denne og erfaringene vi har gjort oss underveis,
vil vi gjerne dele med andre som ønsker å ta
fatt i lignende, kanskje mindre prosjekt.

Seniorforum
Aktiviteten i Seniorforum kan du lese om på
www.ergoterapeutene.org under ‘Organisasjonen’.
Redaksjonskomitéen har vært på Kolofon Forlag
og hentet de første 200 bøkene. Fra venstre: Aud
Raastad, Annie Borg Johannessen, Gunn
Gaustad Styrmo, Turid Westborg og Liv Hopen.

Studentene også interessert
Leder for Ergoterapistudentene i Norge innhentet blant annet disse kommentarene: ‘Det
er interessant for oss studenter å lese om de
som har tråkket veien for oss, og gir oss bredere forståelse av faget og dets omfang.
Interessant å lese om hvordan de kreativt jobbet seg oppover for å forme profesjonen…’

Boklansering i Eldorado bokhandel
Kolofon forlag inviterte til boklansering i
Nordens største bokhandel i november 2013.

Klipp fra boklanseringen. Fra venstre: Liv Hopen,
Annie Borg Johannessen og Aud Raastad.

‘Bør leses av alle ergoterapeuter’
Dette uttaler Toril Laberg, generalsekretær og
fagsjef i Norsk Ergoterapeutforbund. ‘Pionerenes fortellinger er fascinerende historier. Jeg
ble både informert og inspirert av boka. Hverdagslivet og aktivitetene har endret seg, men
ergoterapi har alltid tatt utgangspunkt i brukerens behov og ønsker.’

Boken kan bestilles hos: www.kolofon.com
eller kjøpes i bokhandel
eller fra Norsk Ergoterapeutforbund.

