PIONERENES FORTELLINGER
- da ergoterapifaget var nytt i Norge
Boken omhandler perioden fra det første kullet med arbeidsterapeuter ble uteksaminert i 1952, fram til
faget i 1975 fikk autorisasjon, samtidig som tittelen ble ergoterapeut. Pionerenes fortellinger gir et levende
bilde av hvordan det var da ergoterapifaget var nytt i Norge, fortalt av dem som selv var til stede.
Styret i Ergoterapeutenes Seniorforum har gjennom fire år funnet fram til og inspirert bortimot seksti
pionerer til å bidra med sine fortellinger. I tillegg er det innhentet klipp fra artikler og fagblad.
Fra bokens innhold:
- Hvorfor ble vi arbeidsterapeuter?
- Arbeidsterapiskolens oppstart i Norge.
- Førpraksis som opptakskrav til skolen.
- Teknisk opplæring før skoleopptak.
- Arbeidsterapiskolen - fortellinger.
- Etterpraksis.
- Våre første jobber.
- Lønn, arbeidstid og andre arbeidsvilkår.
- Hvor jobbet vi?
- Fagbladene ‘Sagt og Gjort’ –
‘Arbeidsterapeuten’.
- Kvinnehistorier.
- Forbundserfaringer NATL.
- Vindu mot verden.
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Boken koster kr. 250,og kan kjøpes i bokhandel,
hos Norsk
Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org
eller Kolofon forlag
www.kolofon.com

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Leder for Ergoterapistudentene i Norge, Therese Øqvist har innhentet 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
og hvor pionerene har turt å ha høy stemme og kjempe for ergoterapistillinger i mange ulike sektorer.’
‘Boka gir et spennende innblikk i hvordan det var å være de første ergoterapeutene i Norge. Når vi er
ferdig utdannet får vi stå på skuldrene til alle dem som har vært før oss.’
‘Mange gode tips og triks til oss kommende ergoterapeuter.’
Generalsekretær og fagsjef i Norsk Ergoterapeutforbund, Toril Laberg uttaler:
‘Pionerenes fortellinger er fasinerende historier, som alle ergoterapeuter burde lese. 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. Jeg er imponert og ydmyk overfor pionerarbeidet som ligger til grunn for dagens
ergoterapi. Takk til Seniorforum som har samlet pionerenes fortellinger.’
Historiker og fagbokforfatter, Egon H. Vifladt sier om boken:
‘Boken er en unik og fasinerende dokumentasjon av ergoterapiens framvekst i Norge. Fortellinger, klipp fra
artikler og presseoppslag gir oss førstehånds kunnskap om hvordan terapeutene ble en vesentlig og nødvendig
faktor i arbeidsliv og helsevesen. På kloss hold får vi korte, men viktige glimt av hvordan deler av
velferdsstaten utviklet seg til det vi kjenner i dag. Bokens nerve er at den fører oss inn i en verden av
pågangsmot, kreativitet og tro på livsmestring.’
Bokprosjektet er støttet av Norsk Ergoterapeutforbund.
September 2013.

