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Endelig i jobb igjen etter
fem år utenfor arbeidslivet
Jan Ivar Nilsen gjorde
ferdig bachelorgraden
sin, men fikk ikke noe
napp på jobb. Etter fem
år utenfor arbeidslivet er
han nå endelig tilbake.
MAY-BRITT BJØRLO HENRIKSEN
954 33 557 frilans@lokal-avisa.no

Innbygda: – Etter hvert fikk

jeg tilbud fra NAV om å bli satt i kontakt med TEPAS, sier Jan Ivar Nilsen,
som tidligere jobbet som taxisjåfør
men som slet med både helsa og
alkohol.
Tepas Kompetanse etablerer arenaer for arbeidsutprøving og opplæring i ordinært arbeidsliv. Det er et
datterselskap av Tepas personal AS i
Trysil. De arbeider med folk som av
en eller annen grunn har havnet
utenfor arbeidslivet.
– Nav har ikke så mange ressurser
til å følge opp hver enkelt, sier Solfrid
Ekra, veilederen til Nilsen fra TEPAS.

Omsorgsyrke
Jan Ivar Nilsen hadde vel ikke tenkt
tanken på at han skulle komme seg
inn i, og trives i et omsorgsyrke.
– Når det kommer til stykket er det
mye omsorg vi driver med i taxinæringa også, sier han. Og tenker på alle
de gamle menneskene han har hjulpet ut og inn av bilen, og de fulle folkene som måtte følges inn i hjemmet
sitt.
– Vi fikk tilbud via TEPAS om at Jan
Ivar kunne på arbeidspraksis hos oss,
det takket vi ja til, sier avdelingsleder
Ida Nymoen på Borgtun.
Hun synes det er veldig bra at de
kan hjelpe folk tilbake til arbeidslivet
igjen.
– I helse- og omsorg trenger vi hele
tiden flere hender, og nå har vi sju
menn inne i vaktlistene våre, sier hun
og er glad for at det viste seg at Jan
Ivar hadde det som skulle til, og at
han passet godt til å drive omsorg i
demenshelsetjenesten.
Ubalansen mellom kjønnene er
stor i denne delen av omsorgstjenesten når bare sju av 53 ansatte er
menn. Totalt har Borgtun 34 årsverk.

Alkoholproblemer
Det var helseproblemer, og en øyeoperasjon som sammen med alkoholproblemer satte Jan Vidar Nilsen
utenfor arbeidslivet.
– Jeg mistet jobben min av helsemessige årsaker. Jeg hadde alkoholproblemer, og måtte få en
øyeoperasjon. Selv etter operasjonen
ble ikke synet bra nok til mennesketransport, og jeg kunne ikke få kjøreseddel. Jeg har fortsatt lappen, men
får ikke kjøre folk profesjonelt, sier
Nilsen.
Oppe i det hele hadde han bare et
halvt år igjen på Bachelorgraden sin,
noe han i løpet av denne perioden
valgte å fullføre.
– Jeg er veldig glad jeg kom meg
opp igjen på beina. Jeg fikk fullført
det siste halve året på Bacheloren
min, i studier i Kultur og samfunnsfag, med engelsk og filosofi, sier han.
– Det vi hjelper med er å finne en
vei, og vi kan kanskje finne andre
veier enn det deltakeren tenker på
forhånd, sier Ekran.

TILBAKE I JOBB: Det har blitt litt mindre jobbing på Jan Ivar Nilsen i mars siden han plutselig måtte inn og operere øyet igjen.
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Ikke vernet bedrift
– Vi er veldig stolte over at vi lykkes
med formidling til jobb eller utdanning i 64,5 prosent av sakene vi går
inn i, sier Irene Stengrundet, daglig
leder i TEPAS kompetanse. Det anser
hun som svært bra, og de var i 2018
Hedmarks beste bedrift innen AFT,
Arbeidsforberedende trening, og
nummer tre nasjonalt.
– Det er vi veldig fornøyde med, og
NAV er fornøyd. Tiltakene våre har
endret seg, og den delen av TEPASfamilien har vokst, sier hun.
For mange kan det være en terskel
at folk ser på TEPAS som en vernet
bedrift.
– Tidligere ble TEPAS sett på som
en vernet bedrift, så i utgangspunktet
tenkte jeg; Nei, det vil jeg ikke. NAV
sa at det ikke var det, men det er
mange i Trysil som tror at det er det,
sier Nilsen.
Stengrundet forteller at de kjemper mot den stigmatiseringen.
– Jeg synes jeg gjør et arbeid som
er veldig viktig, som gjør at jeg får noe
tilbake. Før jeg begynte tenkte jeg at
det sikkert blir interessant, og ikke
bare en jobb å gå til for å tjene penger.
Det gir en større merverdi enn bare
det, sier Nilsen.
Nilsen har jobbet på alle avdelingene på Borgtun siden han startet, i
tillegg til 3. og 4. avdeling.
– Han er aldri vond å be, og stiller
alltid opp, sier Nymoen.

OPPFØLGING: Jan Ivar Nilsen er glad for oppfølgingen han har fått av Solfrid Ekra, veileder på TEPAS.
Hun har fulgt han opp i 10 måneder, og han er glad for at hun av og til tar en telefon for å høre
hvordan det går, selv om prosjektet er avsluttet.

