
Til medlemmer av Norsk trygdemedisinsk forening (Ntmf) og 

andre kolleger med interesse for trygdemedisin 

Vi inviterer deg til å delta i det første møtet i Ntmfs digitale «Ny møteplass for 

trygdemedisinsk fagetikk» tirsdag 26. oktober 2021 kl. 18.30 - 20.00. 

Tema er:  

Hva skal til for å få flere i 

arbeid?  

Hva har det å si hvordan vi 

møter brukerne i NAV?  

  

Professor i sosialmedisin, Steinar Krokstad, stilte det første spørsmålet i et essay i 

«Tidsskriftet» i februar i år ( https://tidsskriftet.no/2021/02/essay/hva-skal-til-fa-flere-i-

arbeid )  

Hans svar er at det trengs strukturelle tiltak for å åpne arbeidslivet for flere.  

På individnivå trengs det at mennesker som er falt ut av arbeidslivet på grunn av sykdom, blir 

møtt for rehabiliteringstiltak i NAV uten bruk av krav og plikt som politisk og faglig grunnlag.  

De må møtes med anerkjennelse og gis erfaringer som viser at de har betydning og verdi. 

De kan bidra med noe verdifullt i samfunnet (eng: mattering).  

Professor i pedagogikk, Arne N. Jordet, har bakgrunn fra skolen og læreres 

profesjonsutøvelse. Han har undersøkt og sammenfattet hvilken rolle, funksjon og betydning 

anerkjennelse og fravær av anerkjennelse har i barns og unges liv i boka Anerkjennelse i 

skolen: en forutsetning for læring ( https://www.cappelendamm.no/_anerkjennelse-i-skolen-

arne-nikolaisen-jordet-9788202603182 ).  

Boka viser hvordan anerkjennelse påvirker betingelsene for barn og unges faglige og 

sosiale læring, selvverd og psykisk helse innenfor skolen som samfunnsinstitusjon.  

Foredragene vil vise at tenkning om betydning og anerkjennelse er relevant for 

hvordan vi i NAV og hos arbeidsgivere, fastleger, andre behandlere og 

tiltaksarrangører, møter mennesker på måter som bidrar til at de ser 

muligheter og når sine mål om arbeid.  
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Det digitale møtet handler både om de overordnede verdier i møtet mellom 

profesjonelle og borgere/brukere i NAV-systemet, og om de konkrete begreper 

og grep som kan påvirke oppfølgingsprosesser i NAV og trygdemedisin.  

Hvilke disse verdiene er, angår i høy grad fastlegene, andre klinikere og NAVs 

rådgivende leger.  

Bli med!  

For å få tilsendt en lenke til møtet, må du sende en mail til Ingvild: Ingvild.Damskog@nav.no 

innen mandag 25. oktober.  

Håper i sees!   

 Med vennlig hilsen 

Ntmfs arrangementskomitè 

Ingvild: Ingvild.Damskog@nav.no 

Shabrin: Shabrin.Ali@nav.no 

Hans Magnus: hmsolli@online.no  
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