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Å leve med CF og ha arbeid
Cystisk fibrose er en medfødt,

kronisk og Progredierende sYk-

dom som man lever med hele

livet, Sykdommens forløP og

utvikllng er forskjellig, og mye

kan gjøres for å forebYgge og

bremse forløPet. NY kunnskaP

og behandling har bidratt tll at
personer med CF er friskere
og har økt levetid. SPørsmål

om utdanning og deltakelse i

arbeidslivet er derfor aktuelt
for langt flere unge med CF nå

enn tldllgere.
Arbeidsmarkedet og derav

arbeldsmulighetene er også i

stadig endring. Samtidig en-

dres regelverket for ulike stø-

nadsordninger og tlltak, sllk at

ulike kombinasjoner - arbeid,

trygd eller tiltak - gir mulighe-
ter og løsninger. En ungdom
med CF har likevel særskilte
utfordringer ved at en ved

valg av utdanning/Yrke må

ta en del ekstra hensYn som

funksjonsfriske ikke trenger å

tenke på. Dette sPesielt hvis

en ønsker å etablere en fast
arbeidslivstilknYtning.

utd
i kke

annlng
eller velge utdanning

Å foreta et valg om utdanning elter ikke utdanningt handler om verdierl

individuette valg, samfunneti vitje og ev-le til å titrettetegge for mangfold

og ikke minst ei iÅråae hvor aet it<ke fins noen fasit elpr eksakte svar'

Den enkette ungåiå"åb iirn sine vurderinger ut fra sitt sfåsfed, fra sitt

sykdomsforløp,'ii fru sinå-ønsker og sine m\t og ambisioner for livet'

Noen erfaringer fra
yrkeslivet
I desember 2008 kom SIN-

TEFS raPPort; "Sjeldne
funksjonshemninger I Norge

- brukeres erfaringer med tje-
nenesteaPParatet?" Denne un-

dersøkelsen rePresenterte åtte

diagnosegruPPer - herunder
CF. Utvalget av informanter
med CF var relativt begrenset,

så resultatene må ses i lYs av

dette.
Det fremgikk av raPPorten at

unge voksne måtte ta hensYn

tll diagnosen når de valgte
utdanning og Yrke. Ofte ble

dette et komPromiss ut fra de

begrensningene som diagno-
sen setter og egne interesser'

Til tross for dette måtte mange

av dem omskolere seg, gå ned

i redusert stilling eller uføre-
pensjonere seg etter noen år.

Noen erfarte at hverdagen i

"drømmeYrket" ble for kre-
vende, andre at arbeidsgiverer
satte for store krav til effekti-
vitet og fleksibilitet' En felles

erfaring var at funksjonsnivået
ble lavere med alderen.
Personene med CF som deltok
i undersøkelsen nevnte at
arbeidsgiverne hadde vært
imøtekommende, og at hoved-

problemet bunnet i at kref-
tene ikke lenger strakk til På

samme måte som tidligere. De

presser seg ofte mot grensen,

fordl de vrl "leve mest mulig
normalt".
Hverdagen handlet imidlertid
også om å trotoe sYkdommen
i sjakk, Det å fungere i ar-
beidslivet ble en del av dette
helhetsbildet. Alle nevnte år

med en stadig kamP for å vise

at de fungerte i jobben, og

med mange og lange sYkemel-

dinger.
Å senere gå over På uføretrYgd

kunne ses På fra flere PersPek-
tiver;
som en stadfestelse av at
sykdommen forverret seg eller

alternativt;
som en anledning til å oPPnå

bedre llvskvalitet.
Pet å ha arbeid er betYdnings-
fullt, men må kanskje På sikt
veies oPP mot andre verdier,

for eksemPel i forhold til å ha

overskudd og tid til familie, til
venner og til å fungere soslalt

utenfor arbeidsPlassen.

Høyere utdanning - økt
sannsynlighet for jobb
Det er generelt sett en klar
sammenheng mellom utdan-
ningsnivå og arbeidsmar-
kedstilknYtning. Arbeid fra
Nordlandsforskning viser at
yrkesaktivitet Øker med utdan-
ning. Tilsvarende er arbeldsle-
dighet avtagende med økt ut-
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danning. Sannsynligheten for
å komme i arbeld for gruppen
funksjonshemmede øker I takt
med lengden på utdanningen.
Betydningen av utdanning, i

forhold til å komme i arbeid,
oppgis å vaere mer enn dobbelt
så stor for funksjonshemmede
som for lkke-funksjonshemme-
de. Et annet viktig moment er
konjunktursvingninger, disse
påvirker også muligheten for
å få ;onU; i gode tider vil det
være stØrre rom for arbeidsta-
gere som ikke er helt A4, og
motsatt i dårligere tider.

Valg av utdanning og yrke
Det er nok slik at starten -
første yrkesvalg - så langt mu-
lig bør vaere "riktig yrkesvalg"
for den enkelte CF-ungdom.
Det bllr viktig å prØve å tenke
grundig og realitetsorientert
på veien inn i arbeidslivet.
Gode utdannings- og yrkesvalg
kan kanskje bidra til en lengre
yrkeskarriere. Det gjelder å

holde fokus på de kvaliteter og
ressurser en har, tenke mu-
ligheter og realistiske målset-
ninger basert på aet faktiske
forhold at en som følge av hel-
seplager har visse begrensnin-
ger og særskilte utfordringer. Å

finne ut av hva man skal velge
av utdanning og arbeid er en
prosess som er tredelt:

Meg selv og mine evner
Hvor ligger mine interesser
- hva er det jeg finner inter-
essant og vil vite mer om av
yrker?
Hvilke egenskaper og ferdig-
heter har jeg? Hva er mine

sterke sider? Hvor lykkes jeg
minst?
Er jeg teoretiker eller Prakti-
ker?
Vil jeg trlves best med å
jobbe sammen med andre eller
alene?
Skoleprestasjoner, vitnemå1,
tilbakemeldinger en har fått
og erfaringer en har gjort, sier
en del om hvilken retning som
kan være aktuell. På ruRv's
nettside ligger det interesse-
tester og yrkesvalgsprogram-
mer som kan vaere til hjelp når
det gjelder kartlegging og som
kan gi grunnlag for refleksjo-
ner. Her er program både for
den som skal over i videregå-
ende eller høyere utdanning
og for den som skal avslutte
høyere utdanning, orientere
seg i arbeidsmarkedet og sØke

eventuelt bytte jobb. Se www.
nav, no/page?id=257

Hvordan er de
utda nn i ngene / yrkene ieg
kunne tenke meg
Neste trinn vil være å innhente
informasjon om og utforske
muligheter Innenfor de alter-
natlve yrker en finner interes-
sant og ønskelig.

Aktuelle spørsmål kan være:
. Hvordan er arbeidsmarkedet/

fremtidsutsiktene generelt for
aktuelle yrker?

. Har jeg tanker om fremtidig
bosted og hvordan er ar-
beidsmulighetene der?

. Hva innebaerer egentlig yr-
ket?

. Lønnsforhold og arbeidsbe-
ti ngel se r?

. Hva kreves av utdannlng/
kompetanse?

. Hvilke spesifikke fagkrav og
poengkrav stilles?

. Utdanningslengde og aktuelle
utdanningsi nstitusjoner?

I tillegg til den informasjonen
finner på nettsider, kan en jo
selv innhente informasjon fra
personer en kjenner eller fra
a ktuelle arbeldssteder.

Kan utdanningen/jobben
til rettelegges for CF-behov
For unge med CF innebærer
valg av utdanning og yrke at
en også må ta med i betrakt-
ning hvilke utfordringer vil
aktuelle jobber kunne med-
føre for meg? Her må en ta
utgangspunkt i egen helsesi-
tuasjon. Hvordan er eget syk-
domsforløp - og hva kan jeg
kanskje forvente av endringer
over tid. Av de yrker som kan
være aktuelle for meg, hva
bør jeg unngå eller holde fast
ved av yrker hvls jeg skal
forebyg gelbremse utvi kll ng

av sykdommen? En del yrker
innenfor ens interessefelt vil
kunne fremstå som utelukket i

utgangspunktet - eksempelvls
fysisk krevende arbeid, arbeid
som vil kunne utsette en for
særskilt risiko for luftveisinfek-
sjoner osv. Andre yrker innen-
for ens interessefelt fremstår
som betydelig mer aktuelle
tatt i betraktning egen helse.
_o
En må finne et yrke som lar
seg kombinere med og hvor en
kan fungere med CF over tld.
Det er viktig å tenke langsiktig
- selv om en tar utgangpunkt i

interesse[ evner og Ønsker.
Jobben bør være slik at det
kan gjøres tilpassninger slik at
en kan få tia og anledning til
nødvendig behandling.
Det er fordelaktig at jobben
også er slik at arbeidstiden
kan være fleksibel og at man
kanskje kan jobbe hjemmefra
i perioder hvor sykdommen
tllsier det.
En bør også gjøre vurderinger
i forhold til fysiske forhold som
helsemessig kan være mindre
heldige.
Valg av yrke er som nevnt et
individuelt valg - ut fra inter-
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esser/ evner, ønsker, anlegg,
bosted og familiesituasjon i

kombinasjon med de særskilte
forhold som ungdom med CF

bør ta i betraktning. SannsYn-
ligvis vil en kunne få mange
gode råd ved å snakke med
andre med CF som er yrkes-
aktive og som kan fortelle om
sin vei inn i yrkeslivet og de
erfaringer de har gjort.
Kanskje kan en også få mulig-
het til å hospitere på en eller
flere arbeidsplasser innenfor
ens interessefelt? Å oppleve
arbeidsplassen og yrket fra
innsiden kan gi en noen aha-
opplevelser eller bygge opp
under beslutninger.

Veiledningsti lbud fra NAV
Det er også mulig å rå en
timeavtale for yrkesveiledning
ved det lokale NAV kontor. I
kontakten med NAV bør en

være forberedt på at yrkesvei-
leder kanskje ikke har særlig
kunnskap om cystisk fibrose
og at en må forklare evt. ta
med materiale av beskrivende
eller dokumenterende karak-
ter. Innenfor NAV arbeid er
det også mulig å bli henvist til
NAV Arbeidsrådgiving. Dette er
fylkesdekkende spesialenheter
innenfor NAV. NAV Arbeids-
rådglving bistår personer som
har behov for veiledning ut
over den hjelp det lokale NAV-

kontoret kan gi. Ved NAV Ar-
beidsrådgivning kan en snakke
med arbeidspsykolog, pedagog
eller andre fagfolk som har
speslalisert seg på forholdet
mellom menneskers forutset-
ninger og arbeidets krav. De

har bred erfaring med å hjelpe
til med avklaring av interes-
ser, personlige forutsetninger
osv. og kan hjelpe til med å se

muligheter og finne realistiske
og gjennomførbare løsnlnger.
Henvisninger til NAV Arbeids-
rådgiving går via
lokalt NAV-kontor.

Forslag til konkrete hjelpe-
tiltak i utdanning eller jobb
Når yrkesvalg er gjort, kan det
være greit å tegge en plan for
veien videre. Det kan vaere at
en med bakgrunn i egen helse
for eksempel vil ha:
. Behov for å bruke lengre tid

på utdanningen
. Behov for tilrettelegginger på

a rbeidsplassen
. Behov for redusert eller til-

rettelagt arbeidstid
. Behov for å kunne kombinere

arbeld og trygd
' Behov for periodevis sYkefra-

vær evt. behov for å utføre
arbeidet hjemmefra

. Behov for tid til behandling i

a rbeidstiden
. Behov for skyss til og fra jobb

Det er da viktig å vite at det
fins muligheter, løsninger
lnnenfor blant annet NAV's
område som skal kunne av-
hjelpe behovene.

Å søke jobb
Det å være åpen om CF når
en skal søke arbeid, kan bidra
til å redusere arbeidsgiveres
usikkerhet når det gjelder
eventuell ansettelse. Det vil
kunne gi større forståelse for
sltuasjonen på arbeidsplassen.

Samtidig vil eventuelle ordnin-
ger som for eksempel søknad
til NAV trygd om unntak fra
arbeidsgiveransvar for syke-
penger ved langvarig eller kro-
nisk sykdom - kunne dempe
bekymringen for å belaste
arbeldsgiver og kollegaer.
Ettersom til dels trygdeordnin-
ger og i stor grad virkemidlene
for inkluderende arbeidsliv sta-
dig er i endring, kan det være
greit å følge litt med på nav.
no's nettsider, blant annet si-
den "Inkluderende arbeldsliv -
vlrkemidler for et mer inklude-
rende arbeidsliv". Det vil også
kunne være nyttlg å etablere
kontakt med en saksbehandler
ved NAV som en kan komme
med direkte forespørsler til,
når en trenger det.
Ellers er rettighetskapittelet I

CF-permen nå revidert og vil
bli lagt på nettsiden i løpet av
fØrste halvår 2009.

Målet
- en god og givende jobb
Det gode arbeidsliv er for en

stor del knyttet opp mot
. At en får brukt sine ressurser,
talenter og evner

' At en har arbeldsoppgaver
som en mestrer og anser
som meningsfulle

. At en er del av er arbeidsmil-
jø der et blir sett, resPektert
og får stØtte

. At en også er en del av en

helhet hvor en har tid til iva-
retakelse av helse, av familie,
venner og fritidssysler.

Godt yrkesvalg til dere unge
med CFI

L7


