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Mangelen på endringsvilje er ikke den største 
trusselen, men heller mangelen på tid og rom til 
å reflektere og la folk få vokse med det de har av 
ressurser og muligheter, sier Torhild Kielland, 
medlem av planleggingsgruppen for TVIL 2015.

Kan vi bli kvitt  
«Styggen 
på ryggen»?

S pesialrådgiveren i KoRusØst 
tror årets tvilkonferanse vil 
gi deltakerne både provo
kasjoner, gleder og selvsagt 

tvil. Hun svarer gjerne på spørsmål om 
hvorfor hun synes TVIL 2015 er viktig.

Er ikke det at ting endrer seg en selvføl-
gelighet? Hvorfor ser du på «endring» som 
et godt tema for Tvilskonferansen 2015? 

I løpet av mine 20 år innen fag
feltene avhengighet og psykisk helse 
har jeg møtt mange mennesker som 
har kjent både lengselen etter, men 
også forventningspress og angst, 
knyttet til endring. Det trygge og for
utsigbare i det folk kjente til, stod ofte 
i kontrast til en ny hverdag de ikke 
visste om de ville takle. Den som best 
setter ord på dette er OnklP i «Styggen 
på ryggen» når han synger:

Tyner og tyner meg  
han der styggen på ryggen  
Hvisker inn i øret  
hvem som styrer den giggen  
Kan’ke gjøre annet 
 enn å høre på styggen  
Der han jobber for å ødelegge kidden  
Fuck  
Ta’kke en telefon, rører ikke post  
Ikke prøv å ringe på, døra mi er låst  
Hopper snart i sjøen,  
det herre blir for grovt  
Alt jeg har er tid,  
men det leger ingen sår  
Føles som jeg er i helvete  
Styggen på ryggen  
har blitt en av mine nærmeste  

På skulderen min og minner meg på  
Hvor jævla skeis  
det herre livet mitt går  
Er det rart jeg er redd  
Når styggen på ryggen  
er han jeg prater med mest?  
Oppå skulder’n min og sier at  
jeg kommer ingen vei her i livet»

Endring som tema for TVIL 2015 
åpner for refleksjoner både på faglig, 
samfunnsmessig og personlig nivå. Jeg 
ser fram til konferansen og har tro på 
at årets program vil skape både provo
kasjon, glede og ikke minst tvil.

Hva legger du i begrepet endringskom-
petanse? Hvilke konsekvenser kan man-
glende endringskompetanse/-vilje medføre 
på din arbeidsplass / innen ditt fagfelt? 

Bestefar fikk gullklokke av sin 
arbeidsgiver etter 50 år i lang og tro 
tjeneste. Året var 1985. På den tiden 
var det statussymbol med gullklokke. 
Gullklokka var et bevis på lojalitet, fag
lig dyktighet og trygg identitet. Ingen 
snakket om at det var viktig å skifte 
jobb med jevne mellomrom for å holde 
seg faglig oppdatert, få nye utfordringer 
eller utvikle seg selv. Ingen beskyldte 
bestefar for manglende endringskom
petanse eller endringsvilje. 

Det er kanskje endringer i både 
tankesett og verdier som har gitt den 
vestlige verden anno 2015 et multi
fleksibelt, multitaskende og multiut
viklende preg. I forhold til mitt fagfelt 
er den største trusselen ikke mangelen 
på endringsvilje, men mangelen på tid 

og rom til å reflektere, gi folk heiarop, 
få dem til å vokse med det de har av 
ressurser og muligheter. 

Hvem, ut fra dine erfaringer, bestemmer 
om det er behov for endringer innen din 
profesjon / ditt fagfelt / på din arbeidsplass? 

Heldigvis har brukerorganisasjo
nene vokst seg sterkere i fagfeltet, og 
bidrar stadig oftere til krav om nødven
dige endringer. 

I hvilken grad opplever du på din ar-
beidsplass / innen ditt fagfelt, at behovet 
for foreslåtte endringer blir gjort til gjen-
stand for reelle diskusjoner? 

Fagfeltene har de siste årene blitt 
løftet tydeligere fram gjennom politisk 
initierte opptrappingsplaner (psykisk 
helse og rus). Brukerstemmene som før 
var lydløse, har kommet sterkere fram 
og preger beslutninger og behandlings
tilbud. Enkelte endringer i fagfeltene 
blir diskutert grundig, eksempelvis åpne 
rådslag og høringsprosesser knyttet til 
nye nasjonale retningslinjer og veiledere. 
Andre endringer blir fortsatt gjenstand 
for lukkede prosesser eller medias foren
kling, og derav feilslåtte diskusjoner. π

tekst og foto: 
Arne solli, første steg

– Bli med på tvilskonferansen! 
Torhild Kielland er spesialrådgiver ved 
Kompetansesenter Rus, Region Øst 
(KoRus-Øst). Hun er også medlem av 
planleggingsgruppen for TVIL 2015, 
og hun blir å treffe på konferansen på 
Voksenåsen Kultur & Konferansehotell  
i Oslo 9. og 10. september.
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