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Vår region er stor på offentlige helsetjenester. Vi styrer sykehusene fra Lindesnes 
til Trøndelag. De private og offentlige helseforetakene gir styrke til et sunt næringsliv 
i regionen. Vi fokuserer på helse, næring og et arbeidsliv som vokser alene eller i
klynger.                                                                                                                                           Side 14

    

Utnytt hodet om beina ikke fungerer.
Det er godfotteorien til Geir Arne Ha-
geland. 

Side 15 - 16

Godfotteorien

De som er tro mot boka får suksess,
sier Sandra Li.

Side 4 - 5

Matdagbok

Ruth (78) og Dag Riise (80) jobber fort-
satt for blinde og svaksynte. 

Side 11

Øyne for blinde

- Storleverandør av offentlige 
tjenester.                                          Side 8

Sykehuset Innlandet

(Foto: Vidar Frislie)  
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Han har tøyd sine grenser og satt seg høye mål. Nå jobber
han med å få andre til å utnytte det som fungerer i krop-
pen. 
- De fleste kan takle større utfordringer enn det de utset-
ter seg for. Vi må finne en motivasjonsfaktor som gjør at
vi vil satse litt på egenhånd. Vi har såpass gode rammebe-
tingelser i Norge at vi ikke trenger å utsette oss for risiko.
Vi har det så bra at det er der problemet ligger. Vi får hjelp
uansett hva vi utsetter oss for. Initiativet kan forsvinne
med en slik oppbygning. Samtidig er det bra å ha den. 

MERKELAPP
Vi liker å sette folk i bås. Funksjonshemmet er en av disse
båsene. Tradisjonelt vil vi plassere Hageland i den båsen
når han har amputert begge beina over knea. Han ble
også født med sammenvokste fingre. Han lever et aktivt
liv med både jobb og forskjellige prosjekter på gang. 
Han var deltager i Lars Monsens første ekspedisjon over
Nordkalotten med en gruppe funksjonshemmede.  
La oss gå litt i oss selv alle sammen, vi som regner oss
som funksjonsfriske: Hvor aktive er vi og hvor mye utnyt-
ter vi mulighetene våre? Mange av oss har jobber hvor 
vi bare bruker armene og hodet når vi har kommet oss
fram til tastaturet. Noen har jobber hvor de bare sitter og
skravler i telefonen, mens andre bare skriver. De fleste av
jobbene vi utfører kunne vært gjort med mange forskjelli-
ge funksjonshemninger. 
- Det største problemet er ikke selve ordet funksjonshem-
met, men det å sette en merkelapp på en person. Jeg tror
ingen her i verden kan kalles helt funksjonsfriske. 
Alle har en begrensing et eller annen sted, sier Hageland. 
- Hva hadde du gjort om du var arbeidsminister? 
- Jeg ville snakket om unge uføre, for å få disse i arbeid.
Jeg ville også sett på trygderettigheten for å få et mer 
fleksibelt system. Det skal lønne seg å tjene penger. 
Jeg ville hatt en trinnløs gradering av trygden i forhold til
lønn som går fra 0 – 100 prosent. For hver andre krone
du tjener kan du miste en krone i trygd. Da har du egent-
lig en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.  Det bør
være dobbelt så lønnsomt å jobbe som å heve trygd, sier
Hageland. Han mener det bør være mulig å løse dette 
administrativt.  
- Det er viktig å gjøre det lønnsomt å jobbe fra første kro-
ne. I dag har vi eksempler på at det nesten ikke lønner
seg å jobbe. Da kan jeg forstå at motivasjonen faller, sier
Hageland.  

GODFOT
Hageland mener godfotteorien er å utnytte hodet om 
beina fungerer dårlig.
- Det er litt flåsete sagt fordi jeg ikke har føtter. Det er
igjen å fokusere på hva du kan. Jeg har jobbet med infor-
masjonsteknologi og økonomi og føler ikke noen begren-
singer der. Det er viktig å finne ressursene. Om godfoten
er hodet bør vi satse på det. Vi har nesten ingen tekniske
begrensninger i hjelpemidler i Norge. Spørsmålet er hel-
ler hvordan vi velger å løse problemene, sier Hageland.
Samtidig er det også i hodet problemene sitter for mange
som ikke kommer seg ut i jobb etter langvarige sykeperio-
der. Hageland er engasjert i å hjelpe funksjonshemmede
til å komme ut i jobb og å etablere seg i næringslivet.

FUNKIS
Hageland fleiper og ironiserer om funksjonshemninger.
Han ønsker at det skapes et mer positivt bilde av funk-
sjonshemmede. 
- Nyheter om funksjonshemmede har en tendens til å bli
krisemaksimert. Det er dårlige salgsargument for de
funksjonshemmede selv også, at det stadig blir vinklet på
at det er problemer omkring dem, i stedet for å synliggjø-
re dem som er ressurs. 
- Hvordan bør salgsplakaten være?
- Jeg ønsker at de skal se personen i stedet for begrensing-
ene. Jeg har vanskelig for å definere begrepet funksjons-
hemmet, i alle fall som en statisk bås. For meg kan dú
være vel så funksjonshemmet som meg i mange situasjo-
ner. Det er situasjonsbetinget. I seg selv er det vanskelig 
å akseptere det som en definisjon. 

Godfotteorien:

Utnytt hodet
Hodet kan være skarpt som kniver om kroppen ikke fungerer
som andres. Selv den friskeste har begrensninger. 
– Vi må søke etter arbeid, ikke diagnoser, sier Geir Arne 
Hageland. Han står på kjøpte bein og har lært seg å utnytte
det som fungerer.
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Brystkirurgi til Hamar
Regjeringen bevilger 50 millioner kroner til rekonstruksjon av bryster. Divisjonsdi-
rektør Øyvind Graadal for sykehuset Elverum og Hamar, forteller til Hamar Arbei-
derblad at Hamar sykehus har fått hjemmel for plastkirurgi for å utføre disse opera-
sjonene på eget sykehus. Tiltaket vil korte ned køene for denne type operasjon. 

Stabil nødprevensjon
Økt tilgjengelighet av nødprevensjon har ikke ført til økt forbruk. Bruken
gikk ned med 0,8 prosent fra 2010 til 2011. Bare 5 prosent av de 157.000 
dosene som ble solgt i 2011 ble solgt i dagligvareforretninger. 
Salg av nødprevensjon ble tillatt solgt utenom apoteket i januar 2009.  
(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Spiser mer paracetamol
Salget av reseptfrie pakninger av paracetamol og ibuprofen gikk opp med 2 og 
7 prosent i 2011 sammenlignet med 2010. I gjennomsnitt kjøpte hver innbygger 
35 tabletter i 2011. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Dobling av leger og sykepleiere
Antall leger per innbygger ble fordoblet fra 1980 til 2008. I 1980 var det 8,8
leger per 10.000 innbyggere, mens i 2008 hadde tallet økt til 18,6. I 1980 var
det 27,8 sykepleiere per 10.000 innbyggere, mens det var økt til 49,7 i 2008.
(Kilde:SSB)

- Burde begrepet funksjonshemmet vært fjernet og er det
for generelt? - Som begrep på at du mangler et lem og har
noen skader er ordet dårlig. Det kan være en løsning å
heve seg over det. Generelt er det vanskelig å sette folk for
mye i bås, hevder Hageland. 

UTNYTTE HODET
Det er vanskelig å komme inn i arbeidslivet for de som
har vært hjemme i lengre perioder. For funksjonshemme-
de kan terskelen være enda høyere. 
- Om du har Cerebral parese kan du ha talevansker, men
du tenker like klart. Om du da blir oppfattet av andre i

oppveksten som om at du er tilbakestående er det kanskje
det som gjelder, fordi du ikke har selvtillit til å gå over det.
Da blir terskelen enda høyere for å gå videre. Funksjons-
hemmet ungdom går også tidligere ut av skolen. Er det
noe de bør utnytte så er det hodet. Det er godfotteorien.
Det er viktig å utnytte dette når vi går mot et kunnskaps-
samfunn, sier Hageland. 

NAV-SØKER
Hageland mener funksjonshemmede kan utføre mange
jobber. - Om en mangler en funksjon kan en kanskje ut-
nytte det en har. De må bruke kreativiteten for å komme

rundt et problem i stedet for å sitte der. Dessverre er det
for mange som blir sittende, sier Hageland. Han mener
folk må bruke mer ressurser på å gjøre noe i stedet for 
å bruke ressurser på trygdesystemet.
- Det er synd at folk bruker så mye ressurser på å pasifi-
sere seg. Det kreves mye ressurser å være aktiv søker 
i Nav, sier Hageland. 

Jeg har Norges 
kuleste legger!
Geir Arne Hageland påstår at han har Norges kuleste legger med elektronisk kneledd som får signaler fra fotbladet. 
Trykket på fotbladet forteller når kneleddet skal koble på bremsene eller stilles i fri. Inne i leddet er det både 
ledninger og komponenter som i en datamaskin.
- Om somrene går jeg ofte i shorts i byen. Når jeg har Norges kuleste legger kan jeg like gjerne vise dem.  
Det er morsomt å se på barnefamilier hvordan unger reagerer når de ser det. De roper: «Se mamma», 
og peker mens mamma hysjer.  Jeg har ikke noe i mot at det blir kommentert. 
Når jeg går slik er det min utfordring å ta det. Da signaliserer jeg at jeg ikke har noe imot det, 
sier Hageland. Han etterlyser mer åpenhet om annerledeshet fra begge parter. 
Han ler når han husker at mora til en av kameratene en gang spurte 
om han hadde gode og varme sko. Han var trolig en av dem 
som aldri frøs på beina.

Jeg har Norges kuleste legger, sier Geir Arne Hageland. 
Han definerer seg som funkis og utfordrer gjerne 
omgivelsene. (Foto: Vidar Frislie) 


