MED HUMOR
som brobygger

JOBBEN MIN

Tekst og foto: Carina Kaljord, KoRus Nord

Du hører henne lenge før du ser henne. Den smittende latteren ljomer i
veggene. Og når du jobber med mennesker som har utfordringer innen rus og
psykisk helse, er både humor og glede viktige arbeidsverktøy. Det mener daglig
leder for Plattform1 i Narvik, Jorid Ivarjord.
De siste seks årene har Ivarjord bygd opp Plattform1
til et attraktivt hus for mennesker i rehabilitering
innenfor rus og psykisk helse.
Etter å ha jobbet i over 20 år som pedagogisk leder
i flere barnehager, begynte hun å jobbe med voksne i
attføringsbedriften Agenda AS. For seks år siden fikk
Agenda i oppdrag fra Narvik kommunes rus og psykiatrienhet å overta driften av det som da het Brukerhuset. Det første Jorid gjorde da hun fikk jobben, var å
endre navn:
– Jeg syns Plattform1 er et mye bedre navn fordi
det symboliserer at alle trenger en plattform for å
vokse. Plattform1 er for oss et alternativ til det ordinære arbeidsliv. Målet er hele tiden å tilby et attraktivt og trygt møtested. Plattform1 er viktig for å få folk
ut av isolasjonen. Å møte andre i samme livssituasjon
betyr mye for de mellom 30–35 brukerne av huset.
Jobben har hun gjort så godt at da Narvikregionens Kvinnenettverk for første gang skulle kåre årets
kvinnelige leder i februar, var Jorid en av de ti nominerte.
– Jeg holdt på å dette av stolen! For en anerkjennelse! Og sammen med DE dyktige damene. For en
gangs skyld ble jeg helt stum, smiler hun.

3 kjappe spørsmål:
Hvordan ser en typisk dag på jobben ut for deg?
En typisk dag finnes ikke, ler Jorid. – Det eneste som
er typisk er at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag,
og har arbeidsdager som er fulle av humor og latter.
Innholdet i dagene avgjøres ut fra hvem som
kommer, og hvilke aktiviteter vi har planlagt. Vi har et
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– Jeg holdt på å dette av stolen!
For en anerkjennelse!
mangfold av aktiviteter og opplever at både privatpersoner, næringsliv og nærmiljø heier på oss og
ønsker å bidra til at medarbeiderne på Plattform1 får
dager som er fylt med læring og mestring.
Hva motiverer deg?
Det er fantastisk å følge de som lykkes i egen rehabilitering. Jeg er utrolig takknemlig for å få lov til å
være med i livene deres og at Plattform1 kan være et
springbrett til at de skal finne fotfestet igjen. I tillegg
er det motiverende å tilhøre et så inkluderende og
begeistret arbeidsmiljø som Agenda har.
Hva er de største utfordringene?
Det er utfordrende å fortsatt være et prosjekt, nå
seks år etter at vi startet opp. Det betyr at vi ikke vet
hvordan fremtiden blir. Forutsigbarhet er viktig for
mennesker i rehabilitering, og her skulle jeg ønske at
kommunen kunne beslutte at Plattform1 er for viktig
for målgruppen til at vi skal leve videre med denne
usikkerheten, sier daglig leder Jorid Ivarjord.

Jorid Ivarjord, daglig leder for Plattform1 i Narvik.

FOLKEHELSE

43

