AZ IDŐSÖDÉS OKOZTA KIHÍVÁSOK
KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ PROJEKTEK BEMUTATÁSA
A FÉRFIAK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN CÍMŰ NORVÉG NEMZETI
PROGRAM BEMUTATÁSA
BEVEZETÉS
A Menn i Helse Férfiak az egészségügyben című projekt egy egyszerű ötletként
indult az útjára 2010-ben és nőtte ki magát az elmúlt évek során egész Norvégiára
kiterjedő, országos kezdeményezéssé.

CÉLKITŰZÉS
A program célkitűzése az egészségügyi ápolói hivatás, mint lehetséges karrier alternatíva népszerűsítése és
átképzés biztosítása munkanélküli, kiégett vagy egyéb módon perifériára szorult férfiak számára.
A program tevékenységével kapcsolatban a norvég kormány is az ötlegazdákkal egyező állásponton van:
kiemelten kell kezelni a jelenleg folyamatosan csökkenő egészségügyi dolgozók létszámának növelését.
Mindezt lehetőség szerint férfimunkaerő toborzásával, ezáltal nemcsak működésben tartva az
ellátórendszert, hanem javítva is az ágazaton belül a nemek arányát.

CÉLCSOPORTOK
A Férfiak az Egészségügyben projekt elsősorban a munkanélküli, 26 - 55 év közötti férfiakra koncentrál, akik
számára egy egyedi, 2,5 éves oktatási programot ajánlanak, amelynek elvégzésével az egészségügyi
szektorban helyezkedhetnek el. A képzést sikeresen teljesítők diplomát szereznek, amellyel segédápolóként
vállalhatnak munkát. Azok számára, akik bekerültek a programba, vagy az állam, vagy a helyileg illetékes
önkormányzat biztosít fizetést a képzés teljes időtartama alatt.
A program résztvevői a legkülönfélébb szakmai háttérrel rendelkeznek, így vannak köztük autószerelők, ipari
szakmunkások, és bolti eladók egyaránt. Két dolog közös bennük: kivétel nélkül mindannyian férfiak, akik
valamilyen okból elveszítették a munkájukat és új karrierlehetőségek után kell nézniük. Azzal, hogy
jelentkeztek a programba egy, a férfiak körében merőben szokatlan döntésre szánták magukat, amihez nagy
bátorságra van szükség, de ennek megfelelően a döntésüket nagy tisztelet is övezi, hiszen sokszor nem
biztosak benne, hogy ez mivel jár ez a választás. Kételyeik jellemzően azzal kapcsolatban fogalmazódnak
meg, hogy képesek lesznek-e megfelelően elsajátítani az ehhez a munkához elengedhetetlenül szükséges
tudást, vagy képesek lesznek-e megfelelően kezelni a nyomást, amely azáltal nehezedik rájuk, hogy
olyasvalakivel kell foglalkozniuk, aki a segítségükre van utalva. Az ilyesfajta kiszolgáltatottágon alapuló,
bensőséges viszony kialakítása az ápolttal sokuk számára először szinte elképzelhetetlennek tűnik. Azonban
aggodalmaik és félelmeik a személyes sikerek elérése és a tapasztalatszerzés során hamarosan megszűnnek,
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megerősítve őket döntésük helyességében. A pozitív visszacsatolás elengedhetetlen a program sikeressége
szempontjából, amelyet számos kommunikációs csatornán keresztül igyekszik a program erősíteni.

ÁTKÉPZÉSI ESETTANULMÁNY
A programban részvevők új munkakörükben kamaztothatatják korábbi élet-és munkatapasztalatuk, ahol napi
szinten foglalkoznak beteg vagy rászoruló emberekkel.
A képzés kezdeti szakaszában 12 hetet töltenek egy szociális otthonban azok, akik sikeresen kvalifikálták
magukat a programba.
Norvégiában a szociális otthon alatt mást kell érteni, mint Magyarországon, tekintettel arra, hogy számukra
ismeretlen a szociális (anyagi) rászorultság fogalma. Norvégiában ezek az intézmények inkább 24 órás
gondozást és felügyeletet biztosító egészségügyi egységek, amelyek általában a helyi önkormányzat
gondozásában üzemelnek a rájuk vonatkozó előírások és törvények betartása mellett.
Eleinte nehézségekbe ütköznek a frissen odakerült tanoncok, mert az otthon lakói közül főként az idősebb
hölgyek azok, akik eleinte ódzkodnak attól, hogy egy férfitól kapjanak, fogadjanak el ellátást.
Szerencsére ez a hozzáállásuk néhány héten belül általában gyökeresen megváltozik és a csak gyakornoki
idejüket ott töltő férfiak rövidesen nagyobb népszerűségre tesznek szert, különösen a női gondozottak
körében, mint a főállású ápolók.
Előtte:
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Utána:

Ezen a képen a képzésben résztvevők az új egyenruhájukban feszítenek. Ha alaposabban szemügyre vesszük
őket, feltűnhet, hogy az arcukon vagy a testtartásukon már nyoma sincs a bizonytalanságnak vagy a
kételynek. Sokkal inkább a büszkeség az, ami sugárzik róluk, amelyet afelett éreznek, hogy a elég bátrak
voltak ahhoz, hogy egy számukra teljesen ismeretlen szakterületen dolgozzanak.
A projekt eddigi legfontosabb tapasztalatai közé tartozik az a felismerés, hogy a programban résztvevőknek
szükségük van valakire, akivel azonosulni tudnak. A képen szereplő 24 embernek a sorsuk összefonódott.
Mindannyian munkanélküliek voltak és mindannyian rászánták magukat az újrakezdésre. A résztvevőket
megerősíti döntésük helyességében az, hogy a programban hozzájuk hasonló élethelyzetben lévő
személyekkel találkozhatnak, akik mind egyformán arra szánták el magukat, hogy az egészségügyben
helyezkedjenek el. Ezzel egymás mintaképeivé válhatnak, és támogatást biztosíthatnak társaiknak az út
során. A «Hogyan és miért lett a «Férfiak az Egészségügyben program egy sikertörténet» című kutatási
jelentés részletesen foglalkozik az ehhez szükséges tényezők elemzésével, amelyek közül a leginkább fontos
a résztvevők közötti csapatszellem kialakulása, amely a képzés alatt folyamatosan erősödik a különféle
tantermi és gyakorlati foglalkozások során.
Az következő kisfilm a projekt saját gyártásában készült. A főszereplője a képzésben korábban résztvevő
egyik hallgató, Roar, aki üzletkötőként egy kimondottan sikeres karriert tudhatott a magáénak. De mint
sokan mások, ő is kiégéssel és motiválatlansággal küzdött egy idő után. Otthagyta a munkáját, majd
másfélévnyi keresgélést követően rátalált a programra.
https://www.youtube.com/watch?v=KT_eVS0r2U8&feature=youtu.be

A PROJEKT INDULÁSA
Tekintsük át röviden, hogy hogyan és miért indult el a projekt 2010-ben Trondheimben. Általános tendencia
nem csak Trondheimben, hanem egész Norvégiában, hogy a jövőben az egészségügyi dolgozók száma
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nagyságrendekkel fog elmaradni attól a kívánt szinttől, amellyel garantálni lehetne a szolgáltatások jelenlegi
színvonalát. A teljes országra vetített számítások szerint 2035-re kb 57000 ember fog hiányozni az
egészségügyből. Jelenleg ugyanakkor az egészségügyi szektorban alig 10% a férfi munkavállalók aránya,
hatalmas potenciált nyújtva a projekt számára. Eddigi tapasztalatok szerint a nemek kiegyensúlyozottabb
aránya bármely területen, így az egészségügyben is számos pozitív hatással bír. Természetesen nem arról van
szó, hogy a férfiak magasabban képzett ápolók lennének, mint a nők, de az arányuk növekedéséből származó
előnyök jót tehetnek az egész ágazat számára. A férfiak megnövekedett számának köszönhetően az
egészségügyi ellátással kapcsolatos különféle témák is bekerülhetnek a megvitatandó kérdések közé és a
munkafolyamatokat is el lehet kezdeni másféle megközelítés mentén szervezni. Ilymódon figyelembe lehet
venni az egyes ápoltak saját igényeit, preferenciáit ráadásul egy, a nemek szempontjából
kiegyensúlyozottabb összetételű munkahelyen.
Toborzás és újoncok
Az eddigi tapasztalatok szerint az újoncok megjelenése nyomán a befogadó intézményekben is javult a
munkahelyi légkör. A gyakornokokat a személyzet tagjai nemtől függetlenül szívesen látják a soraik között. A
férfi kollégák jelenléte, akikre egyfajta példaképként tekintenek, szinte kivétel nélkül másodlagos
megerősítést ad a program résztvevőinek. A
már régóta ezen a területen dolgozók
(különös tekintettel a férfi ápolókra,
«nővérekre») újoncokhoz való következetes
hozzáállása alapvetően meghatározza a
program által alkalmazott toborzási
stratégiát. Visszajelzések alapján
bizonyítottnak tűnik az az elképzelés, hogy,
ha a férfiaknak lehetőségük van akár napi
szinten is azonosulni más férfiak szerepével,
akkor idővel képesek elhinni azt is, hogy az
általuk hozott döntés nem is annyira furcsa
és szokatlan.
A projekt egyik kulcsfilozófiája így hangzik:
«A szokatlan normává alakítása.»

A PROGRAM MÓDSZERTANA
Kiválasztás
És akkor röviden arról, hogyan is zajlik maga a folyamat. A projekt kezdete óta egyre többen érdeklődnek a
kezdeményezés iránt Norvégia szinte összes régiójában. Elsőkörben általában 100 jelentkezőt hívnak be
interjúzni, azonban a kiválasztási folyamat merőben eltér a megszokottól. Ennek oka, hogy ezen az interjún a
felmérést végzők arra sarkallják a jelölteket, hogy hagyják el komfortzónájukat és így bizonyítsák a feladatra
való rátermettségüket. Ezáltal a jelentkezők elsősorban saját maguk számára bizonyíthatják, hogy képesek
megfelelően elvégezni az adott feladatot.
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A metodika szerint kiscsoportos interjúk zajlanak, legfeljebb 10 fő részvételével. Az egész napos
megmérettetés során 3 különböző feladatot kell elvégezniük, tulajdonképpen egymás ellen versenyezve. Ezt
a versenyhelyzetet a szervezők nem is titkolják a résztvevők elől, kihangsúlyozva, hogy a felmérésben
résztvevő közel 100 fő közül végül csak 30 kerül kiválasztásra.
Az első feladat során, amely az ábra alakja után «a pajzs» nevet
viseli, minden résztvevőnek egyrészt írnia kell a négy: ”a múlt”,
”a jelen”, ”a jövő” és ”az értékek” elnevezésű kategóriához
arróül,hogy hogyan látja eddigi életútját, tapasztalatait valamint
jelenlegi és jövőbeli lehetőségeit aprogram keretében. Másrészt
rajzolnia kell egy szimbólumot középre, amely ideális eseten
minednnek a képi vetülete. Ez a vizualizációs gyakorlat a beugró
az interjúhoz a programban való részvételhez. Miután
elkészültek a feladattal, megmutatják a saját «pajzsukat» a többi
jelentkezőnek, a projektmenedzsment tagjainak, illetve az
egészségügyi otthonok vezetőinek.
Ezt követően a csoport tagjai egyesével bemutatják a saját pajzsuk tartalmát a többeknek. A maradék kilenc
jelentkezőnek figyelmesen végig kell hallgatnia azt, aki éppen beszél. Az ő feladatuk, hogy visszajelzést
adjanak és megindokolják, hogy az adott illető az általa elmondottak alapján miért lenne alkalmas arra, hogy
beválasszák a programba. Ez idő alatt a szervezők azt figyelik, hogy képesek-e egyáltalán, és, ha igen, akkor
mennyire hitelesen mondanak véleményt az adott prezentációról.
Az első feladat során csak nagy vonalakban térképezik fel a jelentkezőket. A továbbiakban még két feladat
elvégeztetésének segítségével finomítják tovább az előzetes személyiségprofilt egy háromórás foglalkozás
keretében.
Mielőtt azonban belevágnának a felvételi folyamatába, a program vezetői egy jó 20 perces előadás
keretében bemutatják a projektet, és mivel sokan (szinte mindenki) az egészégügytől távol eső területen
dolgozott korábban, ebbe a szektorba is bepillantást nyújtanak a rövid prezentáció során.
Magának a felvételi eljárásnak, annak, hogy mindösszesen 30 újoncot választanak ki a 100 jelentkezőből,
kettős haszna van. Egyrészt versenyhelyzetet teremt a jelentkezők között,minél jobb eredményre sarkallva
őket, másrészt így azok, akiket végül kiválasztanak, presztizsértékűnek fogják tekinteni az újoncok közé való
felvételüket. A kiválasztási folyamat szigorúsága miatt valóban bizonyíthatják, hogy alkalmasak arra, hogy
idősekkel foglalkozzanak és, hogy ebben az ágazatban vállaljanak a későbbiekben munkát.

A képzésre felvettek ünnepélyes bejelentése
Miután kiválasztották a 30 legrátermettebb jelentkezőt, de még azelőtt, hogy azok megkezdenék a 12 hetes
próbaidejüket egy gondozóintézményben, egy beavatási rendezvényt szerveznek számukra, ahol
megünneplik az újabb sikeres toborzást. Az ilyen típusú rendezvények gyakran előfordulnak a
versenyszférában, azonban állami szerveknél, különösen az egészségügyben viszonylag ritkán találkozhatunk
velük.
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Ezeken az általában 2 órás rendezvényeken, amelyeknek a hangulatát egy-egy nagy ünnepi tortával is
igyekeznek fokozni, a leendő újoncok egyesével bemutatkoznak a mentoraiknak és megismerkednek azokkal,
akikkel a próbaidő során fognak együtt dolgozni. Egyesével hívják őket ki a többiek elé, ahol átvehetik a
menn i Helse-s egyenpólójukat és egy
névre szóló azonosítókártyát is,
amelyen új pozíciójuk, a «Menn i
helse újonc « szerepel. Az ünnepi
hangulat további fokozása
érdekében, ez idő alatt a Queen
együttes Mi vagyunk a bajnokok ”We
are the Champions” száma szolgál
aláfestő zeneként, ezzel is erősítve az
újoncokban a meggyőződést, hogy
megérdemelten nyerhették el
munkahelyüket.
Az újoncok arcán ilyenkor szinte kivétel nélkül örömöt és büszkeséget lehet látni. Sokan köszönetet
mondanak a szervezőknek a lehetőségért, esetleg párjuknak, édesanyjuknak, hogy kicsit talán noszogatták
őket, hogy jelentkezzenek, de sokan saját maguknak is megköszönik, hogy volt bátorságuk belevágni ebbe,
megragadni a lehetőséget és szakítani az előítéletekkel. Ezek a z emberek kivétel nélkül az egyik
legkiszámíthatatlanabb karrierdöntést hozták meg, ami egy férfi számára lehetséges.

Átképzés
A kiválasztási procedúra, a beavatási
eseményt, illetve a 12 hetes próbaidőt
követően végül megkezdődik a két és fél
éves képzés az újoncok számára.
Sokuk rettenetesen tart attól, hogy ismét
elméleti oktatást kapjon és attól, hogy a
tudásáról ismét számot kell adnia különféle
vizsgákon. Ne felejtsük el, az újoncok
többsége legalább 10, de inkább 20 éve
nem ült már iskolapadban. A projekt
tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy
kellő motivációval és a tapasztalati tudás
elsajátításának lehetőségével igenis jó
eredmények születnek a felméréseken.
A programban résztvevők döntő hányada igen jó, négyes körüli átlaggal abszolválja az elméleti anyagot, még
azok is, akiknek a korábbi iskolai tanulmányai során nem ez volt jellemző. Ez további sikerélményforrást
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jelent számukra, amely képes jelentősen növelni önbizalmukat, és jó visszajelzést ad számukra arról, hogy
képesek lesznek kezelni az új munkával járó kihívásokat.
A program szerkezetét és tematikáját a következő ábrák mutatják be részletesen.
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PROGRAM MARKETING
A projekt a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetett a márkaépítésre, amelynek bizonyítottan döntő
hatása van a kezdeményezés sikerességére. Ide tartozik minden olyan tevékenység, amellyel a projekt
megpróbálja felhívni magára a figyelmet, végsősoron azzal a célzattal, hogy minél szélesebb körben,
lehetőleg társadalmi szinten tegyék elfogadottá a férfimunkaerő jelenlétét az ápolói munkakörben. Az alábbi
zeneszám is saját gyártásban készült. Mind a szöveg, mind pedig a zene kimondottan a projekt számára
íródott. Hasonlóan a korábbi videóhoz, a klipben megjelenő személyek mind a projekt résztvevői. A
közösségi média csatornáinkon több mint 150.000-szer kattintottak már és nézték meg az egyik program
népszerűsítő videót, amelyet most magyar nyelvű felirattal is láthatnak itt.

8

Norway Grant HU11-0016-A1-2013

A projekt legelején a figyelemfelkeltés volt a legfontosabb marketing szempont. Ehhez többféle módszert
alkalmaztak. Az egyik plakátkampány szereplőjének például a feltűnő jelenségnek számító, több, mint 2
méter magas és több, mint 160 kilogrammos
norvég bajnok erőemelőt, Richardot
választották. Richardnak ekkor már megvolt
az ápolói végzettsége, jóllehet ezt nem a
projekt keretében szerezte. A posztereket
több, mint 30 buszmegállóban helyezték ki
Trondheimben. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy
a projekt weboldalának látogatottsága
meredek növekedésnek indult röviddel a
kampány kezdetét követően. Ennél is
fontosabb azonban, hogy felhívta a projektre
a figyelmet és így közbeszéd tárgyává vált.
Röviddel a projekt indulása után, az első csoportból kiválasztottak 16
újoncot és az ő képeikkel népszerűsítették tovább a programot, követendő
példaként bemutatva őket. A reklám által kézzelfoghatóbbá, elérhetőbbé
tudták tenni a program kínálta lehetőséget. A kiválaszott férfiak így
nagyban hozzájárultak ennek a férfiak számára szokatlan életpálya
társadalmi elfogadottságának növeléséhez.
A márka további építésének céljából az utóbbi években jelentősen bővült a
projekt logójával ellátott ajándéktárgyak köre, így fellelhető közöttük póló,
kávéscsésze, toll, naptár, vagy akár édesség is. A naptárt például 2012 óta
minden partnerintézményük számára önként elküldik. Ezeken 12
különböző háttérrel és történettel bíró ápoló szerepel, akikre a
programban résztvevők példaképként tekintenek, hiszen egyrészt képesek
a férfi ápolókról alkotott sztereotípiákat megdönteni és másrészt
megmutatni, hogy milyen sokfélék lehetnek azok, akik ezt a pályát választják.
Így például „Mr. Április” az adott
naptárban megjelenés idején 92 éves Karl
lehetett, aki 1952-ben szerezte ápolói
szakképesítését, és azon első, úttörő férfiak
egyike volt, akik Norvégiában ezt a pályát
választották.
Azóta minden évben egy tematikus
naptárral és a hozzá kapcsolódó arculattal
jelenik meg a projekt, hogy fenntartsa az
érdeklődést és minél nagyobb figyelmet
generáljon a későbbiekben is.
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EREDMÉNYEK és A SIKER TITKA
A féri munkaerő toborzásának következtében javul a nemek aránya az eddig főként nők által dominált
ágazatban és ennek számos pozitív hozadéka van. A kapott visszajelzések alapján elmondható, hogy a
férfiaknak külön extra motivációt jelent, ha a munkájukat a női dolgozók elismerik és szívesen látják őket egy
ilyen környezetben.
A projekt sikerességéhez szükséges receptet a szerzett tapasztalatok alapján tehát a következő pontok
mentén lehetne összeállítani.
1. Általánosságban elmondható, hogy férfiakat toborozni egyszerűbb más férfiak segítségével.
Ezenkívül nem szabad alul becsülni a kapcsolati háló fontosságát, amikor a programról szeretnének
értesülni, hiszen a szájhagyomány is nagyon hasznos csatornaként funkcionálhat egy-egy lehetőség
terjedésénél
2. Amennyiben a program mégsem kapnak kellő figyelmet, akkor igyekeznek minden reklámozási
lehetőséget aktívan megragadni. Amennyiben a média magától nem érdeklődik a projekt iránt, akkor
ők keresik meg a különféle portálokat, rádiókat TV csatornákat és újságokat. Ha a beadott anyagot
nem hozzák le, akkor tovább próbálkoznak egy másképp összeállított hírrel. Mottójuk: Azt kapsz,
amit megérdemelsz! Ha keményen próbálkozol és kitartó vagy, akkor előbb-utóbb sikerrel jársz.
3. A 12 hetes kezdeti próbaidő során az újoncok nemcsak a saját határaikat feszegetik, és tapasztalják
meg első kézből, hogy milyen is ápolóként dolgozni az egészségügyi ágazatban, hanem egyúttal teljes
mértékben leszámolnak mindennemű korábbi, a szektorral kapcsolatos előítéletükkel.
A projekt eddigi hét éve alatt összesen 118- an fejezték be a két és fél éves képzést, kitűnő eredménnyel
teljesítve a záróvizsgát. Ők már megszerezték azt a képesítést, ami kiszámíthatóvá, tervezhetővé, és
anyagilag is stabillá teszi az addig bizonytalannak hitt jövőjüket.
Általános tapasztalat, hogy sokan nem biztosak abban, hogy ez a munkakör megfelelő volna-e számukra. A
kiugrás a képzésből azonban nem engedélyezett, így eddig az összes kiválaszottnak be kellett azt fejeznie. Az
ápolói végzettséggel természetesen új karrierlehetőségekkel gyarapodnak, így újra piacképessé válhattak
hosszútávon is. Sikereik pedig rendkívül pozitív hatással vannak az ágaszat egészének megítélésére, hiszen
egy ilyen mintaprojektet sokan követhetnek, tovább népszerűsítve ezzel az ápolói szakmát a férfiak körében.
A program egyik, mára talán kissé elcsépelt kulcsüzenete az, hogy az embernek el kell hagynia a
komfortzónáját és ott kell új kihívásokat keresnie saját maga számára. A projekt kezdete óta sokszor és
sokféle irányba tették meg az ismeretlenbe vezető úton az első lépéseket a program koordinátorai és
résztvevői egyaránt. Ennek nyomán azonban folyamatosan kihívások elé állítják magukat és nem
utolsósorban a norvég egészségügyi bürokráciát is időnként reformokra kényszerítik. A program
filozófiájához tartozik a nemleges válaszok elutasítása és a folyamatos megújulásra való törekvés. A
koordinátorok igyekeznek minél több ötletet megvalósítani a képzés népszerűsítése és a minél nagyobb
számú újonc toborzása érdekében.
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További információ a program alábbi elérhetőségein kérhető:
Mr. Frode Rønsberg, nemzeti koordinátor (Nasjonal koordinator, Menn i helse)
Mobil: 916 72 677
Email: frode.ronsberg@trondheim.kommune.no
http://www.mennihelse.no/
http://www.facebook.com/mennihelse
Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönjük a Menn i Helse programcsapat : Frode Rønsberg nemzeti koordinátor és munkatársa Maja
Stockel Malm lelkes segítségét a forrásanyagok biztosításáért és megosztásáért.
Felhasznált irodalom
Menn i helse program honlapja és közösségi média oldalai:
•
•
•

http://www.mennihelse.no/
http://www.facebook.com/mennihelse
https://twitter.com/mennihelse

Menn i helse program videók:
•

Mitt nye valg: https://www.youtube.com/watch?v=KT_eVS0r2U8&feature=youtu.be

•

Bakom skyene: https://www.youtube.com/watch?v=WbmHpMG0Pt8&feature=youtu.be

•

Jakten på Menn i helse https://www.youtube.com/watch?v=MKVkd9etLHw

Men in Health Professions – How a good idea became a national success? előadásanyag
A Menn i helse programcsapat (Frode Rønsberg nemzeti koordinátor, Maja Stockel Malm) szóbeli közlései
Az internetes hivatkozások elérésének időpontja: 2017. április
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