JERNBANEVERKET MO I RANA

Sterkt synshemmede Finn
Geir Jensen (til høyre) er
glad sykemeldingen fikk
en lykkelig løsning. I dag
jobber han femti prosent
som fagarbeider og driver
vedlikeholdsarbeid av
sporvekslere på
sommeren sammen med
sin kollega Hans Olav
(til venstre).

Dårlig syn – ingen hindring
Gradvis dårligere syn førte Finn Geir Jensen til slutt ut i sykemelding ved Jernbaneverket i Mo
i Rana. Et positivt samarbeid, og viljen til å lykkes gjør at han i dag er tilbake som fagarbeider
på jernbanelinja.
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Finn Geir Jensen fryktet full uføretrygd da
synet sviktet. I dag jobber han med
vedlikeholdsarbeid på linja, takket være
kreative løsninger og tilrettelegging. Fv: Finn
Geir Jensen, arbeidsleder Morten Nysæther
og arbeidsleder Lars Forsbakk.
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Suksessfaktorer
• Se muligheter framfor begrensninger!
• Tidlig oppfølging av landtidssykmeldt
• Tenke kreativt når det gjelder å finne alternative oppgaver som det faktisk er behov
for å få gjort
• Nye oppgaver må oppfattes som meningsfulle, ikke være konstruert kun for å sysselsette
• Opplæring i nye oppgaver må målrettes mot det en faktisk skal gjøre
• Nært forhold mellom ledelse og ansatt
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