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Med boken «Innføring i profesjonelt miljø-
arbeid – systematikk, kvalitet og doku-
mentasjon» presenterer forfatterne Sølvi
Linde og Inger Nordlund en generell
problemløsningsmodell for praktisk arbeid.
Med modellen tilstreber de å tilby et red-
skap som sikrer profesjonalitet i miljøar-
beidet gjennom systematikk, kvalitet og
dokumentasjon. Deres tilnærming er
eklektisk, noe som skiller boken vesentlig
fra andre forfatteres tilnærming til det å
jobbe målrettet, da disse i hovedsak har
vært basert på atferdspsykologi.
Boken retter seg mot hele spekteret av

studenter innen helse- og sosialfaglige ut-
danninger, samt innen enkelte pedagogiske
retninger. Den er altså primært tenkt be-
nyttet i undervisningssammenheng.
Forfatterne har som siktemål med boken

å gi fagpersoner et praktisk, nyttig arbeids-
redskap som ivaretar ovenfor nevnte kvali-
teter (systematikk, kvalitet og dokumenta-
sjon) ved arbeidet inne eklektisk tilnærm-
ing, uavhengig av metodevalg. Modellen er
ment å være et rammeverk som hver
enkelte tjenesteyter kan prege med egen
faglig ballast og ståsted. Det advares mot
rigid tolkning av modellen, da man alltid
må sikre en individuell tilnærming til pro-
blemområder man måtte møte i hverdagen.
Forfatterne er kritiske til fagmiljøer som
unngår skriftlig dokumentasjon rundt til-
taksarbeid, da dette svekker kvaliteten på
det faglige arbeidet.
Boken består av fem deler. De tre første

delene omfatter historikk, begrepsavklar-
inger, presentasjon av problemløsings-
modell og rammer med innvirkning på mil-
jøarbeidet. Del fire og fem er mer praktisk i
sin form, med trinnvis gjennomgang av
modellen og praktisk bruk av denne
gjennom møtet med «Stine».
Begge forfatterne har vernepleiefaglig

bakgrunn, og bokens forankring er knyttet
til dette undervisningsmiljøet. Dette
gjennom samtaler med studenter, kolleger,
andre i fagfeltet, studentoppgaver og eksam-
ensbesvarelser. Deres målsetting har vært å
bringe ytterligere «systematikk, kvalitet og
dokumentasjon» inn i fagområdet.
Bokens første del tar et historisk tilbake-

blikk på miljøarbeid generelt, og viser

hvordan sentrale personer som Seguin,
Piaget, og Kylén har satt sitt preg på utvikl-
ingen av arbeidet. Her blir leseren også tatt
igjennom en del begrepsavklaringer hvor
forfatterne legger klare normer for tolk-
ningen av disse. Eksempelvis trekkes fram
kvaliteter hos den profesjonelle miljøar-
beideren, det skilles også mellom profe-
sjonell kunnskap og hverdagskunnskap, og
arbeidsområder for profesjonelt miljøar-
beid synliggjøres. Forfatterne gjør et klart
skille mellom begrepene miljøarbeid og
miljøterapi. Dette sett i lys av historie, men
også i forhold til hvordan begrepene brukes
i dag. Miljøarbeideren vil i sitt virke nød-
vendigvis støte på en del dilemma, både av
yrkesmessig og politisk karakter. Det
legges vekt på endringer i normer for
miljøarbeid. Begreper som brukermedvirk-
ning og dokumentasjon er forutsetninger
miljøarbeideren nå må mestre for å befeste
sin profesjonalitet.
I annen del av boken behandler forfatt-

erne grundig begrepene profesjonalitet,
systematikk og kvalitet. Begrepene knyttes
tett til utøvelse av profesjonelt miljøarbeid
der de utgjør grunnpilarene. Forfatterne
gjennomgår hvordan disse begrepene syn-
liggjøres i praksis hos den profesjonelle
miljøarbeideren.
Videre vises det til hvordan ulike profe-

sjoner har «sine» problemløsningsmod-
eller, og hvordan disse er nært knyttet til
yrkesidentitet hos den enkelte yrkesutøver
for eksempel innen ergoterapi, sykepleie,
vernepleie og sosialt arbeid. Likevel ser en
at det er en felles grunnstamme av begreper
som går igjen på tvers av faggruppene.
Avslutningsvis og tuftet på dette «felles»
profesjonene mellom gjennomgås fasene i
arbeidsmodellen i en kort presentasjon.
Del tre av boken tar for seg rammer den

profesjonelle miljøarbeideren til enhver tid
må ha kjennskap og forholde seg til, samt
gjøre bruk av i sitt praktiske virke. Kjenn-
skap til lovverket vil for eksempel være
nødvendig for å kunne gi adekvate og rett-
messige tjenester. I tillegg vil arbeidet være
underlagt rammer som demografi, struktur,
ressurser, normer etc.
Planarbeid generelt tas opp som eget

tema. Det legges vekt på individuelle
planer i forhold til den enkelte tjenestemot-
takers behov. Leseren gjøres oppmerksom
på krav i forhold til individuelle planer,
men også hvordan slike planer utgjør et
nyttig arbeidsredskap for å ivareta ofte
omfattende og komplekse hjelpebehov. Det
pekes på at planen skal utgjøre et virke-
middel for oppnåelse av et helhetlig og for-
utsigbart tilbud til den enkelte.

Fjerde del av boken tar grundig for seg
arbeidsmodellen. Hver av de ti fasene i
modellen behandles i forhold til en del
oppsatte kriterier som må sikres gjennom-
ført. Fasene belyses også med aktuell teori
for områdene. De ti fasene er: 1) Møte en
utfordring, 2) Definere problemområde,
3) Generell datainnsamling, 4) Analyse,
5) Målvalgsprosess, 6) Eventuell spesiell
datainnsamling, 7) Tiltak, 8) Metode, 9)
Evaluering og 10) Revurdering, eventuelt
nye utfordringer. Kriteriene som skal sikres
gjennomført til hver fase er: a) Spesielle og
nødvendige arbeidsoppgaver, b) Arbeids-
redskaper, metoder eller teknikker i bruk
og c) Dokumentasjon i profesjonelt miljø-
arbeid.
Ved gjennomgang av modellen får les-

eren en nøye «sjekkliste» i forhold til om
alle sider i arbeidsprosessen er ivaretatt, og
om disse er i tråd med tjenestemottakerens
ønsker og hjelpebehov. Slik sikrer også
modellen at arbeidet holder en gjennom-
gående god kvalitet og at tjenesten blir in-
dividuelt tilpasset.
Forfatterne gjør en inngående gjennom-

gang av arbeidsmodellen i praksis ved
hjelp av en tenkt person – Stine i bokens
femte og siste del. Hele problemløsnings-
prosessen vies her oppmerksomhet og hver
fase diskuteres opp mot teori og Stines
situasjon. Kriterier for godt arbeid sikres
gjennomført til hver fase.
Del fem avsluttes med at det blir satt opp

et forslag til individuell plan for Stine. Slik
sikres koordinering av ansvar, oversikt og
et forpliktet tjenestetilbud.
Boken er godt forankret i prinsippet om

brukermedvirkning, samt kvalitetssikring
av tjenester, jfr. eksisterende krav til tjen-
ester i dag. Den vektlegger juridiske sider
ved arbeidet og peker på viktigheten av å
gjøre aktiv bruk av, og dessuten ha inn-
gående kjennskap til aktuelt lovverk på
området. Forfatterne er klare og tydelige i
forhold til forventninger til den profesjon-
elle miljøarbeideren, og boken er i så måte
sterkt normativ med hensyn til hva den
enkelte tjenesteyter må beherske i møte
med tjenestemottakeren. Boken tydeliggjør
langt på vei hva det vil si å jobbe eklektisk,
samt hvordan formidle fag innen denne til-
nærmingen. I så måte kan den forhåpent-
ligvis være et nyttig verktøy for å trygge
fremtidige yrkesutøvere i forhold til denne
tradisjonen der metode ikke alltid har
kommet tydelig til uttrykk.
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