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Tekst: Jarle Eknes, jarle.eknes@gmail.com  
Intervju med Geir Legreid, geir@helgeseter.no 

I idylliske omgivelser i Bergen finner vi 
Helgeseter, en antroposofisk virksomhet 
som gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, 
fritid- og kulturopplevelser for mennesker 
med utviklingshemning. Her bor og lever 
30 personer med utviklingshemning på en 
litt annen måte enn det mange andre med 
utviklingshemning gjør.
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Vi har tatt turen til Stiftelsen Virksomheten 
Helgeseter, for en omvisning og prat med 
daglig leder Geir Legreid. Stedet ligger 
landlig og litt avsides til. Man kan ikke 
rusle ned til byens cafeer. Men det er kort 
vei til stedets eget bakeri, til dukkeverk-
stedet, toveverkstedet, gårdshuset med alle 
dyrene, lokale kulturtilbud og en natur som 
for mange av oss gir en egen ro.

Bergen kommune kjøper tilbud til 30 
personer som bor og stort sett også jobber 
ved Helgeseter, betjent av rundt 80 årsverk.

– Dere profilerer Helgeseter som en helse
pedagogisk og sosialterapeutisk virksomhet. 
Hva betyr det? Hva innebærer det i praksis?
– Dette er betegnelser for vår faglige 
tilnærming. Tradisjonelt har vernepleie 
vært en naturlig utdanning å vurdere når 
man vil jobbe for personer med utvik-

lingshemning. Men de antroposofiske 
stedene i Norge har vært opptatt av et 
steinerpedagogisk og antroposofisk 
grunnsyn, og da var det som kalles 
Helsepedagogisk og sosialterapeutisk 
seminar et alternativ tidligere. Helse-
pedagogikk dekker barndom og ung-
domstiden. Deretter overtar det sosial-
terapeu tiske. Så egentlig er vi i dag en 
sosialterapeutisk virksomhet, ettersom 
vi ikke lenger har barn og ungdom her. 
De siste årene er seminaret erstattet med 
et fireårig BA-program ved Rudolf 
Steinerhøyskolen i Oslo som ender i 
tittelen sosialpedagog. Denne utdanningen 
er litt mer allmenn enn for eksempel en 
vernepleierutdanning, og har koblinger 
både mot norsk vernepleierutdanning, 
den danske sosialpedagogutdanningen, 
og de antroposofiske seminarene. 

Geir Legreid, daglig leder ved Helgeseter. Foto Jarle Eknes.
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– I år har det også feiret 60 års jubileum. 
Hva er de største forandringene som har 
skjedd på Helgeseter?
- Helgeseter startet som barnehjem. Det 
sier seg selv at det har vært en veldig stor 
endring. De fleste som flyttet hit har blitt 
værende, og virksomheten har dermed 
måtte utvikle seg med beboernes skiftende 
livsfaser. Den første tiden var vi nødven-
dig vis spesialister på barn. Deretter ble vi 
veldig god på ungdom og ungdomsarbeid. 
Fra første dag hadde vi også skole her, og 
det varte helt til 1987. I dag er vi gode på 
å gi tilbud til eldre voksne mennesker, også 
beboere som har store fysiske funksjons-
hemminger. Stort pleiebehov var en 
erfaring Helgeseters tidligste medarbeidere 
fikk i fanget allerede i starten, og det har 
bidratt til mye kompetanse som vi har 
nytte av når nå mange av beboerne er blitt 
gamle. I dag er ca. en tredjedel av de som 
bor her avhengige av rullestol. Det sier litt 
om de behovene blant de som bor her. 

– En del av de som bor ved Helgeseter har 
bodd her i 60 år. Når noen faller fra og det 
blir ledige plasser, hvem tenker dere at 
tilbudet vil passe for da? Hvem vil dere prøve 
å rekruttere til ledige plasser? Unge folk, 
rullestolbrukere, eller spiller det ingen rolle? 
– Vi har lang erfaring med å dekke behov 
hos mennesker som har store fysiske 
funksjonshandicap i kombinasjon med 
utviklingshemming. Men det blir nok 
naturlig ganske mange ledige plasser de 
neste 10-15 årene, og da forventer vi at det 
blir mer fokus på ungdomsarbeid. Vi har 
startet opp et prosjekt som vi kaller for 
Veien videre. Unge menneskene som har 
utviklingshemming og som skal inn i et 

arbeidsliv eller en vernet bedrift kan trenge 
ekstra oppfølging i overgangen mellom 
videregående skole og arbeidslivet. 
De trenger en lengre modningsperiode. 
De  ntroposofiske miljøene i Norge har 
hatt fokus på dette i flere år. Vi rehabili-
terte for noen år siden et av de gamle 
gårdshusene, og etablerte da en liten 
gruppe med tre unge mennesker. To av 
dem bodde hjemme på den tiden. 
Vi oppnådde gode resultater, og både 
ungdommene, deres pårørende og vi var 
svært fornøyde. Sånn sett skal vi kunne gi 
et bra tilbud gjennom hele voksenlivet.

– Tror dere at kommunen ønsker å kjøpe 
flere plasser hos dere, og fylle opp de plassene 
som blir ledige etterhvert?
– Det tror vi. Om pårørende ikke ønsker 
at deres voksne barn skal flytte hit, kjøper 
kommunen neppe plasser. Men vi opplever 
fortsatt stor interesse fra folk som ønsker 
å bo på en plass som Helgeseter. Senest før 
helgen var det en som var i kontakt med 
meg. Han hadde et barnebarn som ikke 
skulle flytte ut av foreldrehjemmet før om 
14 år, men lurte på om de allerede nå 
kunne sette seg på en venteliste for tilbud 
her. Da tenker man langsiktig. Denne 
typen botilbud virker veldig attraktive for 
noen, mens andre vil synes det ligger for 
langt borte fra bysentrum, og at det for lite 
integrert i et normalt nabolag. Men for 
noen passer det helt perfekt.

– Men dere skal uansett ikke gi et tilbud til 
absolutt alle?
– Vi kan jo ikke det. Det klarer ikke 
Bergen kommune heller. Men om noen 
av de kommunen ikke klarer å finne gode 
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nok tilbud til i egne tiltak heller vil bo på 
en plass som denne, må jo alle være 
fornøyd. 

– Mange uttrykker begeistring for Helgeseter, 
men opplever dere også negative reaksjoner 
på at så mange med utviklingshemming er 
samlet på et sted? Får dere reaksjoner på at 
det minner om institusjon? 
– Nei, vi gjør ikke det. Det eneste er når 
jeg leser at NFU uttaler seg om omsorgs-
gettoer og den type ting. Da dreier det 

seg om kritikk som også rammer oss på 
system nivå, knyttet til prinsipper. Når 
politikere eller embetsverket kommer hit 
opplever jeg aldri motstand. Stort sett er 
de veldig begeistret. Når folk ser hvilken 
kvalitet vi tilbyr og opplever å treffe 
fornøyde beboere og arbeidstakere, er det 
utslagsgivende for hva de tenker om 
Helgeseter. Og jeg håper at i hvert fall ikke 
fagmiljøene stigmatiserer tilbudene på 
størrelse alene, men heller vurderer 
kvaliteten i innholdet. Man kan godt ha 

Det eldste huset på Helgeseter, i dag administrasjon- og kulturbygg. Foto: Sølvi Linde.
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bofellesskap eller en leilighet integrert i et 
nabolag, men det garanterer ikke trivsel av 
den grunn. Det er innholdet som teller. 

– Hvordan har ulike ideologiske strømninger 
sånn generelt i samfunnet påvirket deres 
måte å jobbe på? 
– Jeg forstår en del av kritikken som 
fremmes av interesseorganisasjonene. Når 

enkelte kommuner vurderer å samle 
botilbud for 30-40 mennesker i ett bygg, 
er måten de gjør det på ofte ikke godt nok 
gjennomtenkt. Men hvis man virkelig 
satser på slike steder kan man få til noe 
mer enn det som på papiret ser ut som 
rasjonell, økonomisk og kald tenkning. 
Men ingen i det antroposofiske miljøet i 
Norge ville gått inn og organisert et 

Det er fredelig på Helgeseter en tidlig høstmorgen. Foto: Sølvi Linde.
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botilbud på den måten. Vi har en annen 
tenkning. Du vil finne sammenheng 
mellom ideologien vår og hvor vi etablerer 
oss. Naturlige omgivelser har veldig mye 
å si, vi sørger alltid for å ha naturen tett 
på oss. Det skal være en dynamikk i 
hvordan husene er plassert. Og det skal 
være bevisste valg om de sosiale rom, hvor 
plassering av fellesarealer og leiligheter 
henger sammen. Alt er veldig 
gjennomtenkt. 

Da HVPU-reformen trådte i kraft 
jobbet jeg et sted hvor det var så vidt vi fikk 
lov å bygge to samlokaliserte bofellesskap 
med fire leiligheter i hvert hus. Det var 
sterke ideologiske føringene på den tiden, 
men Husbanken gikk til slutt med på det. I 
dag er det nesten ingen som reagerer på noe 
tilsvarende. Jeg synes det er bra at reglene 
praktiseres mer fleksibelt, men tror det 
viktigste er at man virkelig tenker gjennom 
hvordan man skal drive disse tilbudene, 
ikke først og fremst hvordan man skal huse 
en gruppe med spesielle behov. Man kan 
komme veldig langt i den enkelte 
kommune hvis tilbudet gror fram i dialog 
mellom beboernes pårørende, de som skal 
yte tjenester der, og politikere og 
byråkratene på lokalplan. Men det må være 
tillit, tydelighet og felles ambisjoner. Vi har 
klare mål for vår virk somhet. Det 
innebærer å gi et helhets tilbud etter et 
tydelig verdigrunnlag, hvor alle 
medarbeidergruppene har gitt sine innspill.

Strømningene i samfunnet påvirker 
også oss, men jeg tror at det som kommer 
til å ha størst innflytelse, er hvilken bagasje 
de nye mennesker som flytter inn her har 
med seg. Unge mennesker i dag har vokst 
opp med en helt annen kultur. En helt 

annen mediehverdag. En helt annen 
dannelse enn de som kom hit for mange 
tiår siden. Siden vi startet som et barne-
hjem kunne vi på en måte gi en dannelse 
og oppdragelse fra de var barn. Og slik 
skal det jo ikke være i dag. Men det blir 
kjempespennende å se. Kanskje treffer ikke 
verdiene våre dagens ungdommer like 
godt. Vi legger jo også stor vekt på kunst 
og kultur her oppe. Så langt har det passet 
veldig bra for de som har flyttet inn her 
de siste årene. Men er det attraktivt for alle 
de som kommer i årene fremover? Vi må 
klare å tilpasse oss nye behov. Helgeseter 
kommer garantert til å forandre seg, det 
har vi måtte gjøre i seksti år. 

– Hvis dere ikke hadde forandret dere, hadde 
dere neppe kunnet feire noe 60årsjubileum. 
Men kan du si noe mer om hvem tilbudet vil 
passe for i fremtiden, utover at dere satser på 
unge personer som kan sette pris på kunst og 
kultur?
– Jeg vil si at et sted som Helgeseter passer 
for folk som verdsetter et rikt og variert 
sosialt fellesskap med andre. I tillegg liker 
du å bo litt landlig, og kjenne på lukten av 
gård og sommereng. Estetikk både ute og 
inne oppleves som en kvalitet, og du liker 
både konserter og skuespill, gjerne som 
deltaker. I tillegg er du glad i å jobbe både 
med gårdsarbeid og tradisjonshåndverk, 
om du da ikke aspirerer som kokk eller 
baker. Det har vi mulighet for å tilby her. 
Du bør nok være mer enn gjennomsnittlig 
interessert i et sosialt liv hvis du skal trives 
her oppe, for det er så mye folk, aktiviteter 
og kjekke ting som skjer hele tiden. •••
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