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Det er nå gått to år siden vi første gang introduserte 
Mentorprogrammet for terapeuter. Det har vært to spen-
nende år som har gitt kunder i hele landet. Menneskene vi 
har møtt har  hatt helt ulike utfordringer så programmet 
har virket etter sin intensjon med skreddersydde løsninger 
for den enkelte bedrift. Vi har lært å kjenne hardt arbei-
dene og profesjonelle terapeuter som har ønsket å endre 
på litt på praksisen for å møte både sitt eget og markedets 
behov. 

Det ha også vært fint å kunne samarbeide med NAV for 
å finne gode løsninger for terapeuter mens de  bygge opp 
en klinikk/bedrift, og samtidig være med å finne den reelle 
arbeidsevnen i denne prosessen. Det blir en naturlig kom-
munikasjon og vurdering i de måneden vi jobber sammen.

I praksis på egen klinikk
I yrkeslivet er vi vant til lærlingeordninger, turnusordnin-
ger og praksisplasser. Det er altså som uerfaren, nødven-
dig og viktig å få være sammen med erfarne yrkesutøvere 
for å få veiledning. Det er viktig å prøve yrket, mestre 
ferdigheter i praksis. Omsette teorien og kunnskapen og 
prøve den ut i det virkelige livet. Kurset, skolen og lærebo-
ken forteller noe om virkeligheten, men hvordan fungerer 
det egentlig i virkeligheten? Jeg har selv hatt gleden av å 
veilede utallige lærerstudenter

Mentorprogrammet er i virkeligheten din mulighet til 
å få praksis på egen arbeidsplass for å bygge din bedrift. 
Du er unik med din kompetanse, og din virksomhet er 
også unik. Det er nettopp dette Mentorprogrammet har 
tatt høyde for.

For første gang er det mulig med praksis på egne klinikk 
med personlig mentor for å bygge og utvikle en bærekraf-
tig helsenæring.

Det er lite det er for sent å gjøre noe med.
Det er viktig å ikke finne så mange unnskyldninger for å 
la være. Et av de viktigste suksesskriteriene er å ha fokus. 
Har du en drøm som du har ønske om på å realisere og har 
en profesjonell mentor, vil det være mulig gjennom gode 
prosesser å se på muligheter og stake ut en veg. Så det er 
lite det er for sent å gjøre noe med. Ikke sett begrensnin-
ger for deg selv, men se på muligheter basert på din rike 
erfaring.

Gjennom mentorprogrammet formes kunnskap til 
praksis. 

To år med  
mentorpro-
grammet

UTVIKLING: Wenche Wehus er kjent for å skape utvikling hos firmaer 
der hun går inn som mentor. Men også henne eget firma, The Wave, 
har opplevd en spennende utvikling.

Mentor Wenche Wehus 
feirer og skriver:


