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Denne veilederen bygger på erfaringer og 
resultater fra det nasjonale forsøket «Praksis og 
kunnskapsutvikling i NAV-kontor» der NAV Østfold 
og Buskerud sammen med Høgskolen i Østfold har 
deltatt med KLAR-prosjektet. NAV-kontorene skal 
tilby arbeidsrettet oppfølging slik at flere brukere 
med nedsatt arbeidsevne og sammensatte behov 
inkluderes i arbeid, utdanning og sosialt fellesskap. 
En egnet tilnærming til dette er Supported 
Employment (SE). Veilederen gir en beskrivelse
av erfaringer, gode grep til andre NAV-kontor 
som ønsker å jobbe SE. Veilederen er et tillegg til 

kunnskapsbeskrivelsen fra KLAR-prosjektet 2017, 
der det gis nærmere beskrivelser av resultater 
og erfaringer med utprøving av SE i NAV-kontor. 
Utprøvingen bygger på «Supported Employment 
Verktøykasse» (EUSE 2010). Dette dokumentet
beskriver hva vi har lagt vekt på i vår utprøving av SE 
i NAV-kontor. 

Fredrikstad 16.01.17  
Erna Haug  
Prosjektleder

Forord
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Målgrupper for veilederen er ledere og veiledere 
som vil benytte Supported Employment(SE) i 
arbeidet med å få flere personer med nedsatt 
arbeidsevne i ordinært lønnet arbeid. Veilederen 
bygger på resultater og erfaringer fra utprøvingene 
i NAV Hurum, NAV Røyken, NAV Moss, NAV Rygge. 
De fire NAV-kontorene har sammen med Høgskolen 
i Østfold utviklet denne veilederen. Ved utforming 
av veilederen er det tatt utgangspunkt i «Supported 
Employment Verktøykasse»(EUSE 2010), men vi
vil i hovedsak formidle erfaringer og resultater 
om hvordan man kan bruke SE som metodisk 
tilnærming i NAV-kontor.

I veilederen har vi benyttet en definisjon av 
Supported Employment som en metodisk 
tilnærming som jobbveiledere kan benytte for 
å hjelpe mennesker med nedsatt arbeidsevne 
til å få og beholde et ordinært lønnet arbeid. 
Tilnærmingen er individrettet og tar utgangspunkt 

1 Innledning
i arbeidssøkerens eget ønske om arbeid. Kjernen 
i Supported Employment er rask overgang til 
ordinært arbeid med opplæring og oppfølging ute 
på arbeidsplassen (place then train). Arbeidssøkerne 
og arbeidsgiverne får individuell oppfølging av en 
jobbveileder også etter ansettelse (EUSE 2010). 

Før vi gir mer konkrete beskrivelser og anbefalinger 
vil vi i kapittel 1 kort presentere noen kjennetegn 
ved Supported Employment. I veilederens
kapittel 2 presenteres erfaringer og forslag til 
hvordan NAV-kontor kan organisere for oppstart og 
implementering. Denne delen av veilederen
henvender seg primært til NAV-ledere. I veilederens 
kapittel 3 presenteres de etiske retningslinjene for 
SE, før vi viser hvordan femtrinns modellen kan 
benyttes som et rammeverk i arbeidet med å få 
arbeidssøkere ut i ordinært lønnet arbeid og en 
varig arbeidslivstilknytning.

1.1 Om Supported Employment

Supported Employment er utviklet i Canada og 
Nord- Amerika på 70- tallet, som en reaksjon på at 
mennesker med funksjonsnedsettelser nesten
utelukkende ble tilbudt arbeid utenfor det ordinære 
arbeidsmarkedet. Norge var tidlig ute med et 
pilotprosjekt, arbeid med bistand (AB) fra 1996.
Supported Employment har vært benyttet av 
arbeidsmarkedsbedrifter, men i mindre grad vært 
gjenstand for systematisk utprøving i NAV-kontor.

Mye av litteraturen om SE er basert på forskning 
som sammenligner SE med andre tilnærminger til 

arbeidsinkludering. Litteraturen viser samlet en klar 
tendens til at effektene av SE er bedre enn ved bruk 
av mer skjermede tiltak og metoder, basert på
«train then place» tilnærminger. Forskjellige studier 
viser ulike resultater, men i snitt viser forskningen 
en effekt på 40 -50% mot ca. 20% for tiltak basert 
på ordinær «train then place» tilnærming (Bond, 
Drake & Becker 2008, Bond 2004, Bond et al 2001). 
Resultatene fra utprøvingen av SE i KLAR-prosjektet 
ligger noe i overkant av disse resultatene. I KLAR-
prosjektet har mellom 50 og 60 % av arbeidssøkerne 
kommet ut i ordinært lønnet arbeid.
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Brukere med sammensatte bistandsbehov av 
midlertidig karakter er definert på følgende måte i 
NOU 2012:6: «Sammensatte bistandsbehov betyr her 
at brukernes utfordringer ikke bare gjelder sykdom, 
lyte eller skade som hindrer arbeidsdeltakelse, men 
at brukerne også har utfordringer med å mestre sitt 
eget liv i bredere forstand. Eksempler på dette er 
problemer knyttet til boforhold, økonomi, avbrutt 
skolegang, manglende basiskunnskaper, språk, rus, 
mangel på selvtillit, sosiale og psykiske problemer» 
(NOU 2012:6)

Supported Employment bygger på verdiene: 
Empowerment, sosial inkludering, verdighet og 
respekt for den enkelte arbeidssøker. Som metodisk 

tilnærming i arbeidet med arbeidsinkludering 
representerer SE en måte å jobbe på som
er forskjellig fra ordinær oppfølging i NAV- 
kontorene. Hovedforskjellen ligger i hvordan selve 
oppfølgingsarbeidet gjennomføres, men også i 
den direkte samhandlingen jobbveileder har med 
arbeidstakere og arbeidsgivere. Eksempelvis kan 
jobbveileder i en periode delta i arbeidet ute 
på arbeidsplassen sammen med arbeidstaker. 
Jobbveileder kan også ha en veilederfunksjon i 
forhold til tilpasning på arbeidsplassen, med mål om 
å overføre inkluderingskompetanse til arbeidsgiver. 
Eksempler på forskjeller mellom inkludering og 
formidling kan være:

I KLAR-prosjektet har målgruppa for utprøving av SE vært: 

• Brukere med sammensatte behov og nedsatt arbeidsevne
• Brukere med behov for tett individuell oppfølging
• Brukere som er motivert for arbeid

Inkludering Formidling
Ta utgangspunkt i arbeidssøkers ønsker Ta utgangspunkt i arbeidsgivers ønsker

Bedriftens behov Match i portefølje

Inkluderingskompetanse Arbeidsmarkedskompetanse

Med ansvar for et begrenset antall arbeidssøkere 
vil jobbveileder være mer tilgjengelig og kunne 
tilby mer konkret veiledning, i forhold til tiltak og 
virkemidler og oppfølging overfor både arbeidstaker 
og arbeidsgiver.

I tråd med FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne har alle 
innbyggerne, uavhengig av fungering rett til å få 

eller beholde arbeid. Femtrinnsmodellen i SE har vist 
seg å være et godt rammeverk for NAV-
kontorenes arbeid med økt arbeidstilknytning blant 
arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne. Selv om 
definisjonen av SE kan variere noe fra land til land
er det bred enighet om at tre kriterier danner selve 
grunnlaget for SE. Disse er: Lønnet arbeid, ordinært 
arbeid og tidsubegrenset bistand (EUSE 2010).
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Lønnet arbeid

Alle arbeidstakere skal få lønn for det arbeidet 
de utfører. I KLAR-prosjektet har det for enkelte 
arbeidssøkere blitt benyttet arbeidstrening i
begynnelsen av arbeidsforholdet. For arbeidssøkere 
som over tid har stått lenge utenfor arbeidslivet
har dette vist seg å være en god ordning både 
for arbeidstaker og arbeidsgiver. Bruken av 
arbeidstrening har vært målrettet og planlagt og 
kun benyttet hos arbeidsgivere der det er laget 
avtale om mulig tilsetting etter endt periode. I KLAR- 

Ordinært arbeid er både mål og virkemiddel

Grunntankene i SE er at alle har en 
arbeidsevne, men enkelte personer kan ha en 
nedsatt arbeidsevne relatert til den enkelte 
arbeidssituasjonen. Alle kan ha et ordinær 
arbeid, men noen har behov for et arbeid 
der arbeidsoppgavene er tilrettelagt og der 
arbeidsmiljøet er forberedt på å ta imot
arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne. Gjennom 
SE holdes det fokus på å fremme arbeidssøkernes 
ressurser og på hva arbeidssøker kan bidra med i 

Det tredje prinsippet er individuell oppfølging 
av arbeidstaker og arbeidsgiver også etter 
ansettelse. Utstrakt oppfølging og tilgjengelighet fra 
jobbveileder overfor arbeidsgiver og arbeidstaker 
muliggjør de to første målene om ordinær lønn og 
ordinært arbeid. Gjennom KLAR-prosjektet har vi 
erfart at oppfølgingen ute på arbeidsplassen må 
tilpasses den enkelte arbeidsgiver og arbeidssøkers 

Ordinært arbeidsmarked
Ordinært arbeid er førstevalg

prosjektet har det imidlertid vært et hovedfokus
og et hovedmål at arbeidssøker skal direkte i 
ordinært lønnet arbeid. I SE er ordinært arbeid 
både et mål og et virkemiddel. Ved at arbeidssøker 
går direkte ut i ordinært lønnet arbeid kan det 
forhindre at inkluderingsprosessen stopper opp 
ikvalifiseringstiltak eller at arbeidssøkere som 
kunne lykkes i ordinært arbeid blir værende i 
arbeidstreningstiltak (“innelåsningseffekten”).

jobben ute på arbeidsplassen. For arbeidsgivere 
er arbeidssøkers ønske om jobb og spørsmålet 
om arbeidssøkers kunnskap og kompetanse et 
hovedfokus. Arbeidsgivere i KLAR- prosjektet 
oppfordrer NAV-kontorene til å begrense bruken av 
arbeidstrening til arbeidsplasser der arbeidstrening 
blir benyttet med et klart mål og en tydelig hensikt. 
Et målrettet og planlagt samarbeid om oppfølging 
av både arbeidsgiver og arbeidstaker skal bidra til at 
arbeidstakeren lykkes med å komme i arbeid.

behov og at det synes lite hensiktsmessig å definere 
en standard for omfanget av oppfølgingen og 
når den skal avsluttes. I noen situasjoner kreves 
det perioder med mye oppfølging gjennom 
fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen, mens 
det i andre tilfeller er tilstrekkelig med høy grad 
av tilgjengelighet på mail eller telefon overfor 
arbeidstaker og arbeidsgiver.

Tidsubgrenset bistand

Oppfølging også etter ansettelse
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Femtrinnsmodellen er selve rammeverket for 
arbeidsprosessen i Supported Employment.
På trinn 1 i modellen etableres innledende 
kontakt og det utarbeides en samarbeidsavtale. 
På trinn 2 gjennomføres yrkeskartlegging og 
karriereplanlegging, herunder karriereveiledning. 
Trinn 3 består av prosessen med å finne en 
passende jobb (utarbeide CV, skrive søknader og
kontakte aktuelle arbeidsgivere). I modellens trinn 
4 etableres og utvikles samarbeid med arbeidsgiver, 
mens trinn 5 handler om oppfølging og opplæring 
på arbeidsplassen. Her skal jobbveileder følge opp 
arbeidsrelasjonen. Dette innebærer oppfølging 

Femtrinnsmodellen

av arbeidsgiver, arbeidstaker og miljøet rundt. Vi 
har erfart at det kan være like hensiktsmessig å 
benytte en av de ansatte på arbeidsplassen som 
en type fadder, fremfor at jobbveileder er tilstede 
ute på arbeidsplassen (Natural support). Selv om 
femtrinnsmodellen illustrerer trinnvis jobbing er 
erfaringene fra utprøvingen at trinnene i noen grad 
overlapper hverandre, særlig trinn 4 og 5. Det viser 
seg også at det underveis jobbes fram og tilbake 
mellom de ulike trinnene og at det benyttes mest 
tid i trinn 2 og 5. Erfaringer fra KLAR-prosjektet er at 
kontakten med arbeidsgivere ofte begynner allerede 
i trinn 2.

                  

Støtteapparat

O
P
P
F
Ø
L
G
I
N
G

                  

                  
ARBEIDSRELASJON

                  

Person

                  

Arbeidsgiver

Rammeverket for arbeidsprosessen

Kilde, figur: Arbeid- og velferdsdirektoratet 2016
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2. SE i NAV-kontor

En jobbveileder har en variert og spennende, men til 
dels også en utfordrende arbeidssituasjon. Primært 
skal han/hun bistå den enkelte arbeidssøker og 
arbeidsgiver ut fra individuelle behov i møter 
på kontoret, eller ute på arbeidsplassen. Dette 
innebærer alt fra å arbeide med kontaktetablering, 
skape tillit og relasjon, systematisk kartlegging, 
oppsøkende arbeid hos arbeidsgivere, jobbe konkret 
sammen med arbeidstaker ute på arbeidsplassen til 
oppfølging og veiledning av arbeidsgiver og å være 
«brannslukker» når det er behov for det. Oppfølging 
innebærer også at en veileder følger samme 

Lederforankring

I KLAR-prosjektet har vi erfaring med at god 
lederforankring har vært en suksessfaktor. 
Supported Employment representerer for mange 
en annerledes måte å jobbe på. Det er derfor viktig 
at leder tilrettelegger for informasjonsspredning og 
kunnskapsdeling om SE også til andre ansatte. De 
ulike NAV-kontorene i prosjektet har gode erfaringer 
med å eksempelvis bruke fagmøter, tverrfaglige 
møter, fagseminar o.l. til dette. Jobbveilederne eller 
eksterne innledere har holdt innledninger om SE og 
det har i tillegg blitt tilrettelagt for refleksjoner og 
diskusjoner om hvordan andre ansatte i kontoret 
kan benytte elementer av Supported Employment i 
sitt arbeid.

I dette kapittelet presenteres noen erfaringer 
og gode grep for hvordan NAV-kontorene har 
organisert og lagt til rette for å ta i bruk SE som 
metodisk tilnærming for arbeidsinkludering. Mye 
av det som er spesifikt med å bruke SE i NAV-

kontor handler om hvordan arbeidet organiseres 
og gjennomføres i virksomheter som har mange 
pålagte og varierte oppgaver å løse og hvor det 
kontinuerlig er endringer både i forhold til ansatte, 
metodikk, fokusområder etc.

Mange veiledere i NAV-kontor har store 
porteføljer med inntil 200 brukere. Dette kan 
utfordre jobbveiledernes legitimitet da de har 
en mindre portefølje. Det har i slike situasjoner 
vært avgjørende at lederne har vært støttende 
overfor jobbveilederne og igjen satt temaet SE på 
dagsorden i egnede fora i kontoret. Jobbveilederne 
i prosjektet rapporterer at legitimiteten i kontoret 
økte suksessivt med at arbeidssøkere med 
lange tiltakskarrierer, rusproblemer og psykiske 
problemer gikk over i ordinært lønnet arbeid.

arbeidssøker/arbeidstaker og arbeidsgiver over tid. 
Rapportering fra både arbeidstaker, arbeidsgiver 
og jobbveileder er entydig på at denne relasjonen 
over tid er en vesentlig betydning for raskest mulig 
å nå målet om ordinært arbeid. Gjennom å være et 
team som kan samarbeide over tid øker muligheten 
for å gi treffsikker bistand med tilrettelegging og 
tilpasninger i arbeidssituasjonen.

Jobbveileder tilbringer vel så mye av sin arbeidstid 
ute i bedrifter og andre virksomheter som inne på 
NAV- kontoret. Dette fordrer en arbeidssituasjon 

Jobbveileders arbeidssituasjon og ressurstilgang
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som tillater at den enkelte jobbveileder har 
mulighet for fleksibilitet og en aksept for at mye 
av arbeidstiden tilbringes utenfor kontoret. Det er 
gjennom prosjektet også gjort gode erfaringer med 
at møter med arbeidssøkere er gjennomført utenfor 
NAV-kontoret. Mye aktivitet utenfor kontoret har 
aktualisert spørsmål om disponering av bil og 
jobbtelefon. Både arbeidsgivere og arbeidstakere 
rapporterer at det har vært en ubetinget suksess at 
den enkelte jobbveileder har mobiltelefon og kan 
nås direkte enten per samtale eller ved SMS.
Jobbveileder samarbeider med andre aktører 
både internt i NAV-kontoret og eksternt. Erfaringer 
fra KLAR-prosjektet har vist at jobbveiledere 

som driver oppfølging ute på arbeidsplasser 
og har en arbeidshverdag preget av mye 
utadrettet virksomhet, også bygger et nettverk av 
arbeidsgivere. Dette nettverket har blitt en ressurs 
som jobbveileder kan benytte seg av i oppfølging 
av «nye» arbeidssøkere, men det kan også være en 
ressurs for andre medarbeidere som jobber med 
å få arbeidssøkere ut i/tilbake i ordinært lønnet 
arbeid. Flere jobbveiledere har opplevd
at arbeidsgivere tar direkte kontakt når de er i 
behov av arbeidskraft. Dersom jobbveileder ikke 
har arbeidssøkere i sin portefølje som ønsker dette 
arbeidsstedet formidles ledig stilling til andre 
veiledere i kontoret.

For å øke kvaliteten på inkluderingsarbeidet med 
Supported Employment er erfaringene fra KLAR- 
prosjektet entydige på at det bør ansettes egne 
veiledere som kun jobber SE. Jobbveilederne 
rapporterer om at arbeidssituasjonen til tider har 
vært ensom. Det bør etableres team på minimum 
to ansatte som kan samarbeide og gi hverandre 
nødvendig støtte og veiledning. Erfaringen fra 
prosjektet er at små SE-team bør være tilknyttet 
en avdeling. For teamet som jobber med SE har 
det også vært nyttig å systematisere samarbeidet 
med andre som jobber med arbeidsinkludering. 
For eksempel kan det etableres faggrupper eller 
nettverk for å dele kunnskap og erfaringer.

Da jobbveileder har ansvar både for oppfølging av 
arbeidssøker og arbeidsgiver før, under og etter 
tilsetting anbefaler vi at hver jobbveileder har et 
begrenset antall arbeidssøkere i sin portefølje. SE 
krever at jobbveileder er fleksibel og tilgjengelig 
for både arbeidstaker og arbeidsgiver og raskt 
kan reise ut på arbeidsplassen når problemer 
oppstår. Gjennom forsøket har vi erfart at det 

er vanskelig å kombinere en jobbveilederstilling 
med andre arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder. 
Jobbveilederne har ansvaret for arbeidsoppgaver 
knyttet til arbeidssøkers behov for støtte og 
oppfølging i prosessen mot arbeid. I tillegg 
samarbeider jobbveileder med andre som er 
viktige for arbeidssøkeren, for eksempel barnevern, 
fastlege, SMP, DPS og arbeidssøkerens nettverk. 
En suksessfaktor har vist seg å være at spørsmål 
om bolig, sosialhjelp eller andre ytelser har vært 
behandlet av andre veiledere ved kontoret. En slik 
arbeidsfordeling har muliggjort at jobbveileder har 
hatt et hovedfokus på arbeid og arbeidsinkludering. 
En suksessfaktor har vært at jobbveiledere har fattet 
beslutninger og tatt viktige avgjørelser i situasjonen, 
her og nå, ute på arbeidsplassen. Erfaringen fra 
utprøvingen og uttalelser fra arbeidsgivere viser at 
dette bidrar til et bedre og mer effektivt samarbeid 
mellom jobbveileder og arbeidsgiver og til at 
arbeidsgiver, arbeidssøker og jobbveileder raskere 
kan finne gode løsninger.

Dedikerte og myndiggjorte jobbveiledere som jobber i team
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Som jobbveileder er det viktig å ha grunnleggende 
inkluderingskompetanse og god kunnskap om 
Supported Employment. I KLAR-prosjektet fikk 
jobbveilederne ved oppstart en mulighet til å ta 
videreutdanning i SE. Dette ga jobbveilederne 
både en grunnleggende kunnskap om Supported 
Employment, en felles metodeforståelse og en felles 
faglig plattform. Erfaringene fra prosjektet tilsier at 
vi vil anbefale at ansatte som skal være

Andre viktige kvaliteter hos 
jobbveiledere er å ha en genuin tro 
på at endring er mulig. De må ha 
en grunninnstilling og en tro på at 
alle som ønsker det kan lykkes med 

å komme i arbeid.

Det å kontakte en arbeidsgiver for første gang har 
vært krevende for mange jobbveiledere. Terskelen 
for å ta direkte kontakt med arbeidsgivere enten 
på telefon eller ved å oppsøke virksomheten 
kan være høy for mange som er nye i rollen 
som jobbveileder. Særlig gjelder dette hvis 
man kontakter en arbeidsgiver på vegne av 
en arbeidssøker som har stått lenge utenfor 
arbeidslivet, har få formelle kvalifikasjoner og/eller 
har sosiale eller helsemessige utfordringer som kan 
gjøre ansettelsesforholdet vanskelig. Samtidig har vi 
gjennom KLAR-prosjektet erfart at det å finne den 
rette arbeidsgiveren er helt avgjørende for
om arbeidssøkeren skal lykkes. Det kan ta tid å finne 

jobbveiledere har etter/videreutdanning i Supported 
Employment eller tilsvarende spesialisering innen 
arbeidsinkludering. Jobbveilederne rapporter videre 
at de vil anbefale at det tilbys gruppeveiledning. SE- 
veiledning både på metode og enkeltsaker har vist 
seg å være nyttig, særlig for å styrke kompetansen 
innen kontaktetablering og oppfølging av både 
arbeidssøkere og arbeidsgivere.

Krav til kompetanse

Arbeidsgiverkontakt

riktig arbeidsgiver og riktige arbeidsoppgaver,
motiverte arbeidssøkere og  motiverte 
arbeidsgivere, riktig arbeidsplass til riktig 
arbeidssøker (god jobbmatch). Erfaringene fra 
KLAR-prosjektet er allikevel at mange arbeidsgivere 
er motiverte og har et ønske om å være med å 
skape en forskjell i folk sine liv gjennom å gjøre de 
tilpasningene som skal til for at arbeidssøkeren 
kan mestre jobben. Jobbveilederne rapporterer 
om at det å etablere kontakt med arbeidsgivere 
krever trening. Kunnskap bygges og erfaringer deles 
blant annet i samarbeidet som foregår mellom 
arbeidssøker, arbeidsgiver og jobbveileder.
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Selvbestemmelse og medvirkning er grunnleggende 
verdier i møte med arbeidssøker. Det er 
arbeidssøkers ønsker og behov som bestemmer 
hvordan samarbeidet med jobbveileder og 
arbeidsgiver planlegges og gjennomføres.
Erfaringene fra KLAR-prosjektet er at individuell 
tilpasning er viktig i hele arbeidsprosessen mot 
arbeid. Jobbveileders oppgave er å kartlegge den 
enkeltes behov slik at arbeidssituasjonen,
tilretteleggingen og oppfølgingen på arbeidsplassen 
kan skreddersys.

Individuelt tilpasset oppfølging kan bryte med 
praksiser bygget på en likhetstankegang, der 
resonnementet er at like tilfeller skal behandles 
likt. Det å jobbe med å spre legitimitet for SE i 
NAV-kontoret handler blant annet om å etablere en 
forståelse for at individuell tilnærming og tilpasning 

Individuelt tilpasset og tidsubgrenset oppfølging

til arbeidsgiver og arbeidstaker er hensiktsmessig og 
gir resultater.

I tillegg til å være individuelt tilpasset er 
oppfølgingen i SE tidsubgrenset i den forstand at 
man ikke setter noen tidsramme for når
oppfølgingsarbeidet skal avsluttes. Jobbveileders 
oppfølging fortsetter frem til arbeidstaker og 
arbeidsgiver ikke lenger har behov for oppfølgingen.
Jobbveileder får gradvis en mer tilbaketrukket 
rolle, samtidig som betydningen av arbeidsgivers 
veiledning og oppfølging styrkes. Vurderingen av 
når tiden er inne for at jobbveileder kan avslutte 
oppfølgingen vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det at 
oppfølgingen er tidsubgrenset betyr at det kan
være uforutsigbart når hver enkelt jobbveileder har 
kapasitet til å ta imot nye arbeidssøkere.
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3. Jobbveileders arbeid med Supported Employment

I dette kapittelet vil vi presentere og dele erfaringer 
fra hvordan jobbe SE i NAV ut fra de etiske 
retningslinjene og femtrinnsmodellen.
I KLAR-prosjektet har de etiske retningslinjene 
blitt konkretisert og vært grunnlaget for hvordan 
femtrinnsmodellen er fylt med faglig innhold. 
Etter at vi har beskrevet de etiske retningslinjene 

viser vi gjennom et eksempel (case) hvordan 
disse kan komme til uttrykk gjennom arbeidet i 
femtrinnsmodellen. I gjennomgangen
av femtrinnsmodellen vil vi vise til konkrete 
erfaringer fra KLAR-prosjektet og utfra dette gi noen 
anbefalinger innenfor hvert av trinnene. Det er lagt 
spesielt vekt på følgende:

En grunnholdning i SE er at hvert enkelt 
menneske er unikt, med egne interesser, 
preferanser, forutsetninger og bakgrunn. Denne 
grunnholdningen forutsetter et fokus på individet, 
der jobbveileder skaper tillit og får en relasjon til
den enkelte arbeidssøker. Et viktig skille mellom 
Supported Employment og ordinær oppfølging i 
NAV-kontor er at jobbveiledere som jobber ut fra 
SE-modellen har tid og mulighet til å bygge opp en 
relasjon til arbeidssøkere og arbeidsgivere.
Med utgangspunkt i arbeidssøkers ønsker kan 

Individuell tilnærming

arbeidssøker, arbeidsgiver, jobbveileder og andre 
samarbeide om å finne fram til forhold som vil være 
av avgjørende betydning for at arbeidstaker kan 
lykkes. Resultatet fra samarbeidet brukes videre til 
å «skreddersy» arbeidsoppgaver og andre forhold 
som er av betydning for at arbeidstaker skal lykkes; 
transport til og fra jobb, arbeidstøy, kontakt med 
personalgruppa ol. Informasjon om eventuelle 
utfordringer er også viktig for muligheten for å 
finne riktig jobb. Forutsetninger for den individuelle 
tilnærmingen er:

Tidsbruk: 
 
Enkelte arbeidssøkere trenger 
at jobbveileder bruker mer 
tid på kontaktetablering, 
relasjonsbygging og 
yrkeskartlegging enn andre 
(trinn 1 og 2 i SE-modellen). 
Andre arbeidssøkere er mer 
motiverte for å komme raskt 
i gang med søkeprosessen 
og har klart for seg hvor de 
ønsker arbeid. For disse blir 
det viktig at motivasjonen 
opprettholdes og at det 
innledende arbeidet ikke 
trekker ut i tid.

Oppfølging:
 
Oppfølging i søkeprosess og 
kontakt med arbeidsgivere: 
Mange arbeidssøkere 
har behov for mye 
oppfølging og veiledning i 
søknadsskriving, utarbeiding 
av CV og innhenting av 
attester/ referanser osv. 
Arbeidssøker bestemmer 
hvor mye og når han ønsker 
hjelp fra jobbveileder: 
hvem skal ta førstekontakt 
med arbeidsgiver, skal 
jobbveileder være med på 
jobbintervju?

 
Det er i KLAR-prosjektet 
lagt stor vekt på at det er 
den enkelte arbeidssøker 
og arbeidsgivers behov som 
bestemmer omfanget av og 
formen på oppfølgingen. 
Noen arbeidssøkere har 
i perioder behov for mye 
oppfølging på arbeidsplassen, 
mens det for andre er 
tilstrekkelig at jobbveileder er 
tilgjengelig på mobil og
på e-post.

Oppfølging på arbeidsplassen: 
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Konfidensialitet er viktig for å sikre en fortrolig 
relasjon mellom jobbveileder, arbeidsgiver
og arbeidssøker. Det er alminnelige regler for 
taushetsplikt som gjelder. I kontakt med arbeidsgiver 
er det en god praksis at arbeidssøker og jobbveileder 
på forhånd diskuterer hva som skal sies i møter,

I Supported Employment står arbeidssøkers 
medvirkning og selvbestemmelse sentralt i 
hele prosessen. Ved å tilrettelegge for reell 
brukermedvirkning øker mulighetene for at 
arbeidssøker kan ta hensiktsmessige
valg. Brukermedvirkning i NAV skal styrkes og 
arbeidsrettede tjenester skal videreutvikles 
både for arbeidssøkere og arbeidsgivere. Mer 
brukerrettede, effektive, målrettede tjenester 

Brukermedvirkning – verdighet og selvbestemmelse

Konfidensialitet

som bidrar til gode opplevelser for brukerne av 
NAV-kontoret skal sikres. Flere skal i arbeid og 
aktivitet, tjenestene skal være tilpasset brukernes 
behov (Prop. 1 S (2015-2016)). I KLAR-prosjektet 
rapporterer arbeidssøkerne om at de opplever reell 
brukermedvirkning og at det er deres ønsker og 
behov som har styrt valg av arbeidssted og tempoet 
i prosessen.

og hva arbeidssøker ønsker at jobbveileder skal si 
noe om. Arbeidsgiverne rapporterer om at de ikke 
behøver å vite alt om arbeidstakerne, men at det 
er viktig med åpenhet og ærlighet. De har behov 
for å få den informasjonen som har betydning for 
arbeidsforholdet. Arbeidsgivere vil vite hvem
de ansetter.

Oppfølging på arbeidsplassen: 
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3.2 Femtrinnsmodellen

Femtrinnsmodellen er et rammeverk som gir 
struktur for hvordan arbeidsprosessen med den 
enkelte arbeidssøker utføres. Det er verdt å merke 
seg at selve arbeidsprosessen bærer preg av å 
foregå frem og tilbake, fremfor å foregå linjert.

Femtrinnsmodellen:
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Trinn 1. Innledende kontakt og samarbeidsavtale

Camillo er veldig klar for å komme seg ut i ordinært arbeid. Han har tidligere vært i tiltak ved en 
arbeidsmarkedsbedrift, og vil absolutt ikke videre i et sånt opplegg. Jobbveileder oppretter raskt en god 
relasjon til Camillo. For jobbveileder virker det som at bare det at noen tror på han og hans «jobbhåp», 
er et godt grunnlag for en relasjon.

Case: Camillo

Camillo er 28 år. Født i Norge, har Chilensk mor som flyttet tilbake til Chile for et år siden. Han har slitt 
med rusproblematikk i flere år, har en liten datter og en anstrengt økonomi. Har gått hos ruskonsulent i 
et par år, har også vært innlagt på TUBE (tverrfaglig utredning og behandling). Har ikke klart å bli rusfri. 
Sier til ruskonsulent at han vil jobbe. Blir så deltager i KLAR-prosjektet. Han har førerkort, bor usentralt 
og liker fotball.

Jobbveileders mål i første møte er å etablere 
kontakt/relasjon med Camillo basert på individuell 
tilnærming, verdighet, selvbestemmelse og 
informerte valg. Dette kan jobbveileder gjøre 
gjennom å invitere Camillo til å fortelle om 
jobbønsker, oppmuntre, gi støtte og bekrefte 
initiativ. Jobbveileder gir nødvendig informasjon 
og etterspør hva Camillo ønsker å gjøre selv og hva 
han ønsker av hjelp fra jobbveileder. Det er viktig at 
veileder viser respekt for Camillos valg og formidler 
en tro på hans forslag til løsninger og ønske om 
arbeid. Jobbveileder bør videre oppfordre Camillo 
til å finne ut hva som er arbeidsoppgavene og hva 
som skal til for å kunne søke ønsket stilling.

Det kan i trinn 1 være en utfordring at 
kontaktetablering og bygging av relasjon tar tid da 
mange arbeidssøkere har vært ute av arbeidslivet 
lenge og har behov for god tid for å bli kjent. Et 
godt grep kan da være å legge møter mellom 
jobbveileder og arbeidssøker utenfor NAV-kontoret. 
Erfaringene fra KLAR-prosjektet er at enkelte 
arbeidssøkere uteblir fra videre avtaler når de 
får tilbud om arbeid. Arbeidssøkerne kan da ta 
en pause for så å komme tilbake til avtaler når 
helsen er bedret og de er klare for å gå inn i en ny 
arbeidssituasjon. Jobbveilederen opprettholder 
kontakten med arbeidssøker. 
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Under utprøvingen av SE i KLAR-prosjektet er 
det i kartleggingsarbeidet tatt særlig hensyn til 
prinsippene om individuell tilnærming
og brukermedvirkning. Brukermedvirkning kan 
bety at jobbveileder ikke tar beslutninger på 
arbeidssøkerens vegne, men legger til rette for at 
beslutninger om yrkesvalg tas av arbeidssøkeren 
selv. En annen form for brukermedvirkning er at det 

Trinn 2. Yrkeskartlegging og karriereplanlegging

Det at arbeidssøkere ønsker konfidensialitet 
omkring deler av sin egen livs- og helsesituasjon kan 
føre til utfordringer og dilemmaer for jobbveileder.
Den første kontakten med en arbeidsgiver kan sett 
med jobbveileders øyne være både utfordrende og 
avgjørende for prosessen videre. For å opprettholde 
tillit og en god arbeidsrelasjon er det viktig å 
overholde løfter man har gitt til arbeidssøker

Trinn 3. Finne en passende jobb

Camillo er usikker på hva han vil jobbe med. Derfor benytter vi oss av kartleggingsverktøyet WIE. Et av hans 
valg kommer da ut som lokomotivfører. Etter noe tid finner Camillo ut at dette ikke passer for han. Dette 
med bakgrunn i hans rusproblematikk og at han ikke ønsker en lengre utdanning. Vi bruker mer tid på 
yrkeskartlegging og sammen finner jobbveileder og Camillo ut at det er salgsjobb han egentlig ønsker. Det 
er innen denne bransjen han selv mener at han har fungert godt. Det jobbes videre med dette.

ikke er utviklet eller tatt beslutninger om bruk av 
felles eller spesifikke kartleggingsverktøy.
Valg av slike verktøy er gjort av den enkelte 
jobbveileder tilpasset den enkelte arbeidssøker 
avhengig av hva som er best egnet. Vi anbefaler 
imidlertid at det benyttes forskningsbaserte 
kartleggingsverktøy for systematisk kartlegging. 

Camillo skriver opp en liste over hvilke arbeidsplasser han kunne tenke seg å jobbe. Jobbveileder tar kontakt 
med et forsikringsselskap. Her viser det seg at det kun er akkordjobber. Camillo ønsker ikke det. Han vil  
ha en tryggere inntekt. De kontakter flere bedrifter og hos XX får de mulighet til å komme i et møte. I SE er 
man i utgangspunktet opptatt av åpenhet, men Camillo vil ikke si noe om sin rusproblematikk  
til arbeidsgiver.

som handler om konfidensialitet. Samtidig må 
jobbveileder anerkjenne arbeidsgivers behov for å 
danne seg et realistisk bilde av hvem arbeidssøker 
er og hva som er dennes styrker og svakheter. 
Erfaringen fra KLAR-prosjektet er at jobbveileder bør 
legge mye vekt på den oppfølgingen arbeidsgiver 
har behov for. Dette vil kunne redusere risikoen 
arbeidsgiver kan oppleve ved å gi arbeidssøkeren en 
ny mulighet på arbeidsmarkedet.
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Det å etablere en samarbeidsrelasjon med 
arbeidsgiver er en avgjørende oppgave for 
at inkluderingen skal lykkes. Erfaringene fra 
utprøvingen viser at tilgjengelighet er av 
avgjørende betydning for å etablere en relasjon til 
arbeidsgivere. Det at arbeidsgiver vet at han kan 
få tak i jobbveileder ved behov ser ut til å være 

Trinn 4. Samarbeid med arbeidsgiver

Både jobbveileder og Camillo drar i møte hos arbeidsgiver. Dette blir et møte som minner om et 
jobbintervju. Camillo får «tøffe» spørsmål, men svarer godt for seg. Allerede i intervjuet virker det som at 
han vil passe inn i miljøet. Det er mange fotballinteresserte menn på arbeidsplassen. Dagen etter får han 
tilbud om arbeidstrening. De blir enig om at Camillo kan starte opp i en kort praksis, 14 dager. Om dette 
fungerer er det mulighet for at Camillo får lønn.

Erfaringene fra utprøvingen viser at det er viktig å 
prioritere oppfølging på arbeidsplassen. Vi
anbefaler at dette også gjøres i de tilfellene der det 
ikke er etterspurt hverken fra arbeidssøker eller 
arbeidsgiver. Dette er en forutsetning for å kunne 

helt avgjørende for å etablere et godt samarbeid. 
Utprøvingen har gitt gode erfaringer med at 
jobbveiledere som bistår arbeidsgivere med mer 
generelle råd og veiledning (f.eks utfylling av 
skjemaer) blir ansett som en ressurs som er nyttig 
for arbeidsplassen.

Trinn 5 opplæring og trening på/eller utenom arbeidsplassen

Etter 14 dager starter Camillo i lønnet jobb. Han glir godt inn i arbeidsmiljøet og arbeidsgiver er svært 
fornøyd. Han jobber på ordrekontoret og er effektiv og nøyaktig. Han starter på jobb hver dag kl. 7. 
Jobbveileder er innom på arbeidsplassen bare for å se hvordan dette går. Jobbveileder får beskjed om at 
det bare er å stikke innom, men kanskje best på fredager. Da det ikke er så mye varelevering etc.
Jobbveileder er innom noen fredager. Camillo er stadig innom NAV-kontoret, får nå også bistand fra 
økonomisk rådgiver. Han har klart å bli rusfri!

Camillo rykket opp i gradene, og arbeidsforholdet fungerte godt. Helt til bedriften skulle sentraliseres, og 
avdelingen Camillo jobbet i ble flyttet. Camillo fulgte med.

være i forkant og løse utfordringer før de blir til 
store problemer. Det å ringe, sende en e-post eller 
foreta et kort besøk («stikke innom») kan være 
tilstrekkelig.
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Vi har i denne veilederen vektlagt forhold ved det 
å jobbe med SE i NAV-kontor som vi mener det er 
viktig for andre å kjenne til dersom man ønsker 
å begynne å jobbe etter Supported Employment 
som metodisk tilnærming. Avslutningsvis vil vi 
oppsummere de viktigste hovedpunktene. 
Vi har lagt vekt på: 

4 SE i NAV-kontor

NettverksbyggingLederforankring
Rolleavklaring

Tid Fleksibilitet

Selvbestemmelse

Ordinært lønnet arbeid

Empowerment

Brukermedvirkning
Egen regi

Arbeidsgiverkontakt
Tidsubegrenset oppfølging

Tilgjengelighet

Myndiggjøring
Inkluderingskompetanse

Samarbeid

• Rolleavklaring
• Tid
• Fleksibilitet
• Selvbestemmelse
• Ordinært lønnet arbeid
• Empowerment
• Brukermedvirkning
• Egen regi
• Arbeidsgiverkontakt
• Tidsubegrenset oppfølging
• Tilgjengelighet
• Myndiggjøring
• Inkluderingskompetanse
• Samarbeid
• Nettverksbygging
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NettverksbyggingLederforankring

Rolleavklaring

Tid

Fleksibilitet

Selvbestemmelse

Ordinært lønnet arbeid
Empowerment

Brukermedvirkning Egen regi

Arbeidsgiverkontakt

Tidsubegrenset oppfølging

Tilgjengelighet

Myndiggjøring

Inkluderingskompetanse

Samarbeid


