Kvalitetsskala
Målgruppe

Arbeidsgiverkontakter

Jobbutvikling
Metodeveiledning
Ledelsesforankring

Relasjonsbygging
Integrering i helse

Starte opp med IPS eller SE?
Forvirret?
– Fortvil ikke, vi kan hjelpe deg ut av startgropa!

Ressurssenter

En samarbeidspartner for deling av kompetanse og felles utvikling

Vår historie
Litt om Hadeland IPS Ressurssenter
I 2012 ble det bestemt at Individual Placement and
Support (IPS – Individuell Jobbstøtte) skulle prøves
ut i Norge. 7 piloter med ulik organisering i NAV og
helse skulle jobbe etter IPS-modellen. NAV Hadeland
og Hadeland IPS fikk være med i denne satsingen.
I 2017 ble Hadeland IPS et av 4 ressurssentre i
Norge på IPS. Hensikten er å videreutvikle IPS-
tjenesten og spre kompetanse til nyoppstartede
IPS-tjenester og andre som ønsker mer kompetanse
og veiledning på feltet.
Siden 2012 har Hadeland IPS opparbeidet seg
solid kompetanse på Individuell jobbstøtte (IPS) og
Supported Employment (SE). Vi har over flere år
vært medvirkende i gjennomføring av nasjonale kurs
og opplæring om IPS i regi av Arbeids- og Velferds
direktoratet. Vi holder også kurs i Supported
Employment i NAV sin satsning på Egen regi og
Utvidet Oppfølging i NAV.
Hadeland IPS har god kompetanse på kvalitets
evalueringer og bidrar med å gjennomføre kvalitets
evalueringer av tilsvarende tjenester i hele landet.
Hadeland IPS Ressurssenter skal være en regional
og nasjonal kunnskapsbase. Det skal sikre utvikling
og kompetanse gjennom evidensbasert praksis på IPS
og kunnskapsbasert Supported Employment. Dette
skal i hovedsak være gjennom praktisk opplæring.
Hadeland IPS er en egen avdeling på NAV Hadeland
som består av 16 medarbeidere derav 4 metodeveiledere, fagleder, erfaringskonsulent, koordinator
i NAV og avdelingsleder. Alle med ulik kompetanse
og yrkesbakgrunn. Avdelingen leverer både IPS og
Supported Employment (Utvidet Oppfølging i NAV)
og bruker kvalitetsskalaen til IPS som felles ramme
verktøy. Avdelingen motiveres av resultatfokus og
trigges av måloppnåelse gjennom teamarbeid.

Jeg hadde mista
trua på meg selv, og det
trodde jeg også alle
andre hadde gjort!
Nina Skåningsrud,
tidligere jobbsøker

Gjennom systematisk
arbeid med relasjoner
og jobbutvikling, gir
vi folk troen tilbake!

Bli med ut i felten
og lær hvordan jobb
spesialisten finner
jobbmatch for arbeidsgiver og jobbsøker!

Hadeland IPS Ressurssenter
kan tilby følgende tjenester:
1. Hospitering
Et hospiteringsbesøk hos oss på
Hadeland IPS, innebærer at man
kommer tett på hverdagen i en
velfungerende og driftig IPS-tjeneste.
Vi legger vekt på at våre gjester får
et usminket innblikk som innebærer
både gode suksesshistorier og feilene
vi alle kan ta lærdom av.
• Aktiv deltakelse på jobbspesialistmøte
• Skygge jobbspesialist i jobbutvikling
ute hos arbeidsgiver
• Være med som observatør
i behandlingsmøter
• Være med på yrkeskartlegging
av jobbsøker
• Få innsikt i dokumentasjonsrutiner 
i hverdagen
• Delta i metodeveiledning
2. Innføring av IPS/SE-tjenesten
i NAV-kontoret og Helse
• Erfaringer og utfordringer
• Organisering av tjenesten
i NAV og Helse
• Forankring i ledelse
• Møtestrukturer
• Samarbeidsavtale

3.
•
•
•
•
•

Dokumentasjon
Hva som skal dokumenteres?
Hvor det skal dokumenteres?
Hvorfor det skal dokumenteres?
Verktøy og skjema
Andre registreringer

4.
•
•
•
•

Metodeveilederrollen
Hvordan organisere denne rollen?
Mål og resultater
Individuell- og gruppeveiledning
Verktøy og skjema

5. Forberedelser til kvalitetsevaluering
• Hva innebærer det for
organisasjonen?
• Hva bør være på plass?
• Involvering av helse
• Dokumentasjon, timeplan og innhold
• Etterarbeid og handlingsplan
6.
•
•
•
•

Kurs og foredrag
IPS Grunnkurs
Metodeveilederkurs
Jobbutviklingskurs
Kurs for ledere og nyoppstartede
kontorer
• Kursene kan holdes ute hos dere
eller hos oss, og kan settes sammen
til en totalpakke, eller etter ønske.
Tidsramme 1-3 dager.

....er et ofte stilt spørsmål når organisasjoner er i oppstarten med IPS
Det er mange ting å ta tak i og vanskelig å vite hvor man starter når man skal jobbe etter
IPS-modellen. IPS er en evidensbasert tilnærming som tar utgangspunkt i en kvalitetsskala på
25 punkter. Punktene involverer de samarbeidende organisasjonene på flere nivåer. En slik
samarbeidsmodell er avhengig av at flere organisasjoner samarbeider tett for at tjenesten skal
integreres i helsetilbudet. Det kan være krevende å etablere en slik tjeneste som utfordrer
eksisterende strukturer og kulturer. Vi er derfor opptatt av å involvere flere nivåer i organisasjonen. Vi tilbyr praktisk hospitering for jobbspesialister og metodeveiledere. Vi tilbyr også
lederopplæring hvor ledere fra både NAV og helse i vår organisasjon bidrar med sine erfaringer.

«Siden oppstarten i 2012 har vi feilet, justert
og evaluert IPS/SE tjenesten på NAV Hadeland.
Vi ønsker å dele våre erfaringer slik at vi kan utvikle oss sammen i vårt langstrakte land. Vi har
både gode og mindre gode erfaringer som kan
være nyttige for andre IPS/SE-tjenester i Norge,
eller for dere som er i oppstarten av tjenesten»

«Takk for besøket! For oss som nystartet IPS
Team var det lærerikt og interessant å følge
dere en hel dag. Det at vi fikk møte ansatte i
ulike posisjoner, fra jobbspesialistene til øverste
ledelse i NAV og spesialisthelsetjenesten, ga
meg og teamet mange innspill til ettertanke
i forhold til egen organisering og måte å
gjennomføre oppdraget vårt på. Vi ser frem til å
komme på besøk til dere igjen»

Thomas Gulbrandsen,
fagleder Ressurssenteret Hadeland IPS

Runar Leiren,
metodeveileder NAV Grünerløkka

Slik kontakter du oss i Hadeland IPS Ressurssenter:

Frank Andås, Jobb
spesialist/administrator
IPS Ressurssenter
frank.andas@nav.no
Tlf. 466 22 380

Kine Nan Lium,
Avdelingsleder
kine.nan.lium@nav.no
Mobil: 911 40 564

Thomas Gulbrandsen,
Fagleder
thomas.gulbrandsen@
nav.no
Mobil: 907 42 765

Du finner både informasjon om oss, og hvordan du
bestiller et hospiteringsbesøk på www.hadelandips.no
Følg oss på

@HadelandIPS

Ressurssenter

En samarbeidspartner for deling av kompetanse og felles utvikling

Besøksadresse: NAV Hadeland, Smietorget Kjøpesenter, Storgata 16, 2750 Gran

May Lund, Tiltakskoordinator og ressursperson i NAV Hadeland
may.lund@nav.no
Tlf. 922 77 073
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Hvor starter vi?

