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Grunnidéen

Rettighetsperspektiv

Hva det betyr å ha eller ikke ha en jobb

Hvor mange/få har en jobb å gå til

Målgruppe, kriterier og grenseoppganger

Utvikling av HELT MED-modellen

Samarbeidspartnere

Kostnader / gevinst

Prosess, kompetanseutvikling og kvalitetssikring

Status, mål og potensiale



Personer med 
utviklingshemming skal

• få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er 
interesserte i

• oppleve at de gjennom deltakelse i arbeidslivet er inkludert og 
deltakende i samfunnet, på lik linje med andre

• oppleve at de er til nytte for andre



Utenforskap

- Ofte sier jeg bare unnskyld, 
fordi jeg føler på skyld for at 
jeg ikke har en jobb å gå til

(Bent-Robert i VG intervju)



                    
                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    
                    

 

1994 – 95 % av alle med utviklingshemming dagtilbud / arbeid

2017 – 47 % av alle med utviklingshemming dagtilbud / arbeid



artikkel 27: mennesker med 
nedsatt funksjonsevne har rett til
arbeid på lik linje med andre. 



96,7 % har uføretrygd

• 18-25 år: 88,1 %

• 26-35 år: 98,1 %

• 36-45 år: 99,3 %
• 46-55 år: 99,5 %

• 56-66 år: 99,8 %

Registerstudie, N= 17.650 
(Wendelborg, Kittelsaa og Wik 2017)







Å føle seg 
annerledes og 
utenfor

“Kanskje andre normale folk kan se hvordan det er å 
være utviklingshemmet. Det er ikke gøy i det hele 
tatt. 

I den jobben som jeg har nå på Fyllingsdalen
sykehjem, der kan jeg føle meg normal”



HELT MED-
modellen
• Utviklet i 2016
• Første faste ansettelse 1.6. 2017



Utviklet i 
samarbeid med



Målgruppe

• Personer med

• Utviklingshemming
• Uføretrygd



Grenseoppganger

• 20.000 registrert med diagnosen
• 60.000 innfrir kriteriene

• Inkluderer også
utviklingsforstyrrelser (bl.a. autisme) 
og lærevansker når funksjonsnivået / 
utfordringer tilsvarer
utviklingshemming

• Inkluderer kun medfødt eller tidlig
ervervet funksjonsnedsettelse, ikke
funksjonsfall i voksen alder knyttet til
psykisk lidelse, ulykker osv.



Prosess

• Toppforankring
• Lokale avtaler i privat og offentlig

sektor
• Fadder
• Opplysning, rekruttering, motivering
• Utlysning, intervju, referansesjekk, 

intervju nr 2
• Fire ukers betalt arbeidspraksis
• Vurdering
• Informasjonsmøte
• Fast jobb
• Oppfølging
• Lønn: minimum 20% av tariff



Intern kvalitetsoppfølging / evaluering

Hvor fornøyd
er du generelt
med 
oppfølgingen?

9,16

Hvor fornøyd er du med informasjonen på forhånd? (9,0)
Hvor fornøyd er du med selve rekrutteringsprosessen? (8,78)
Hvordan opplevde du at arbeidsgiver/fadder ble involvert i rekrutteringsprosessen? (8,4)
Hvor fornøyd er du med introduksjonsmøte/første møte? (9,14)
Hvor fornøyd er du med informasjon til øvrige ansatte? (8,24)
Hvordan opplever du generelt at HELT MED følger opp aktuelle utfordringer? (8,94)
Opplever du generelt at HELT MED er tilgjengelig ved behov? (9,08)
Hvor fornøyd er du samlet sett med samarbeidet med HELT MED? (9,27)
Har arbeidstaker en tilfredsstillende arbeidskontrakt?
Opplever du at jobbspesialisten (oppfølger) holder avtaler? (9,27)
Opplever du at jobbspesialisten har nødv. kunnskap om krav/forv. på arbeidsplassen? (9,20)
Opplever du at jobbspesialisten har tilstrekkelig kunnskap om den aktuelle arbeidstakeren? (9,25)
Opplever du at jobbspesialisten følger opp de forhold som blir tatt opp av arbeidsstedet? (9,38)
Opplever du at arbeidstakeren blir ivaretatt/fulgt opp på en god måte av jobbspesialisten? (9,25)
Opplever du generelt at jobbspesialisten setter av nok tid ved oppfølging? (9,38)
Hvor fornøyd er du generelt med oppfølgingen? (9,16)



John Håkon 
i Bodø/Glimt







Status

15. 10. 2021:

• 150 personer har fått fast job
• 59% I privat sector
• 41% I offentlig sektor

• 79 % får fast job etter praksis

• 2017: 53 % rekruttert fra VTA-S 
• 2019-20: 33 % rekruttert fra VTA-S







Mål og muligheter

• Mål 2027: 1.000
• Potensiale: 5.000



Kompetanseprogram

1. Hvilke jobbmuligheter 
finnes?

2. Å få ny jobb (søknad, cv, 
etc.)

3. Ny i jobben
4. Riktig oppførsel på jobb
5. Rettigheter og plikter
6. Helse, miljø og sikkerhet 

(hms)
7. Vernetjeneste, 

bedriftshelsetjeneste og 
fagforeninger



Nettverk

• Forebygge isolasjon

• Bygge sosiale nettverk

• Utveksle erfaringer

• Drøfte aktuelle tema

• Mobilisere frivilligheten

• Invitere andre interesserte



TrygghetsNummer

«I Helt med har vi et eget nummer du 

kan ringe hvis du opplever vold eller 

overgrep. Du trenger ikke være sikker på 

at det er vold eller overgrep for å ta 

kontakt. Det er helt i orden at du ringer 

selv om du er usikker. 

Nummeret er 95 200 500. Da får du 
snakke med Nina» 



Helsegevinst
Helseprisen 2020 (Stiftelsen Dam)



Inkluderingsgevinst

Sosiologforeningens praksispris; «De skaper ikke bare et 
inkluderende arbeidsliv, men også et inkluderende samfunn»



Produksjons- og servicegevinst
Det skal lønne seg for arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet



Gjennomsnittskostnader
HELT MED

10 millioner kr (til HELT MED)
delt på antall stillinger
(helårsvirkning)

+ oppfølgingskostnader kr 35.000 pr 
person (til tiltaksarrangør) = 
45.000 pr person i 2027

VTA-S
2017 tall: 163.380,- pr år + 
minimum 25 prosent av det 
statlige tilskuddet, altså
samlede utgifter
stat/kommune fra kr 204.225,-
pr person

HELT MED = god samfunnsøkonomi



NHO

«HELT MED viser vei når det gjelder
arbeidsinkludering av dem som har 
større bistandsbehov. Erfaringene fra
prosjektet bør være en
inspirasjonskilde når offentlig
politikk skal utformes.»

Kenneth Stien, direktør NHO 
Arbeid og inkludering



FO

«HELT MED bidrar til et mer
inkluderende arbeidsliv, og sikrer
rett til arbeid for personer med 
utviklingshemming»

Mimmi Kvisvik, forbundsleder
Fellesorganisasjonen (FO)



Hovedpersonene

«Dette er det beste som har hendt
meg»

Vegard Vikne, 
konferansemedarbeider, 

Scandic Bergen City
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