Strategi for
– satsingen på arbeid og psykisk helse i
Perioden 2006-2008

Målgrupper
Stategiens målgruppe er alle ansatte i NAV, samt brukerne med psykiske lidelser som
har ønske om å utnytte sin arbeidsevne helt eller delvis.

Bakteppet

Dette er et veivalgsdokument eller en strategi for Vilje Viser Vei - satsingen på arbeid og
psykisk helse i NAV for perioden 2006 - 2008.
Her forstås strategi som planlegging og gjennomføring av tiltak for å nå fastsatte
målsettinger.
Hensikten med strategien er å ta vare på de tilbud som fungerer godt i etaten i dag
og å videreføre de tiltak og god metodikk som er kartlagt gjennom metodeutviklingsrbeidet i Vilje Vise Vei fase 1 - en systematisl tilnærming til arbeidslivet. Straegien skal
samtidig bidra til at det løpende tilpasses eksisterende - og utvikles ny metodikk på
området.
Strategien bygger på de prinsipper som er nedfelt i organisasjonen.
Prosessen med å utarbeide strategien er forsøkt gjort innkluderende. Ved hjelp av
kartleggingsarbeid, besøk i alle fylker, fagsamlinger og høringsrunder har ulike nivåer
i etaten og samarbeidende inwstanser hatt anledning til , og benyttet muligheten til - å
gi innspill.
Styringsgruppen for Fase 2 Vilje Viser Vei satsingen på arbeid og psykisk helse i
NAV har ansvaret for å gjennomføre tiltakene i strategien.
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Kartleggingsarbeidet i regi av Fase 1 Vilje Viser Vei - en systematisk tilnærming til arbeidslivet har avdekket et behov for en ytterligere tilpasning og skreddersøm av tilbudet
til personer med psykiske lidelser.
I gjennomsnitt for 2005 var det 20.4000 yrkeshemmede med psykiske lidelser som
hoveddiagnose i Aetats registre. Denne diagnosegruppen utgjorde 26 % av alle yrkeshemmede der diagnose var registrert. I løpet av 2005 ble det bruk om lag 3.3. milliarder kroner på tiltak for yrkeshemmede med diagnose psykisk lidelse. I løpet av 2005
ble om lag 28 % av de samlede tiltaksressursene til yrkeshemmede benyttet til tiltak
for personer med psykiske lidelser.
Sammenlignes tallene fra tidligere år kan man registrere en jevn økning av denne
brukergruppen - noe som fordrer en tilsvarende økning av innsatsen på dette feltet.
Aetat Arbeidsdirektoratet/Nav hadde for 2006 en total bevilgning over Opptrappingsplanen for psykisk helse på 123 millioner kroner. Disse midlene skal uavkortet
gå til en øremerket satsing -ViljeViserVei - satsingen på arbeid og psykisk helse i NAV.
Strategien som her er skissert skal ivareta satsingen i regi av Opptrappingsplanen
for psykisk helse med fokus på arbeid i NAV.

Målsettingen med en strategi for arbeid og psykisk helse:
Hovedmål
Vilje Viser Vei - satsingen på arbeid og psykisk helse - skal i løpet av Opptrappingsperioden bidra til å videreutvikle NAV’s tjenestetilbud slik at organisasjonen kan tilby enda
ﬂere og bedre tilpassende tilbud til personer med psykiske lidelser som ønsker å nyttiggjøre seg sin arbeidsevne helt eller delvis.
Ulike delmål inngår i strategien og har til hensikt å operasjonalisere hovedmålet. Delmålene tar utgangspunkt i følgende temaområder:
1. Kompetanseheving
2. Nettverksbygging
3. Metodeutvikling
4. Forskning
5. Forankring
Samlet skal strategiens hovedmål og understøttende delmål, bidra til å skape et mer
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tilrettelagt tilbud for personer med psykiske lidelser som ønsker å nyttiggjøre sin arbeidsevne helt eller delvis

Delmål og tiltak
Delmålene skal støtte opp om strategien hovedmål. Til hvert delmål foreslås et utvalg
av tiltak.
Noen av de foreslåtte tiltakene har relevans for ﬂere delmål under ulike temaområder, og enkelte tiltak er nevnt ﬂere steder. Denne overlappingen er det viktig å ta
hensyn til under lesing og opplevelse av strategien

Ny metodikk skal utprøves overfor målgruppen innenfor feltet arbeid og psykisk helse
Denne målsettingen skal oppnås ved:
• Erfaringene fra Storbysatsingen skal spres til alle fylker
• Psykoedukativ metodikk skal prøves ut overfor schizofrene i tiltak/arbeid gjennom
piloten Jobbmestrende oppfølging
• Jobbmestrende teamarbeid skal prøves ut overfor personer som står i fare for å falle
ut av et arbeidsforhold
• Storbysatsingen skal ha økt fokus på oppfølgingsmetodikk både overfor
arbeidsgivere og arbeidssøkere
• Tett samarbeid og erfaringsutveksling mellom fylkeskoordinatorene

Delmål 1:Kompetanseheving
Kompetansen på feltet arbeid og psykisk helse skal styrkes i alle ledd i organisasjonen
i løpet av planperioden

Delmål 4 Forskning

Denne målsettingen skal oppnås ved:
• Opplæringspakkeskal utprøves i pilotfylker
• Implementering av erfaringer fra pilotfylker til resten av etaten
• Implementering av erfaringer fra Storbysatsingen
• Implementering av erfaringer fra kartleggingsarbeidet
• Bedre samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av fylkesgrenser
• Bedre samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av etater

Denne målsettingen skal oppnås ved:
• Igangsette forsøk/metodeutviklingsarbeid som skal evalueres
og resultater dokumenteres
• Etablere felles fagforum for forskningsmiljøene innenfor metodeutviklingsarbeidet
• Bidra til at interessen i ulike forskningsmiljøer øker på feltet

Delmål 2: Nettverksbygging

Delmål 5 Forankring

Det skal etableres samarbeidsfora i alle fylker i løpet av planperioden.
Denne målsettingen skal oppnås ved:
• Egen koordinator for satsingen i alle fylker
• Handlingsplaner for arbeidet i alle fylker
• Samordning gjennom bruk av individuell plan
• Samordning gjennom etablering av lokale nettverksgrupper
• Samordning gjennom felles samlinger og faste møter
• Kontaktpersoner for satsingen på alle NAV lokal

Delmål 3: Metodeutvikling
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Fokuset på forskningsfeltet arbeid og psykisk helse skal styrkes

Arbeidet i regi av Vilje Viser Vei - satsingen på arbeid og psykisk helse i Nav skal forankres på alle nivå.
Denne målsetting skal oppnås ved at det avsettes dedikerte personer som:
• Bidrar i arbeidet med utarbeidelse av nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse
• Bidrar til at den nasjonale strategien forankres på alle nivåer
• Bidrar til forankring av arbeidet i regi av Vilje Viser Vei på ledernivå i Nav
og direktorat.
• Bidrar til forankring på ledernivå i alle fylker
• Bidrar til forankring på ledernivå på lokalkontor

Gjennomføring av strategien
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Opptrappingsplanen for psykisk helse har en varighet ut 2008. Innenfor dette tidsperspektivet skal strategien med underliggende delmål og tiltak være gjennomført. Det
korte tidsperspektivet og det høye ambisjonsnivå fordrer raske og målbare resultater.
Avgjørende forutsetninger er:
• Tilstrekkelig med ressurser i form av midler og personell
• Hensiktsmessig organisering
• Realistiske resultatindikatorer
• En andel øremerkede midler
• Forankring i ledelsen
• Spesielt dedikerte personer

Det etableres en sentral styringsgruppe for hele satsingen, samt en felles referansegruppe.
Det ansettes en øremerket koordinator i hvert fylke som skal ivareta satsingen i Vilje
Viser Vei i regi av NAV - ﬁnansiert over Opptrappingsplanen for psykisk helse. Koordinatorene organiseres i tre regioner:
Region Nord: Nordland, Troms, Finmark, Nord- og Sør Trøndelag
Region Sør: Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold, Telemark, Oslo, Akershus
Region Vest; Aust- og Vest Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal.

Strategien skal gjennomføres ved at det organiseres ett hovedprosjekt med underliggende delprosjekter som ivaretar hvert av de fokuserte innsatsområdene. Hvert delprosjekt har egen prosjektleder.

Koordinatorene rapporterer til hovedprosjektleder i NAV Drift og Utvikling.
Strategien skal gi føringer for arbeidet i perioden 2006 - 2008

Oslo, 01.04.06
Gina Krogsvold, Prosjektleder

Sentral styringsgruppe med Shdir og NAV direktorat
Hovedprosjekt - Vilje Viser Vei satsningen på arbeid og psykisk helse i NAV
Referansegruppe
Fylkeskoordinatorer

Delprosjekt 1:
Nettverks-bygging og
kompetanseutvikling
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Delprosjekt 2:
Jobbmestrende
oppfølging

Delprosjekt 3:
Storbysatsningen
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Kontaktinfo:
Hovedprosjektleder Vilje Viser Vei Gina Krogsvold 47 81 85 44
Delprosjektleder Storbysatsingen Yngvill Starheim 41 62 86 16
Delprosjektleder nettverksbygging og kompetanseheving Ann Kristin Andresen 97 06 23 86
Delprosjektleder Jobbmestrende oppfølging Elisabeth Røhme Sivertsen 92 66 39 00

