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Sammendrag  

 

I Norge har det de senere år vært økende oppmerksomhet mot bedre integrering av tilbud fra 

NAV og helse, kanskje spesielt rettet mot mennesker med psykiske lidelser. Arbeids- og 

velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet har sammen satt i gang utprøving av Individual 

Placement and Support (IPS) – på norsk individuell jobbstøtte. Prosjektet som beskrives i 

denne FARVE rapporten er en av 8 piloter i Norge som prøver ut en slik tilnærming. 

Prosjektet i Bodø er kalt «Kom i jobb». 

 

Finansiering fra NAV FARVE har bidratt til oppbygging av to områder: 

 

1. «Kom i jobb» prosjektet 

2. Forskningsprosjekt tilknyttet «Kom i jobb» 

Oppstart av prosjektet med utprøving av individuell jobbstøtte (IPS) i Bodø – «Kom i jobb» 

ble finansiert gjennom en jobbspesialiststilling samt prosjektledelse. Stillingsmidler til 

prosjektledelse har også gitt anledning til å bygge opp et forskningsprosjekt tilknyttet «Kom i 

jobb». Forskningsprosjektet er en implementeringsstudie i form av et naturalistisk 

eksperiment hvor Bodø sammenlignes med andre kommuner. Det overordnede 

forskningsspørsmålet er hvorvidt en grundig implementering av IPS i Bodø på tvers av 

tjenester vil føre til en nedgang i langvarig trygdeavhengighet for den aktuelle målgruppen for 

IPS, sammenlignet med kommuner uten tilsvarende satsning på IPS. Dette overordnede 



spørsmålet vil besvares med registerdata. Forskningsprosjektet har prosjektledelse fra 

Folkehelseinstituttet og finansiering fra Forskningsrådet. Forskningsprosjektet skal lede til en 

PhD.  

 

I 2012 ble det søkt finansiering fra NAV Nordland til ansettelse av jobbspesialist i samarbeid 

med Nordlandssykehuset. Nordlandssykehuset søkte på sin side om midler til å etablere 

prosjektstruktur, formulere mandat, og styre prosjektorganisasjonen for IPS piloten. Det ble 

satt felles målsetninger om å integrere jobbspesialister i helseteam, og sørge for opplæring 

både av jobbspesialister og samarbeidspartnere. Det ble også satt mål om å etablere et 

forskningsprosjekt tilknyttet satsningen på IPS.  

 

Første jobbspesialist startet arbeidet i psykoseteam ved Salten DPS ved Nordlandssykehuset 

HF i januar 2013. Prosjektet «Kom i jobb» ble etablert med styringsgruppe, prosjektgruppe og 

referansegruppe. Det er gjennomført opplæring både på systemnivå og til jobbspesialister, og 

det er utarbeidet manualer og praktiske verktøy til jobbspesialistene tilpasset deres 

arbeidsoppgaver. ”Kom i jobb” har gjennom disse to årene blitt godt implementert i 

kommune-, og spesialisthelsetjenesten og i NAV Bodø.  

 

”Kom i jobb”- prosjektet videreføres, og består i dag av 4 jobbspesialister, hvorav 3 er 

finansiert gjennom pilotprosjekt på Individuell Jobbstøtte fra tilskuddsordning i 

Helsedirektoratet. Ansettelse av jobbspesialisten i psykoseteamet har gitt direkte resultat i 

form av fast stilling ved endt prosjektperiode. Psykoseteamet ved Nordlandssykehuset har 

overtatt finansieringen og har innført IPS som en integrert tilnærming i sitt teamarbeid. 

 

Finansieringen fra FARVE har gitt et godt fundament som har ført til videre satsning og 

utvikling av nye prosjekter. Et eksempel på dette er at Nordlandssykehuset HF i 2014 

opprettet et ”Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse” som vil bygge videre på 

kunnskapen og praksiserfaringen som er opparbeidet blant annet gjennom IPS prosjektet i 

Bodø. 
 




