
 

 

Oppfølging 
 

Oppfølging er et tilbud for deg som trenger støtte i prosessen med å komme tilbake til 
arbeidslivet. Tiltaket skal være tilpasset dine behov ut fra mulighetene dine på 
arbeidsmarkedet, og bygge på den aktivitetsplanen som er utarbeidet i samarbeid 
mellom deg og NAV.  
 
Hva inneholder Oppfølging?  

 Planlegging av arbeidsrettet aktivitet, herunder egenaktivitet, der innhold og 
omfang tilpasses den enkelte deltaker 

 Bistand til å styrke jobbsøkerferdigheter, og se egne muligheter på 
arbeidsmarkedet  

 Veiledning i å finne egnede arbeidsplasser, og drive målrettet jobbsøking.  

 Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter 

 Oppfølging på arbeidsplassen for å legge til rette for overgang til arbeid eller for å 
beholde arbeidsforholdet 

 
Når du har et arbeidsforhold  
Hvis du allerede er i et arbeidsforhold, for eksempel hvis du er sykmeldt, skal 
oppfølgingen foregå i tilknytning til jobben din. Hvis det ikke er mulig å gå tilbake til det 
arbeidsforholdet du har, kan du få oppfølging for å støtte deg i å finne annet passende 
arbeid.. Før tiltaket starter, må NAV ha fått en oppfølgingsplan, der arbeidsgiveren din 
dokumenterer at bedriftsinterne tiltak er forsøkt eller vurdert, men ikke er mulig å 
gjennomføre.  
 
Når du ikke har et arbeidsforhold  
Hvis du ikke har et arbeidsforhold, skal oppfølgningen styrke dine muligheter som 
jobbsøker, og støtte deg i prosessen med å nå dine jobbmål. Du får nødvendig 
oppfølging både i jobbsøkerfasen og i startfasen av ordinært arbeid, og om nødvendig 
hjelp med tilrettelegging av arbeidssituasjonen. 
 
Varighet  
Oppfølgingstiltaket kan vare i inntil seks måneder. Tiltaket kan forlenges med ytterligere 
seks måneder. For personer med nedsatt arbeidsevne kan tiltaket være inntil tre år. Om 
tiltaket brukes ved overgang fra skole eller soning i institusjon kan varigheten forlenges 
med ytterligere seks måneder utover tre år.  
 
Nyttig å vite  
Hvis du får stønad til livsopphold, for eksempel sykepenger eller 
arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen din mens du deltar på tiltaket. Hvis du ikke 
har stønad, kan du ha rett til stønad ved tiltak. 
 
Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor for mer informasjon. 


