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• InnArbeid vil utvikle innovative tjenester og 
teknologi for at personer med 
utviklingshemming kan finne, skaffe og holde 
på et arbeid

• Det innebærer en ny tjenestemodell med 
ulike former for teknologi, som vil støtte 
overgangen fra skole til arbeid og videre 
deltakelse i arbeidslivet

Overordnet idé
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Bakgrunn

• Behov for økt fokus på teknologiutvikling og 
samfunnsdeltakelse for personer med 
utviklingshemming

• Midler til forprosjekt NFR (2016)

• Innvilget hovedprosjekt NFR (2017)



Innovasjonen

• Overordnet innovasjon: 
Ny tjenestemodell for overgang mellom videregående 
skole og arbeidsliv for personer med 
utviklingshemming

→Prosess-støtte (digital samhandling)

→Hverdagsstøtte (kommunikasjon)

→Arbeidsøkestøtte (oversikt over jobbmuligheter)

→Assistansestøtte (i arbeidssituasjoner)
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Partnere 

• Universitetet i Agder 
(Senter for eHelse, Senter 
for omsorgsforskning Sør, 
Institutt for psykososial 
helse)

• Songdalen kommune 
(Enhet for utvikling og 
forvaltning, Enhet for 
habilitering, NAV)

• Grimstad kommune 
(USHT → ALL, 
habiliteringstjeneste, 
tilrettelagt arbeidssenter)

• NHO Agder

• Stiftelsen Mjåvann
arbeidstreningssenter

• Egde Consulting
• JodaCare AS
• Arkitektur og 

Designhøyskolen i Oslo 
(AHO)

• Norsk forbund for 
Utviklingshemmede 
(NFU), Vest-Agder

• Vest-Agder 
fylkeskommune
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Prosjektorganisering
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Status
Arbeidspakke 2

Brukerbehov og brukerkrav

AP leder: Elisabeth Holen-Rabbersvik (Songdalen kommune)
Involverte:
Hans Olav Omdal (Institutt for Informasjonssystemer)
Silje Haugland (Institutt for psykososial helse)
Terje Emil Fredwall(Senter for omsorgsforskning, Sør)
Sofie Wass (postdoktor, Senter for e-helse)



Hva skal gjøres:

• Kartlegge rutiner, utfordringer, behov og
mulighetsrom

• Utrede organisatoriske, juridiske og tekniske
rammer

Leveranse:

• Behovsanalyse for tjenestedesign med IKT-
støtte



Hvordan:

Observasjonsstudier

Intervju

Fokusgruppeintervju

Workshops

Totalt circa 60 informanter



Eksempler på tidlige funn

-Trygghet-Forutsigbarhet – både i langsiktig og kortsiktig perspektiv 
, trygge rammer og tydelige rutiner, kjente kolleger 
-Kompetanse og ressurser hos involverte aktører
-Samarbeid
-Sårbar periode - Mange ulike aktører å forholde seg til ved 18 års 
alder (habu-havo, skole- jobb, hjem-bolig)
-Behov for tidlig innsats 
-Ressurspersoner og ildsjeler 
-Myndighet – hvem tar ansvar?
-Ulike og individuelle behov – krav til fleksible løsninger
-Arbeid har positiv effekt utover arbeidsoppgavene
-Arbeidsgiver opplever positive effekter av å ansette personer med 
utviklingshemming



Videre planer:

2019

AP 3 Innovasjon 1

Tjenestedesign og 
prosess-støtte

Design 

Utvikle 

Evaluere

2019 april – mars 2020

Ap3 Innovasjon 2

Hverdagsstøtte

Design 

Utvikle 

Evaluere

2019 august – juni 2020

Ap 3 Innovasjon 3

Arbeidssøke-støtte

Design 

Utvikle 

Evaluere

2019 – juni 2020



Formidling

- Vitenskaplige og populærvitenskaplige formidlinger

- Konferanse 2019



Mer info om prosjektet

Nettside: https://innarbeid.uia.no/

Facebook: https://www.facebook.com/innarbeid/

Instagram: https://www.instagram.com/innarbeid/

Nyhetsbrev: http://eepurl.com/ddnC89

Kontaktinfo: elisabeth.holen-rabbersvik@songdalen.kommune.no
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