
Ordinært arbeidsliv for 
personer med 

utviklingshemming



Hva om det var deg…



«Ofte sier jeg bare unnskyld, fordi jeg 
føler skyld for at jeg ikke har en jobb å gå 
til»
«Jeg tenker jeg kan ingenting»
«Uten en jobb å gå til blir jeg deprimert»
«Jeg ble mye mobbet, jeg er ikke god 
nok»



                    
                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    
                    

 

1994 – 95 % av alle med utviklingshemming har et dagtilbud / arbeid

2017 – 47 % av alle med utviklingshemming har et dagtilbud / arbeid



Arbeidsliv for personer med utviklingshemming*
Arbeidsmarkedstiltak
• 2012 – 40%
• 2017 – 24%

Varig tilrettelagt arbeid (VTA-S)
• 2010 – 35%
• 2017 – 21%

Dagsenter*
• 2010 – 60%
• 2012 – 47%
• 2017 – 21%



Arbeidsliv for personer med utviklingshemming*

• 85 % har uføretrygd ved fylte 18 år
• 96,7% har uføretrygd ved fylte 26 år 

2018
80% i alderen 18-24år er uten noe arbeid/aktivitet 



HELT MED handler om å inkludere personer med 
utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv

Personer med utviklingshemming ønsker å jobbe og delta i 
arbeidslivet på lik linje med andre

HELT MED vil bidra til et inkluderende samfunn

Bedrifter tar sosialt ansvar når forholdene legges til rette 

Med litt tilrettelegging, litt veiledning, og god oppfølging, vil 
mange kunne utføre en rekke arbeidsoppgaver



Inngår avtaler 
med offentlige, 

og private 
bedrifter

Lyser ut 
stillinger 

Vi kaller inn til 
intervju (1. og 2. 

gang)

Referansesjekk, 
og «matching» 
med bedriften

Oppstart fire uker 
praksis.

Introduksjonsmøte
Tett oppfølging 

av jobbspesialist 
etter oppsatt plan

Tilbud om fast 
jobb eller avslag 

(oppfølging)

Kontrakt på lik 
linje med andre 

(20% lønn)

Sosiale og faglige 
samlinger i regi 

HELT MED

Tett oppfølging av 
jobbspesialist under 
ansettelsesforholdet 

(arbeidstaker og 
arbeidsgiver

Sender 
søknad som 
i ordinært 
arbeidsliv

Avklare 
arbeidsoppgaver 

og arbeidstid. 
Informasjonsmøte

Kompetanseprogram 
– Arbeidslivets 

spilleregler



«Jeg har sett at jeg kan noe»
«Dette er det største som har hendt meg»
«Jeg har blitt mye tryggere på meg selv etter 
at jeg fikk denne jobben»
«Det er godt å være i arbeid, å kunne føle seg 
normal»
«Dette er den beste dagen i mitt liv»
«Det betyr mer enn hva folk tror. Jeg føler jeg 
bidrar til samfunnet. Det har jeg ikke følt før» 



«Herregud, det har faktisk skjedd, YES!»


