
HEKTA PÅ JOBB
Er din bedrift motivert for en dobbel bunnlinje?

En unik mulighet for deg som arbeidsgiver til å ta samfunnsansvar
i et banebrytende, helsefremmende forskningsprosjekt



Arbeidssøkere fra «Hekta på jobb» er i et behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten av 
ulike årsaker. Åpenhet rundt årsak avgjøres av den enkelte arbeidssøker.

HVEM ER HEKTA PÅ JOBB?

Vi er et team ved Oslo Universitetssykehus som er i gang med en 
forskningsstudie rundt arbeid og behandling i spesialisthelsetjenesten. 
Arbeid representerer en rekke helsefremmende forhold, som sosialt 
fellesskap, nettverk, struktur i hverdagen, mening, og aktivitet. Tidligere 
har tankegangen vært behandling først – så jobb. Vi skal forske på jobb 
som helsefremmende tiltak i seg selv.
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Metoden vi benytter heter IPS (Individuell jobbstøtte), en internasjonalt anerkjent 
metode for å hjelpe folk med utfordringer å komme i ordinært, lønnet arbeid. 
Hver arbeidssøker har egen jobbspesialist, som har fokus på den enkeltes arbeidsevne, 
styrker, interesser, egenskaper og ønsker.  Vi er så heldige å jobbe med mennesker som 
har mye å tilby arbeidslivet bare de får en sjanse. 
Vi gjør vårt beste for å finne rett kandidat til riktig stilling. Jobbspesialisten bidrar til 
veiledning og støtte også etter at søkeren er ansatt og mottar lønn.

Ved å bistå arbeidstakeren både før og etter ansettelse, vil vi kunne bidra til å løse 
eventuelle utfordringer som kan oppstå – også etter etablert arbeidsforhold.

Individuell jobbstøtte med Jobbspesialister (IPS)

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

HAR DU LYST TIL Å BIDRA?
Har du lyst til å bidra til et menneskes økte livskvalitet og bedre helse, 
og samtidig spare samfunnet for penger og resurser? Det vil si at du 
kan bidra både til en sosial- og helseøkonomisk effekt. Det er dette vi 
kaller dobbel bunnlinje.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat, eller om du har spørsmål. 
Vi tenker at en god relasjon aldri kan pleies for ofte.
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