Hekta på jobb
Et tilbud til deg som har lyst til å komme deg i lønnet arbeid

HVA ER «HEKTA PÅ JOBB» ?
Hekta på jobb er et forskningsprosjekt med et tilbud til deg som er i
behandling for rus- eller andre avhengighetsproblemer, som ønsker
støtte til å komme ut i lønnet arbeid.
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Hva betyr det at «Hekta på jobb» er et forskningsprosjekt?
For å kunne se hva som fungerer best av ulike metoder for jobbstøtte, skal vi sammenligne resultater fra to ulike tilbud. Hvilket av disse to tilbudene du får avgjøres gjennom
en datasimulert loddtrekning. Det vil si at det er helt tilfeldig hvilket tilbud du får.
De to ulike tilbudene er:
Hekta på jobb 1
Her får du tips og råd om jobbsøking i tillegg til et kurs hvor du lærer å bruke verktøykassen. Tilbudet går over 9 timer fordelt på 3 dager + en dag for intervjutrening. Du
vil i tillegg få tilbud om en oppfølgingssamtale med kurslederen.
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Hekta på jobb 2
Du vil bli tilbudt individuell jobbstøtte, og oppfølging fra egen jobbspesialist.
Jobbspesialisten vil være integrert i ditt behandlingsteam ved Oslo Universitetssykehus, og vil følge deg i opptil 13 måneder.
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Høres lønnet arbeid bra ut?

Vi vet at arbeid har helsebringende effekt, og vil gi deg nye relasjoner, som
forhåpentligvis vil gjøre det enklere å ta nye valg. Si fra til behandleren din om du
er interessert i å bli med i prosjektet. Han eller hun formidler videre beskjed til
forskningsgruppen i RusForsk.
Vi håper vi ser deg!
Hilsen oss i RusForsk

Målet med forskningsprosjektet er å undersøke om du kommer i
arbeid, og hvordan det å komme i arbeid påvirker deg med tanke på
avhengighet, psykisk helse, og livskvalitet.
Dette er et viktig forskningsprosjekt og det vi finner ut vil kunne påvirke
fremtidens rus- og avhengighetsbehandling.

Det er frivillig å delta i studien. Du kan trekke deg når som helst. Vi sletter i så fall alle
opplysninger om deg, og du kan fortsette videre i behandlingen din uten konsekvenser.
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