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Fagutviklings- og forskningsprosjekter på NAV 
Sagene 

- Ungdom , arbeidsledige og langtidsledige, familier, brukere med svake 
norskkunnskaper, og oppfølging av brukere med uavklarte helseutfordringer. 

- Beskrevet i boka ”Tiltaks- og oppfølgingsarbeid i NAV” Kommune forlaget 
2008. 

Pågående prosjekter er  

- Kartlegging og oppfølging av 300 langtidsmottakere av sosialhjelp i forhold til 
avklaring av trygderettigheter og behov for helse-, rus-, omsorgs- og 
kvalifiseringstiltak.   

- Utvikling av screeningtest i forhold til kognitive skader  

- Felles oppfølging av barnevernungdom og familier i NAV  

- Utvikling av plan for forebyggelse av barne og familiefattigdom 

- Ny satsning på folkehelse i forhold til utsatte grupper 

- Tematisering av hva som er metodisk sosialt arbeid og hva som er godt 
sosialt arbeid  
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2. Organisasjons- og fagutvikling  

 

Fagutvikling handler om systematisk arbeid med utvikling av det metodiske 
arbeidet med ulike brukergrupper,  og med å dokumentere kunnskaper og 
resultater.     

Praksisforskning blir det når utviklingsarbeidet  

• bygger videre på eksisterende kunnskap / teori  

• gir ny kunnskap om brukere, metodikk og tiltak  

• og kan repliseres / overføres andre NAV kontor.  
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Systematisk utviklingsarbeid krever  

 at det fra starten gjøres klart hva det er man vil finne ut eller gjøre bedre 

 At det fra starten arbeides med hva som skal dokumenteres av informasjoner 

om brukerne, metodikken, og resultater  

 At det fra starten er avsatt ressurser til å utvikle verktøy for registrering av 

data i i excel og/eller spss. 

 

Fagutvikling handler om å forbedre tiltak, tjenester, metodikk, relasjoner og 

resultater i organisasjonen og må ledes fra ledernivå i organisasjonen.   
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STYRK-PROSJEKTETS BAKGRUNN LOKALT - 

BRUKERE I SOSIALTJENESTEN  2. TERTIAL 2011  

 

Brukere i 

sosialtjenesten pr 

31.10 2011 fordelt 

etter seksjoner og 

helse-  og 

rusrelaterte 

problemer 

 

Brukere med problemer relatert til 1) 

Sum 

brukere 
Rus- 

prob-

lem 

Psy-

kisk 

helse 

Soma- 

tisk  

helse 

Andre 

forhold;  

norsk, 

utdanning 

arbeids-

erfaring 

mv 

Hvorav 

gj.motta

k sosial 

hjelp  

Hvora

v  

 

LAR 

Mottaksseksjonen 34 101 103 194 384 169 2 

Kvalifisering og 

arbeidsseksjonen 54 194 187 118 604 283 2 

Oppfølgingsseksjonen 335 453 212 2 544 246 67 

Serviceseksjonen 184 215 172 7 293 66 69 

Sum brukere 

sosialtjenesten 610 963 672 321 1825 764 140 
1) enkeltbrukere kan være registrert med problemer på flere områder 

2) gj.snitt antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per mnd i 2011 

3) antall i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)  

4) antall henvist til Utviklingssenteret 
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STYRK- PROSJEKTETS MÅLSETTING  
- 

STYRK- prosjektets målsetting:  Kartlegge og følge opp 500 

langtidsmottakere av sosialhjelp med uavklarte helseproblemer i 

i forhold til rett helsehjelp, rett trygdeytelse og rett 

oppfølgingstiltak. 

Per sept 2012 er kartlagt 384 brukere hvorav det er  konkludert for 258 

De fleste har diagnoser som gir rett til trygdeytelser; 119 aap, 116 

uføretrygd mens det ikke er funnet grunnlag for 6.  121 fortsatt under 

arbeid. 
 

Screening med Neckers kube viser at et stort antall (45 av 258)  av 

brukerne har store utfordringer med kognitiv svikt 
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Arbeidsmetode - logistikk 

 Motivere brukere, hente, følge, bring   

 Anamnetisk kartleggingsskjema – personalia, utdanning, arbeid, 
arbeidstiltak, sykdomshistorikk (sykdom, skade, lyte), rusbruk, 
voldsutsatthet mv 

 Screening undersøkelse kognitiv svikt – utdypet nevropsykologisk 
kartlegging ved funn i Neckers kube 

 Innhenting av epikriser /dokumentasjon i forhold til tidligere diagnoser 
/ behandling / innleggelser 

 Henvisning til ytterligere /utredning/oppdatering –  oppfølging med 
helsetiltak, arbeidstiltak og innhenting av komparantopplysninger 

 Sluttføring/ avklaring med søknad om aap eller uføretrygd vurdering 
av evt ung uføre og 3-årsregel  
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Diagnosegrunnlag for søkt/innvilget aap og 
uføretrygd 

Diagnoser RUS m AAP 

Kun RUS 18 

RUS+ Psyk 22 

RUS+Kogn 3 

RUS+Psy+Kog 3 

RUS+Som 4 

RUS+Psy+Som 3 

RUS+kog+Som 0 

RUS+Psy+Kog+Som 0 

Til sammen 53 

Diagnoser RUS m UFØR 

Kun RUS 17 

RUS+ Psyk 28 

RUS+Kogn 3 

RUS+Psy+Kog 3 

RUS+Som 4 

RUS+Psy+Som 10 

RUS+kog+Som 2 

RUS+Psy+Kog+Som 2 

Til sammen 69 

Diagnoser IKKE RUS kun UFØR 

Psyk. 24 

Kogn. 6 

Psy+Kog 2 

Psy+Kog+Som 4 

Psy+Som 8 

Kog+Som 2 

Ikke klarlagt 1 

Til sammen 47 

Diagnoser IKKE RUS kun AAP 

Psyk. 24 

Kogn. 12 

Psy+Kog 8 

Psy+Kog+Som 1 

Psy+Som 6 

Kog+Som 7 

Ikke klarlagt 8 

Til sammen 66 

Diagnosegrunnlaget 

for de med AAP 

Diagnosegrunnlaget 

for de med UFØRE 
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Samarbeidsavtale HiO og Bydel Sagene 

 

1. Semester:  -  4 timers introduksjonsseminar om NAVs forvaltningsoppgaver, brukerne, veiledning, tiltak og  
oppfølging – beslyst med case case. 

 

2. Semester -  Gruppeorganisert praksis med felles informasjonssamlinger v/ NAV ansatte og brukere, inviduell og 
gruppebasert veiledning.  

 

3.  Semester - Prosjektoppgave – Samarbeide omkring problemstilling og gjennomføring. Brukerundersøkelse.  NAV – 
lærer eller HiO – lærer er veileder  

4. semester  

-      To dagers seminar om mottaks- oppfølgings- og tiltaksarbeid i NAV.   Studentene delt i fire.  

- Fellesseminar på Høyskolen der NAV-lærere og brukere deltar. 

- Boka om oppfølgings og tiltaksarbeid er pensum.   

- Samarbeid om formulering av eksamensoppgave. Sensorarbeid.  Evaluering 

 

5. Semester – Gruppeorganisert praksis med felles informasjonssamlinger v/ NAV ansatte og brukere, inviduell og 
gruppebasert veiledning. ’ 

 

6. Semester -  Samarbeid om problemstilling.  Veiledning av NAV-lærer eller HiO-lærer    

 

7. FOU- samarbeid;  
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Undervisningsprogram  

 

 Introduksjon til sosialtjenesten i NAV Sagene;  Hvem er brukerne 

og hvordan jobber vi i forhold til de ulike brukergruppene;   

 Mottaksarbeid  - råd og veiledning,  saksbehandling av søknader 

om økonomisk sosialhjelp og henvisning til  tiltak    

 Oppfølging av brukere med behov for  bistand til jobbsøk, 

arbeidspraksis og arbeidslivsopplæring   

 Oppfølging av brukere med behov for arbeidspraksis i 

kombinasjon med norskopplæring og Introduksjonsprogram  



NAV  Sosialtjenesten  Side 11 Bydel Sagene 

  Helse og arbeid – oppfølging av brukere med helseproblemer.  

Kvalifisering, arbeidstrening og helseavklaring  

 Oppfølging av familier med sosialhjelp.  Samarbeid med barnevernet, 

helsestasjon, lege mfl  

 Oppfølging av brukere med behov for rustiltak og booppfølging  

  Evaluering – utdeling av evalueringsskjemaer 
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Ønsker 

Praksisnær forskning ; problemstillinger og empiri fra praksis  

 

Samarbeidsforskning utvikle problemstillinger og forskningsopplegg 
sammen   

Nye roller forskeren tar del i ”klinisk utviklingsarbeid” 

 

Metodetriangulering – mer kvantitativ orientering 

 

Mer deltakende og klinisk forskning  

 

FOU som grunnlag  for kunnskapsbasert undervisning 

 

Gruppeorganisert og planmessig praksis – med bydelen / kommunen som 
felles organisert praksissted 

 

Insitusjonalisering av praksisnærhet i undervisning og forskning jfr 
undervisningssykehjem og sageneklinikk 
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Felles grunnutdanning sosionom, vernepleier og barnevern 

Med fokus på lovgivning og tjenetester i helse og 

velferdssystemet –  

Spesialisering i master  

 

 

 


