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1.
LEDELSE
Supported Employment-organisasjoner har ledere 
som støtter opp under verdiene og prinsippene i 
Supported Employment (SE). Lederne fremstår som 
rollemodeller, de inspirerer og sørger for at SE-
organisasjonen lykkes over tid. SE-organisasjonen er 
drivkraften som skal realisere verdiene og visjonene i 
Supported Employment. 
(høyest oppnåelig = 20)

1.1 EN KLAR VISJON FOR SE ER INTEGRERT I FORMÅLSPARAGRAF, 
VISJON OG ETISK GRUNNLAG FOR SE-ORGANISASJONEN 

1 2 3 4 5

SE-organisasjonen 
har en 
formålsparagraf 
og/eller visjon for 
virksomheten, men 
samarbeidspartnere 
er ikke gjort kjent 
med disse.

SE-organisasjonen har 
en formålsparagraf, 
visjon og etiske 
retningslinjer som er 
gjort kjent for og er 
forstått av de ansatte i 
SE-organisasjonen.

SE-organisasjonen har en 
formålsparagraf, visjon og 
etiske retningslinjer som er 
gjort kjent for og er forstått av 
samarbeidspartnere. 

Retningslinjer og prosedyrer for 
tjenesteleveranse samsvarer med 
kjerneverdiene i SE.

Formålsparagraf, visjon og etiske 
retningslinjer blir regelmessig revidert, 
danner grunnlaget for retningslinjer 
og prosedyrer og er forenlig med SE-
organisasjonens forretningsstrategier. 

Samarbeidspartnere er involvert i å 
definere formålsparagraf og visjon for 
virksomheten. 

Formålsparagraf, visjon og etiske 
retningslinjer er utviklet sammen med 
samarbeidspartnere, og blir regelmessig 
revidert som en del av virksomhetens 
kvalitetsprosedyrer.

Dokumentene brukes systematisk for å 
heve ambisjonene og forventningene hos 
samarbeidspartnere.

HJELPESPØRSMÅL DOKUMENTASJON

Har SE-virksomheten en formålsparagraf og visjon? Hvem var med på å utforme dokumentene?  

Reflekterer strategien/forretningsplanen virksomhetens visjon? 

Er ansatte og samarbeidspartnere klar over at det finnes et visjonsdokument? Kan de redegjøre for visjonen? 

Hvordan kommuniseres visjonen til samarbeidspartnere og andre aktører? 

Bygger virksomhetens retningslinjer og prosedyrer opp under kjerneverdiene i SE? 

Finnes det dokumentasjon på hvem som deltok i utformingen av formålsparagraf og visjon? 

Hvor ofte blir formålsparagraf og visjon revidert? Hvem er involvert? Er revisjonen del av et kvalitetssystem? 

Hvordan anvendes formålsparagrafen og visjonen i praksis? 

Hvordan påvirker visjonen SE-organisasjonens retningslinjer og prosedyrer? 

Hvordan knyttes visjonen sammen med strategier for tverrsektorielt og flerfaglig samarbeid? 

Annen dokumentasjon?

POENGSUM: ……… / 5
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5.
PRODUKTER, 
TJENESTER 
OG 
PROSESSER
Femtrinnsprosessen i SE blir ut-
viklet, administrert og synliggjort 
i produkter, tjenester og prosesser. 
(høyest oppnåelig = 30)

5.1 (D) JOBBMATCHING OG JOBBFASTHOLDELSE

1 2 3 4 5

SE-organisasjonen jobber for at arbeidssøkere 
får regulære og inkluderende jobber med 
ordinære ansettelses- og lønnsforhold.

SE-organisasjonen oppfyller lovkravene i 
arbeidsmiljøloven.

For å sikre en effektiv 
jobbmatch brukes 
jobbanalyse systematisk 
for å identifisere krav 
til ferdigheter og andre 
egenskaper som trengs i 
stillingen. 

Yrkesprofilen og jobbanalysen brukes til å 
identifisere gap mellom arbeidssøkers forut-
setninger og jobbkravene, og til å vurdere om 
det er mulig å bygge bro over gapet som del av 
jobbmatchen.

I samarbeid med arbeidsgivere har SE-organi-
sasjonen klare retningslinjer og prosedyrer for å 
sikre helse, miljø og sikkerhet for arbeidssøkere. 
Retningslinjene inkluderer også risikoanalyse. 

SE-organisasjonen sikrer 
at behovene og ønskene til 
arbeidssøker balanseres mot 
behovene og kravene til ar-
beidsgiver, og at partene er 
enige om en handlingsplan. 

SE-organisasjonen vurderer 
hvor effektive prosedyrene 
for jobbmatch er.

SE-organisasjonen oppnår ansettelser/
arbeidsforhold som tilfredsstiller ar-
beidssøkeres individuelle ambisjoner og 
karrieremål, i en stor bredde bransjer, 
sektorer og yrker.

SE-organisasjonen og samarbeidspartnere 
jobber sammen for å utveksle informasjon 
om jobbmuligheter og ledige stillinger slik 
at arbeidsgivere får best mulig jobbmatch.

HJELPESPØRSMÅL DOKUMENTASJON

Hvordan sikrer SE-organisasjonen at det oppnås likestilte vilkår og betingelser og at lovkrav er oppfylt når  
arbeidssøkere får ansettelse?

Hvordan bruker SE-organisasjonen yrkeskartlegging og jobb-/oppgaveanalyser som del av jobbmatching-prosessen? 

Hvordan samarbeider SE-organisasjonen med arbeidsgivere når det gjelder helse, miljø-,  
og sikkerhetsvurderinger for ansatte?

Hvordan støtter SE-organisasjonen arbeidsgivere og arbeidssøkere gjennom jobbutviklings-/rekrutteringsprosessen? 

Hvordan sikrer SE-organisasjonen jobber innenfor en rekke forskjellige bransjer og yrkesområder slik at 
 tilfanget ivaretar arbeidssøkernes ønsker og forutsetninger? 

Hvordan identifiseres eventuelle gap mellom kravene i jobben og arbeidssøkerens forutsetninger?  
Skjer dette i samarbeid med arbeidsgiverne og arbeidssøkerne? 

Hvordan arbeider SE-organisasjonen med relevante samarbeidspartnere for å sikre at arbeidsgivere  
får best mulig jobbmatch? 

Hvordan evalueres og revideres jobbmatching-prosessene i SE-organisasjonen?  
Hvem er med på evalueringen og revisjonen?

Annen dokumentasjon?

POENGSUM: ……… / 5
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5.
PRODUKTER, 
TJENESTER 
OG 
PROSESSER
Femtrinnsprosessen i SE blir 
utviklet, administrert og 
synliggjort i produkter, tjenester 
og prosesser. 
(høyest oppnåelig = 30)

5.1 (E) OPPLÆRING, TRENING OG OPPFØLGING  
PÅ ARBEIDSPLASSEN, KARRIEREUTVIKLING

1 2 3 4 5

SE-organisasjonen:
- kan tilby systematisk, arbeidsrelatert 
bistand fra en tilrettelegger på arbeidsplas-
sen. 
- tilbyr individtilpasset støtte til arbeidsta-
kere og arbeidsgivere, og har kort respons-
tid ved henvendelser om støttebehov.
- jobber for å oppnå faste ansettelser 
for arbeidstakere, og følger aktivt med i 
arbeidstakers utvikling mot dette målet. 
- støtter arbeidstakere i å løse konflikter og 
problemer som har innvirkning på arbeidet.
-forholder seg til relevant HMS-lovgivning

Arbeidsplasser er trygge.

Arbeidsgivere får støtte til å 
forstå sitt ansvar for ledelse  
og opplæring av sine ansatte.

SE-organisasjonen støtter 
arbeidsgivere i å planlegge 
hvilken støtte arbeidstakeren 
trenger, identifisere rimelige 
tilretteleggingsmuligheter og 
iverksette disse.

SE-organisasjonen kan 
dokumentere at arbeidstakere 
utvikler personlige, sosiale og 
arbeidsmessige ferdigheter.

SE-organisasjonen identifiserer naturlig bistand.

SE-organisasjonen anvender de mest naturlige metodene for å 
sikre arbeidstakers utvikling. Systematisk instruksjon/trening/
opplæring anvendes når det er hensiktsmessig og nødvendig. 

SE-organisasjonen sikrer at arbeidstakere blir sosialt inkludert 
på arbeidsplassen.

Eventuelle problemer med helse, miljø og sikkerhet og 
mistanke om diskriminering blir behandlet proaktivt.

SE-organisasjonen dokumenterer data rundt oppnådde 
ansettelser/varige arbeidsforhold. Dataene danner grunnlag 
for å videreutvikle strategier for å oppnå ansettelser/varige 
arbeidsforhold.

SE-organisasjonen gir tids-
ubegrenset støtte til arbeids-
taker og arbeidsgiver. Dette 
omfatter tett samarbeid med 
partene om å løse ethvert 
arbeidsrelatert problem.

SE-organisasjonen bruker 
tekniske/teknologiske 
hjelpemidler kreativt.

SE-organisasjonen gjennom-
går, reviderer og oppdaterer 
sine prosesser for støtte på 
arbeidsplassen og karriere-
utvikling.

SE-organisasjonen kan 
dokumentere at et høyt 
antall varige arbeidsfor-
hold er etablert ved hjelp 
av naturlig og dedikert 
kollegastøtte på arbeids-
plassen.

Veiledning og støtte på 
arbeidsplassen er en inte-
grert del av arbeidsgiveres 
ledelsesrutiner. 

SE-organisasjonen støtter 
arbeidstakere i å videreut-
vikle sine karrierer.

HJELPESPØRSMÅL DOKUMENTASJON

Hvordan planlegges og gjennomføres proaktiv bistand til arbeidstaker/arbeidsgiver? 

Hvordan sikrer SE-organisasjonen maksimal sosial inkludering og selvstendighet for arbeidstakere? 

Hvordan støtter SE-organisasjonen arbeidsgivere i å forstå deres ansvar for ledelse og opplæring av alle sine ansatte? 

Hvordan identifiserer, sikrer og overvåker SE-organisasjonen hensiktsmessig tilrettelegging på arbeidsplassen, herunder 
bruk av tekniske/teknologiske hjelpemidler?  

Hvordan håndteres mulige problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og HMS på arbeidsplassen?  

Hvordan måles arbeidstakerens mestring og utvikling? Hvordan imøtekommer man eventuelle problemer for å øke 
muligheten for et varig arbeidsforhold? Hvordan kobles disse prosessene sammen med arbeidsgivers vanlige rutiner? 

Hvordan brukes eksterne samarbeidspartnere for å løse arbeidsrelaterte problemer? 

Hvordan utvikler SE-organisasjonen arbeidstakerens ferdigheter, og hvordan støttes både arbeidsgiveren og 
arbeidstakeren i å videreutvikle arbeidstakers karriere?  

Hvordan innhenter, analyserer og bruker SE-organisasjonen informasjon og statistikk om ansettelser 
og oppnådde arbeidsforhold? 

Hvordan evalueres, revideres og oppdateres SE-organisasjonens støtte på arbeidsplassen og karriereutviklingsprosesser? 

Annen dokumentasjon?

POENGSUM: ……… / 5
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BESTE PRAKSIS BESTE PRAKSIS
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6.
BRUKER- 
RESULTATER 
Arbeidstakere og 
arbeidsgivere får god service 
som tilfredsstiller deres 
forventninger.
(høyest oppnåelig = 30)

6.1 ARBEIDSTAKER OG ARBEIDSGIVERS OPPFATNING 
AV SE-ORGANISASJONEN: ‘BRUKERTILFREDSHET’

1 2 3 4 5

Brukertilfredshet måles 
gjennom uformelle 
fremgangsmåter. 

Brukerne vet hvem 
de kan kontakte for å 
gi positiv og negativ 
tilbakemelding, komme 
med kommentarer 
eller presentere forslag. 
De kjenner også 
prosessen som SE-
organisasjonen følger i 
sin saksbehandling.

SE-organisasjonen evaluerer ris/ros, andre kom-
mentarer og forslag fra brukere, og kan doku-
mentere at henvendelsene er blitt behandlet.

SE-organisasjonen benytter seg av systematiske 
fremgangsmåter for å innhente tilbakemeldinger.

Brukerne kan beskrive hvordan SE-organisasjonen 
har imøtekommet deres behov, herunder om 
tiden brukt til behandling av henvendelsen/
tilbakemeldingen var akseptabel og rimelig.

Brukerne kan gi positive eksempler på samarbeid 
med SE-organisasjonen.

Det utføres regelmessige og systematiske 
brukerundersøkelser med konsekvente spørsmål for å 
forstå utviklingstrender.

Resultatene av brukerundersøkelsene tas med i 
strategisk planlegging, og det settes mål for oppnåelse 
av brukertilfredshet.

Arbeidssøkere kan beskrive hva slags støtte de fikk  
for å lære arbeidsoppgavene og for å bli sosialt  
inkludert på jobb.

Brukerne kan beskrive hvilke ressurser de hadde  
tilgang på.

Metodene for brukerundersøkelser 
og å fange opp tilbakemeldinger 
blir regelmessig gjennomgått, 
vurdert og oppdatert.

Brukerne kan beskrive hvilke 
samarbeidspartnere som er 
involvert i prosessen mot jobb og 
ansettelse.

Brukerne kan beskrive og gi 
eksempler på hva de kan forvente 
fra tjenesten, og også hva som er 
begrensninger i tjenesten. 

Brukertilbakemeldinger 
måles opp mot andre 
sammenlignbare 
organisasjoner. 

Brukerne er i stand til 
å beskrive hvordan de 
blir involvert i design og 
utvikling av tjenesten.

HJELPESPØRSMÅL DOKUMENTASJON

Hvordan innhenter, analyserer og anvender SE-organisasjonen tilbakemelding fra arbeidssøkere og arbeidsgivere?  

Hvilken informasjon innhentes? 

Hvilke referansemålinger benytter SE-organisasjonen seg av? 

Hvordan påvirker brukernes tilbakemeldinger og evalueringer den strategiske planleggingen til SE-organisasjonen? 

Hvilke mål settes for arbeidssøker og arbeidsgivers tilfredshet med SE?  
Hvordan involveres brukerne i utvikling og planlegging av SE? 

Annen dokumentasjon?

Mulige dokumenter: 
Spørreundersøkelser, interessentundersøkelser, handlingsplaner, retningslinjer og prosedyrer. 

POENGSUM: ……… / 5
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6.
BRUKER- 
RESULTATER 
Arbeidstakere og 
arbeidsgivere får god service 
som tilfredsstiller deres 
forventninger.
(høyest oppnåelig = 30)

6.2 PRESTASJONSINDIKATORER 

OBLIGATORISKE:
A. Prosentandelen av arbeidssøkere med fullført yrkes-/karriereprofil og som oppnår ansettelse 

10% = 1 poeng;   20% = 2 poeng;   30% = 3 poeng;   40% = 4 poeng;   50% = 5 poeng

B. Gjennomsnittstid fra henvisning til oppstart i jobb 
52 uker = 1 poeng;   39 uker = 2 poeng;   26 uker = 3 poeng;   16 uker = 4 poeng;   10 uker = 5 poeng

C. Gjennomsnittlig poengsum på arbeidsgivers vurdering av tilfredshet 
Poengsum fra 1 til 5 (5 = fremragende)

D. Gjennomsnittlig poengsum på arbeidssøkers/arbeidstakers vurdering av tilfredshet
Poengsum fra 1 til 5 (5 = fremragende)

E. Prosentandel av arbeidstakere som etter 6 måneder etter å ha startet i jobb, fortsatt er i arbeidsforholdet 
50% = 1 poeng;   60% = 2 poeng;   70% = 3 poeng;   80% = 4 poeng;   90% = 5 poeng

VALGFRIE:
— Tid fra henvisning til SE-organisasjonen til første møte med arbeidsgiver
— Prosentandelen av stillingsbeskrivelser basert på utført jobbanalyse
— Gjennomsnittlig arbeidstid (per dag/uke)
— Gjennomsnittlig timelønn
— Omfang av forskjellige yrker/bransjer/jobber 
— Gjennomsnittlig varighet på ansettelsesforhold 

POENGSUM: ……… / 25
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