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Individuell Jobbstøtte (IPS) – 

samtykke til å dele personopplysninger 
 
 

IPS-tjenesten hjelper mennesker med å skaffe seg en 
jobb/utdanning de har lyst på, og til å klare å stå i jobb eller 
skole over tid. IPS-tjenester bygger på at ulike fagpersoner 
jobber sammen for å hjelpe en jobbsøker med å finne riktig 
jobb. Vi tror at samarbeidet øker sjansen betydelig for at du 
skal få jobb, og for at du skal få en jobb du ønsker å være i - 
lenge.  
  
  

Om et IPS- samarbeid skal fungere, betyr det at personer 
fra ulike tjenester vil få tilgang og kjennskap til noen av 
dine personopplysninger. Du har rett til å vite hva som er 
registrert om deg, hva vi gjør med dine 
personopplysninger, du kan også har rett til å få de 
slettet.  
 

Noen samarbeidspartnere som for eksempel helseteam 
og arbeidsrettet team, er nødvendig for at vi skal kunne gi deg individuell jobbstøtte. Andre 
samarbeidspartnere som for eksempel NAV og arbeidsgiver, involverer vi bare dersom du er enig, 
og etter at du og jobbspesialisten har diskutert hva vi kan 
fortelle om deg. 
 

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake, eller diskutere 
på nytt med jobbspesialisten hva samtykket betyr. Du trekker 
samtykket tilbake ved å kontakte jobbspesialisten. Som nevnt 
over er noen samtykker er nødvendige for at vi skal kunne gi individuell jobbstøtte. Å trekke tilbake 
et slikt samtykke, betyr i praksis at du trekker deg fra IPS. 
 

I samtykkeerklæringen finner du en beskrivelse av hvem jobbspesialisten oftest samarbeider med, 
hva slags samarbeid det er snakk om, og hva det er du samtykker til.  

• De grønne feltene MÅ du akseptere dersom du vil ha IPS tjenester.  

• Gule felter er ikke helt nødvendige, men om du ikke 
samtykker kan det ha konsekvenser for tilbudet vi kan gi. 
 

Synes du noe er uklart, eller er du i tvil om virkelig vil gi ditt 
samtykke?  

 
Spør jobbspesialisten før du krysser av, så du vet hva du 
samtykker til!  
Det er helt OK om vi bruker mer tid til å snakke sammen.   

Det finnes også jobbstøttetiltak 

som ikke krever så omfattende 

samarbeid. En NAV-veileder 

vil kunne gi deg informasjon 

om alternativer til IPS. Vi kan 

hjelpe deg å kontakte NAV, 

eller få tak i slik informasjon 

på andre måter. 

Du kan når som helst trekke 

samtykket tilbake ved å kontakte 

din IPS Jobbspesialist.  

«Personopplysninger» er alle 

opplysninger som kan knyttes 

til èn bestemt person. F.eks. 

navn og fødselsdato, men også 

sykdomshistorie.  
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IPS samtykkeerklæring 

 Hvem er de, og hva får de vite: Sett 
kryss 

Hva jeg samtykker til:  

Helseteam Helseteamet ditt består av behandlere/primærkontakter du allerede er i kontakt 
med. Spør jobbspesialisten, om du ikke vet hvem de er. Jobbspesialisten vil 
diskutere din sak med helseteamet i faste møter, og teamet vil legge en plan for 
hvordan de sammen kan hjelpe deg til å finne den riktige jobben. Jobbspesialisten 
kan ved behov også kontakte medlemmer i helseteamet for å få helsefaglige råd, 
dersom det oppstår behov for dette. Når behandling og jobbsøking støtter opp om 
hverandre, øker det sjansene for å lykkes. 
  

 Jeg forstår at jobbspesialisten vil diskutere forhold som 
har betydning for min jobbsøking med helseteamet 

Arbeidsrettet 
team 

Arbeidsrettet team (jobbspesialist team) består av jobbspesialister og metodeveileder, der 
de deler erfaringer og hjelper hverandre med å gjøre en best mulig jobb for sine 
jobbsøkere. Arbeidsrettet team diskuterer kun jobbsøkere anonymt.  
 

 Jeg forstår at jobbspesialisten vil kunne diskutere min 
sak anonymt med arbeidsrettet team,  

IPS-IT IPS-IT er et digitalt verktøy der jobbspesialisten registrerer blant annet 
møtevirksomhet i din sak. Bare din jobbspesialist vil ha tilgang til dine 
personopplysninger. Opplysninger knyttet til din helsesituasjon registreres ikke i 
IPS -IT. IPS-IT er utviklet av, og driftes av Helse Nord IKT.  Formålet med 
registreringen er kvalitetsforbedring av IPS tjenesten. 
 

 Jeg gir samtykke til at IPS-jobbspesialisten kan 
registrere meg i IPS-IT. Jeg forstår at jeg har 
innsynsrett i hva som er registrert om meg, og at jeg 
kan be om at personopplysninger slettes.  
 

  

Navn:  Personnummer:  

IPS Jobbspesialist:  Oppdatert dato:  
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NAV-veileder 

Forutsigbare rammer rundt privatøkonomien er viktig, særlig i perioder med 
endring. NAV-veiledere kjenner NAV systemet, hvilke rettigheter og plikter man har 
som jobbsøker, og støtteordninger du kan ha krav på. Om du ikke allerede har en 
NAV-veileder, kan vi hjelpe deg å komme i kontakt med NAV.  
 
Vi kan også delta på møter sammen med deg 
Et samtykke til samhandling med NAV betyr i første omgang at helsetjenesten gir 
NAV beskjed om:  

• At du har fått innvilget IPS 

• Hvilken behandlende enhet du er tilknyttet 

• Endringer i din jobbstatus 

• Dato for når du avslutter IPS 
 
Etter som behovet melder seg, vil jobbspesialisten diskutere med deg behovet for 
samhandling med NAV.  
 
Det er ikke helt nødvendig at du har en NAV-veileder for å kunne få IPS, men det vil 
nesten alltid være en fordel. Drøft med jobbspesialisten om du er i tvil.  

 Jeg samtykker til at jobbspesialisten kan diskutere min 
sak med min NAV veileder. 
 
Unntak og forbehold er beskrevet i tekst under 
 
Jeg ønsker ikke kontakt med NAV. Jeg har fått 
informasjon om hvilken betydning det kan få ved å 
ikke involvere NAV i jobbsøkeprosessen 
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Navn:  Personnummer:  

IPS Jobbspesialist:  Oppdatert dato:  
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Potensielle 
arbeidsgivere 

Du og jobbspesialisten bestemmer hvordan kontakten med arbeidsgiver skal være. 
Du kan f.eks. velge at ta all kontakt selv, eller dere kan bli enige om at 
jobbspesialisten kontakter arbeidsgivere på dine vegne. Dette blir dere enige om 
fra gang til gang. Husk å diskutere åpenhet.   
 

 Jeg samtykker til at jobbspesialisten kan kontakte 
arbeidsgivere på mine vegne. Kontakten skal avgrenses 
til det som beskrives i den gjeldende avtalen om 
åpenhet, som også ligger i min journal 

Lærere og 
skoleverk 

Du og jobbspesialisten bestemmer hvordan kontakten med skolen skal være. Du 
kan f.eks. velge at ta all kontakt selv, eller dere kan bli enige om at jobbspesialisten 
kontakter skolen på dine vegne. Dette blir dere enige om fra gang til gang. Husk å 
diskutere åpenhet. 

 Jeg samtykker til at jobbspesialisten kan kontakte skolen 
på mine vegne. Kontakten skal avgrenses til det som 
beskrives i den gjeldende avtalen om åpenhet, som også 
ligger i min journal. 
 

 
 
Jeg har fått informasjon om hva IPS tjenesten samler inn av personopplysninger, og hva det skal brukes til.  
Jeg samtykker herved til at IPS tjenesten kan benytte mine personopplysninger i henhold til det jeg selv har krysset av for 

Samtykket gis med følgende unntak og forbehold:  
 

 
 
Jeg kan når som helst trekke tilbake eller gjøre endringer i samtykket. Det gjør jeg ved å gi jobbspesialisten beskjed om dette. 
Jeg forstår at ved å trekke tilbake jobbspesialistens mulighet til å diskutere min sak med helseteamet, arbeidsrettet team,  
eller å registrere meg i IPS-IT (grønne felter), vil jeg ikke lenger kunne motta individuell jobbstøtte. 
 

   (Original til 
jobbsøker) 

Sted og dato Jobbspesialist Jobbsøker        
 


