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Når brukerorientering møter 
forvaltningens systemer 
• Realitetene i offentlig sektor 

(Gjermund Lanestedt, Agenda
kaupang, 29.09.22)
https://youtu.be/gOf8tsaUnic 

• Ansvarsdeling mellom sektorer 
• Faglige standarder og 

spesialiserte fagtradisjoner 
• Lov- og regelverk med 

utgangspunkt i én og én tjeneste 
og én og én faglighet 

• Budsjettsystem som definerer 
rammer 

• Detaljstyring og faglige 
kvalitetskrav 

• Svake sammenhenger og lite 
samhandling på tvers («Fryktelig, 
fryktelig lite». «Det skjer nesten 
ingenting») 

https://youtu.be/gOf8tsaUnic
https://29.09.22


  

  
  

 

    

 
 

Kartlegging blant
veiledere i Møre og
Romsdal 
• Spørreundersøkelse våren 2022 

• Bruk av tiltaket utdanning,
tiltaksforskrift, kap 7 bokstav c 

• 165 respondenter 
• 93 gjennomførte hele 

undersøkelsen 
• 72 svarte på deler av 

undersøkelsen 



2. Har du som veileder nok kompetanse til å veilede/gi informasjon og vurdere muligheter for høyere 
utdanning som arbeidsrettet tiltak for dine arbeidssøkere? 



      
   

       
       

     
 

      
          

         
           

  
        

     
       

 Funksjonsnedsettelse og
tilrettelegging 

• Ny forskning viser at studentene sliter og 
systemet svikter (handikapnytt.no). Avhandlingen 
«Funksjonshemming og profesjonsutdanninger i lys av studenter, lærere og 
praksisveilederes erfaringer. En kvalitativ studie» er skrevet av forsker og 
universitetslektor Eli Langørgen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) 

• «Når disse studentene starter på høyere 
utdanning, forventer de å gli inn og bli tatt imot 
som alle andre studenter. Samtidig vet de at de 
trenger noe mer, men det er ikke alltid lett å vite 
nøyaktig hva» 

• 20 % i høyere utdanning med funksjonsnedsettelse 
80% informerer ikke om behov for tilrettelegging 

• 4.ganger større sjanse for arbeid etter fullført 
utdanning 

-

https://www.handikapnytt.no/ny-forskning-studentene-sliter-systemet-svikter/?fbclid=IwAR3QRhfURpizOjjKIC_6XVV0uN8nn3EN1Gj0_aVGCoT1mGirWGvnnqAZHr0
https://www.handikapnytt.no/ny-forskning-studentene-sliter-systemet-svikter/?fbclid=IwAR3QRhfURpizOjjKIC_6XVV0uN8nn3EN1Gj0_aVGCoT1mGirWGvnnqAZHr0


      
      
            

   

    

 
    

     
    

   

•Utarbeide rutiner for tidlig kartlegging av tilpasnings- og tilretteleggingsbehov 
•Koordinere og iverksette felles tiltak for å sikre studiegjennomføring 
•Koordinere og iverksette arbeidsrettet bistand for å sikre overgang fra studie til jobb 

Finne gode løsninger for studenter med tilretteleggingsbehov 
Samarbeidsområder 

Bli kjent med hverandre sine: 
-tilbud og virkemidler 
-bygge relasjoner 
-utveksle praksis og opplevde behov. 

Bidra til å sikre vellykkede 
studieløp og overgang til arbeid 

Høyskole- og universitetsnettverket i Møre og Romsdal 



 
 

Fra samarbeid 
til 

samhandling! 

Behov for en “rutine” og dialog 


