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Arbeidserfaring

2021-02 ‑ Drammen kommune
Sykepleier/helsepersonell Vaksinasjonsteam
Variabel stillingsprosent som ekstrapersonell til massevaksinering. Arbeidet består av helsesjekk 
før vaksinering.

2020-11 ‑ Drammen kommune
Metodeveileder/Jobbspesialist
Implementering av IPS (Individuell jobbstøtte) som en integrert del av behandlingen for 
mennesker med moderat til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusutfordringer

2018-03 ‑ 2020-10 Asker kommune
Prosjektleder/Metodeveileder IPS
Implementering av IPS (Individuell jobbstøtte) som en integrert del av behandlingen for 
mennesker med moderat til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusutfordringer

2013-05 ‑ 2018-03 NAV Vestfold
Teamleder
NAV Vestfold - Teamleder og jobbspesialist (100%)
Prosjekt ansatt i forskningsbasert prosjekt i regi av helsedirektoratet. Forsknings resultatene 
foreligger i desember. Har vært med siden oppstart av prosjektet. Består av 8 piloter i hele 
Norge.

2010-02 ‑ 2013-05 NAV
Markedskoordinator
Arbeidet i denne stillingen besto i å være kontaktperson mellom arbeidsgivere og NAV. Bistå ved 
jobb messer, bistå bedrifter under nedbemanning og permittering.Deltagelse i Start nettverket og 
saksbehandler for personer med arbeidsavklaringspenger eller dagpenger under egen etablering 
som selvstendig. Oppfølging av sykemeldte som var statlig eller kommunalt ansatte i tillegg til at 
jeg var fagansvarlig for fagområdet.

2008-09 ‑ 2010-02 NAV
saksbehandler
Jobbet som veileder i brukersenteret og arbeidet i tillegg med sykepenger for personer uten 
arbeidsgivere, saksbehandler for frikort og helsereiser. I denne jobben møter man alle som er i 
behov av tjenester fra NAV og som er i behov av veiledning på alle områder.

2007-05 ‑ 2008-09 Horten kommune
Veileder i sosialtjenesten
Veileder innen sosial tjenesten

2002-12 ‑ 2007-05 Horten kommune
Sykepleier/avdelingssykepleier
Horten kommune Hjemmetjenesten - Sykepleier/avdelingssykepleier (92%)
Arbeidet som avdelingsleder for nattevaktene i hjemmetjenesten med personalansvar, 
turnusarbeid, lønn, arrangerte avdelingsmøter osv. I tillegg jobbet jeg som sykepleier natt med 
det sykepleie faglige ansvaret for alle pasienter tilhørende hjemmetjenesten i Horten kommune

verv

Utdanning

2016-03 ‑ 2016-03 IPS
Grunnkurs for metodeveiledere IPS/SE i regi av Helsedirektoratet Varighet:
2 dager Kurs for ...
Grunnkurs for metodeveiledere IPS/SE i regi av Helsedirektoratet Varighet: 2 dager. Kurs for 
teamledere/metodeveiledere for jobbspesialister. Beregnet for personer som har ansvar for faglig 
veiledning og støtte til jobbspesialister i et jobbspesialist team. Kurset gir også et godt innblikk i 
rollen som faglig veileder samt hva det vil si å være koordinerende instans mellom de 
samarbeidende parter i et IPS     program

2016-02 ‑ 2016-05 Dartmouth university



Dartmouth university - Teamkoordinator/metodeveileder IPS VT /
Studiepoeng: 10 Karakter: Beståt ...
Dartmouth university - Teamkoordinator/metodeveileder IPS VT / Studiepoeng: 10 Karakter: 
Bestått
    Studie innen IPS som teamkoordinator og metodeveileder.

2014-01 ‑ 2014-02 Høgskolen
Høgskolen i Østfold - Karriereveiledning VT / Studiepoeng: 10 Karakter:
Bestått Studie inne ...
Høgskolen i Østfold - Karriereveiledning VT / Studiepoeng: 10 Karakter: Bestått
    Studie innen karrièreveiledning.

2013-05 ‑ 2013-09 London Metropolitan University
London Metropolitan University - IPS VT / Studiepoeng: 10 Karakter:
Bestått Studie innen Su ...
London Metropolitan University - IPS VT / Studiepoeng: 10 Karakter: Bestått
Studie innen Supported employment, Individual placement and support. Forskningsbasert 
metotikk. basert på å bistå mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rus 
utfordringer til å skaffe ordinært lønnet arbeid.

2000-01 ‑ 2002-12 Høgskolen
Høgskolen i Vestfold - Bachelor Sykepleien VT / Studiepoeng: 180
Autorisasjon
Høgskolen i Vestfold - Bachelor Sykepleien VT / Studiepoeng: 180 Autorisasjon

1998-08 ‑ 1999-06 Horten videregående skole
Horten videregående skole - Realfaglig/ generell studiekompetanse
Horten videregående skole - Realfaglig/ generell studiekompetanse

Annen erfaring

01.06.2020 ‑ Nestleder Vestfold Travforening

01.01.2018 ‑ Styreleder Horten og Omegn Travforening

01.01.2017 ‑ 31.01.2018 Nestleder Horten og Omegn Travforening

01.06.2016 ‑ Styreleder Jarlsberg Travbane AS

01.01.2015 ‑ 31.01.2017 Medlemsansvarlig Horten og Omegn Travforening

01.01.2014 ‑ 31.01.2017 Styremedlem
Styremedlem Horten og Omegn Travforening

Språkkunnskaper

Engelsk Muntlig : Godt Skriftlig: Godt

Norsk Muntlig : Meget godt Skriftlig: Meget godt

Referanser
Min tidligere leder for IPS prosjektet
Inger Marie Pauli
46419660
ingermariepauli@icloud.com

Kollega IPS
Inger-Lin Matre
40486999

Tidligere avdelingsleder ved Psykisk Helse og Rustjenester i asker kommune
Mette Schau
98045970

Tilleggsinformasjon

De siste årene har jeg jobbet i et prosjekt i både Drammen, Asker og Vestfold, som gir individuell jobbstøtte. Jobben innebærer tett 
og individuell jobbstøtte til mennesker med
moderate til alvorlige psykiske lidelser og rus. I prosjektet har jeg samhandlet med behandlere ved rus poliklinikken og tidvis 
psykose poliklinikken, ved blant annet å delta på ukentlige teammøter og fellesmøter med deltakere/jobbsøkere som er i 
behandling. Har også hatt tett samarbeid med Nav veiledere og andre aktuelle samarbeidspartnere i nesten hele fylket. I følge 
kollega er jeg meget god på å arbeide målrettet og systematisk, både selvstendig og i team. 



Nøkkelen for å lykkes handler om tverrfaglig samarbeid i samtidighet med behandling og jobb søk. Jeg er alltid på jakt etter de 
beste løsningene og er tydelig, tålmodig, faglig og positiv. Jeg har også svært god innsikt både hva gjelder tilbud fra kommunens 
helsetjenester, Nav og DPS.
Jeg er uten tvil engasjert i prosessarbeid knyttet til mennesker i forskjellige livsfaser og har ingen utfordringer med å arbeide i tråd 
med arbeidsgivers visjoner og verdier.

Tidligere har jeg arbeidet i både Nav og hjemmetjenesten og opplever at jeg har en bred forståelse fra ulike organisasjoner og har 
god forståelse av ulike behov i alle faser av livet.


