Ekspertbistand i Innlandet

Hapro Jobb og Karriere er valgt leverandør og rangert som nummer
én i NAV Innlandets anskaffelse av tjenesten ekspertbistand i en
forsøksperiode ut året. Det betyr at arbeidstakere og arbeidsgivere i
Innlandet nå kan få enklere og raskere tilgang på eksperthjelp fra
oss i krevende sykefraværssaker. I stedet for å søke om tilskudd fra
NAV kan du ta direkte kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å få
en vurdering av saken og henvisning til Hapro dersom kriteriene for
ekspertbistand er oppfylt.
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Høyt sykefravær er en stor utfordring for mange bedrifter. Ekspertbistand skal bidra til å
forebygge og redusere sykefravær. Støtte til ekspertbistand kan være aktuelt i enkeltsaker med
hyppig eller langvarig sykefravær dersom intern sykefraværsoppfølging ikke har ført frem til en
løsning.
Som ekspert i sykefraværssaker er vårt mål at den ansatte skal komme ut av sykefraværet og
tilbake i sin stilling, over i en ny stilling, eventuelt vurdere muligheter for kompetanseheving
eller jobbskifte. Vår oppgave som nøytral part er å bidra til å løse problemet som leder til
sykefravær. Vi tilpasser ekspertbistanden til deres behov; jobber tverrfaglig og ser de fysiske,
sosiale og psykososiale faktorene i sammenheng når vi kartlegger og gir råd. Vi er opptatt av
samarbeid og det å legge til rette for et godt arbeidsklima i hele prosessen, uansett hva slags
utfordringer det er snakk om.
Hapro Jobb og Karriere har lang erfaring med individuell sykefraværsoppfølging, og ser frem til
å bistå dere i prosessen med å se nye muligheter og løsninger.
For hjelp eller mer informasjon om nåværende ordning med å bestille ekspertbistand fra oss, ta
kontakt med NAV Arbeidslivssenter Innlandet https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontaktnav/kontorer/nav-arbeidslivssenter-innlandet eller det lokale NAV-kontoret.
Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om tjenesten eller prosessen, ta kontakt
med Elisabeth Berg Fredriksen i Hapro på telefon 992 39 090, eller e-post:
elisabeth.frederiksen@hapro.no

Les mer om våre tjenester på www.haprojobbogkarriere.no

