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09:00 Arbeidsglede og Tilhørighet
Ønsket om å være et ‘gagns menneske’.
Sigmund Nygaards personlige erfaringer.

09:15 Et inkluderende arbeidsliv
Janne Krohn-Hansen,  
Regionansvarlig, Ringer i Vannet Trøndelag og Nordland, NHO

09:45 Nevromangfold – en innføring
Bernhard Weidle, overlege RKBU, NTNU

10:30 Pause

10:45 Arbeid for personer med ASD  
Studentprosjekt med NTNU i Trondheim, Socratic/Experts in Team 2017
Ingid Okkenhaug og Janusa Ragunathan, masterstudenter ved NTNU

11:15 Sosialt entreprenørskap - som leverandør
Merete Mostue, daglig leder, Spesialistbedriften AS, Ålesund og Molde

12:00 Lunch

13:00 Sosialt entreprenørskap – som kunde
Marius Mæle, daglig leder, SOCO, Oslo og Trondheim

13:30 Telenor Open Mind
Ingrid Ihme, direktør og Marianne Glomseth, jobcoach Telenor Open Mind

14:15 Oslo Kommunes Traineeordning
Siri Koch-Larsen prosjektleder traineeordning, Oslo kommune

15:00 Avslutning

Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av 
ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.   
Det tas utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft. Ordningen åpner 
for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar. Målet er fast 
ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet. 
Janne Krohn-Hansen er regionansvarlig for Trøndelag og Nordland og har fulgt 
prosjektet siden oppstarten i 2013.

Great Place To Work har kåret SOCO til Norges beste arbeidsplass 2016. SOCO har 
også et samfunnsoppdrag – hvor vi benytter 1% av omsetning til SOCO hjertesak og 
SOCO ildsjel.  I tillegg jobber vi tett sammen med Unicus, et IT konsulentselskap som 
også jobber med software testing. Konsulentene i Unicus har asperger syndrom og 
bruker autismens positive særtrekk til sitt konkurransefortrinn! 
Marius Mæle er gründer og har vært daglig leder siden oppstarten i 2012

Oslo kommune startet i 2014 prosjektet Traineeordning for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. Lite fokus på diagnosene, men hva som er utfordringer og 
tilretteleggingsbehov for den enkelte person. Det gis eksempler på utfordringer 
og suksesshistorier for personer med autisme, ADHD eller Tourettes i møte med 
prosjektet.
Siri Koch-Larsen er prosjektleder traineeordning for mennesker med  
funksjonsnedsettelser i Oslo kommune 

‘The aim is to collaboratively identify and propose specific innovative solutions 
for achieving the desired Global Sustainability Goals, as defined by United  
Nations, through ICT-enabled social innovation.’ (Foredraget er på norsk).
Ingrid Okkenhaug og Janusa Ragunathan, masterstudenter ved NTNU

Spesialistbedriften ansetter mennesker med Asperger syndrom. Vi fokuserer på 
den positive styrken i karaktertrekkene til denne gruppen mennesker, som kan 
være uslåelige spesialister. Vi gir dem en trygg og utviklende arbeidsplass, og 
tilbyr tjenester til privat og offentlig virksomhet innen digitaliseringsprosesser.
Merete Alnes Mostue er sosial entreprenør og har vært daglig leder siden  
oppstarten i 2014

Telenor Open Mind har to arbeidstreningsprogrammer, Open Mind og  Inte-
gration, hvor Open Mind er et program for funksjonshindrede. Deltakerne får 
arbeidstrening i Telenor eller hos våre samarbeidspartnere. I flere år har vi vært et 
Arbeid med Bistand tiltak, men ble fra 1.1.2017 videreført som et samarbeid med 
Nav Arbeidslivssenter Akershus som en del av IA- avtalen med Telenor.
Ingrid Ihme er direktør for Telenors to arbeidstreningsprogrammer. Hun startet 
selv som deltaker, og har siden 1999 hatt ansvaret for utviklingen og etableringen 
av disse. På konferansen i Trondheim holder Ingrid Ihme og Marianne Glomseth, 
jobcoach i Telenor Open Mind, innlegget sammen.

Regionalt fagmiljø (RFM) skal bidra til å øke kunnskapen og heve kvaliteten på 
tjenestene til unge og voksne med nevropsykiatriske diagnoser.
‘One of the most exciting things we can do is help autistic people and  
non- autistic people learn to understand each other, and find ways to work 
together in an atmosphere of mutual respect.’ (Jim Sinclair)
Dr. med. Bernhard Weidle, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - 
psykisk helse og barnevern, NTNU
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De fleste bedriftsledere er kjent med fordelene organisasjonen  
kan få fra ansatte med mangfoldig bakgrunn, faglig opplæring, 
kjønn, kultur og individuelle kvaliteter.

Fordeler med nevromangfold er lignende, men mer direkte.  
Fordi hjernen til nevro-a-typiske mennesker er koblet  
annerledes enn nevrotypiske, kan de gi nye perspektiver  
i bedriftens verdiskapning.

Under markeringen av Verdensdagen for psykisk helse  
arrangerer vi et møte om nevromangfold og hvilke  
konkurransefordeler det kan for deg som: 
·       Rekrutterer talenter til organisasjonen 
·       Er beslutningstaker for innkjøp 
·       Er kunde av sosiale entreprenører 

Påmelding og informasjon til arrangementet gjøres på 

www.nevromangfold.no

Nevromangfold

Det vil bli mulighet for å følge med møtet på livestream.
For å få tilgang til dette må man melde seg på arrangementet 
på nettsiden og krysse av for “livestreaming”.


