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IPS – GRUNDLÆGGENDE FILOSOFI

Den overordnede filosofi i IPS er, at hvis det rette job og de rette 

arbejdsomgivelser findes, kan enhver person med en svær 

sindslidelse få arbejde på det ordinære arbejdsmarked uden 

forudgående træning, og at ingen skal udelukkes fra dette.



• De fleste med psykiske lidelser er både i stand til og  ønsker at 
komme i arbejde

• Mennesker med sindslidelser angiver, at arbejde er helt centralt for 
deres recovery

• Det er forbundet med store menneskelige og økonomiske 
omkostninger at stå uden for arbejdsmarkedet 

• At være i arbejde giver øget selvværd, livskvalitet og et socialt 
netværk

BAGGRUND FOR IPS



SUPPORTED EMPLOYMENT VS. TRADITION

• Pre-vocational Training. 

Tiltag hvor deltageren 

gennemgår en periode med 

forberedelse i beskyttede 

miljøer, før de opfordres til at 

søge et arbejde.

• Supported Employment. 

Tiltag hvor deltageren med det 

samme, eller med kort 

forberedelse, inkluderes på det 

ordinære arbejdsmarked med 

sideløbende støtte.



1. Alle der opfylder inklusionskriterierne kan deltage i programmet, ingen 

eksklusion.  

2. IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling.

3. Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller uddannelse.

4. Vejledning i beskæftigelse og sociallovgivningen.

5. Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i programmet. 

6. Støtten under beskæftigelse varer så længe der er behov for det.

7. Indsatsen er baseret på deltagerens egne præferencer og valg.

8. IPS konsulenterne opbygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet.
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• Positiv tilgang  og positiv reformulering 

– alle erfaringer er en mulighed for læring

• Disclosure – åbenhed om sygdom

• Ligeværdighed og ærlighed

• Tro på borgeren

ANDRE CENTRALE BEGREBER



• Indbygget del af IPS

• Sikkerhed for evidensen via IPS Supported Employment Fidelity Skala – skalaen i sig selv 
undersøgt for evidens

• Indeholder 25 kritiske punkter, der definerer god IPS

• Skalaen er inddelt i tre sektioner

• Personale

• Organisation

• Jobtilbud

• Hvert punkt tildeles mellem 1 og 5 point, hvor 5 angiver meget god implementering

115 - 125 = Eksemplarisk IPS fidelity

100 - 114 = God IPS fidelity

74 - 99   = Nogenlunde IPS fidelity

< 73   = Ikke IPS

IPS FIDELITY (TROFASTHED)



Beskæftigelsesrater – ordinært arbejde, i 23 Randomiserede Kontrollerede Forsøg

INTERNATIONALE RESULTATER



Fordele ved IPS

• Mindre frafald sammenlignet med 

andre programmer

• Bedre selvværd og self-efficacy

• Der er ingen indikation på at IPS 

leder til øget stress eller 

forværring af symptomer

• Interventionen er 

omkostningseffektiv, sammenlignet 

med andre interventioner. 

Begrænsninger ved IPS

• Ca. 40 % af deltagerne opnår ikke 

job

• Mange som opnår arbejde, 

arbejder deltid

• Jobmulighederne er begrænsede 

for målgruppen pga. manglende 

uddannelse og arbejdserfaring

ANDRE FORDELE OG BEGRÆNSNINGER



• Arbejdet med gruppen af IPS 

deltagere der ikke opnåede 

arbejde

• Fortsat med IPS og givet tillæg 

af computerbaseret kognitiv 

træning

• Øgede jobopnåelse og antal 

uger i arbejde

IPS PLUS KOGNITIV REMEDIERING



Formål: 

• Undersøge effekterne af IPS-metoden i en dansk 
kontekst

• Undersøge effekterne af en udvidelse af IPS-metoden 
med undervisning i kognitiv remediering og 
arbejdsmarkedsrelateret social færdighedstræning 

Deltagere: 

• I alt 720 patienter

• Diagnoser: 

• Skizofreni 

• Svær depression 

• Bipolar affektiv sindslidelse

DET DANSKE IPS STUDIE



 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.   
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FLOWCHART FOR IPS FORSØGET 



ANTAL TIMER I ARBEJDE ELLER UDDANNELSE I  OPFØLGNINGSPERIODEN

IPS IPSe SAU

Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD)

411.0 (656.9) 488.1 (735.6) 340.8 (573.8)

IPS vs SAU IPS vs IPSe IPSE vs SAU IPS+IPSe vs SAU

OR

(95% CI)

p-value OR 

(95% CI)

p-value OR 

(95% CI)

p-value OR 

(95% CI)

p-value

1.53

(1.02,2.31)

0.018 0.85

(0.57,1.26)

0.632 1.76

(1.15,2.67)

0.005 1.64 

(1.16,2.32)

0.002



I  ARBEJDE ELLER UDDANNELSE I OPFØLGNINGSPERIODEN



TID TIL ARBEJDE ELLER UDDANNELSE

346 dage286 dage 548 dage



TIMER I ARBEJDE/UDDANNELSE VS. OMKOSTNINGER



MÅLGRUPPPENS ERFARINGER MED IPS

https://www.tv2lorry.dk/a

rtikel/flere-psykisk-syge-

kommer-i-job-og-

uddannelse

https://www.tv2lorry.dk/artikel/flere-psykisk-syge-kommer-i-job-og-uddannelse


Hvordan IPS og arbejde kan influere på recovery 

hos personer med svær psykisk sygdom set fra et 

første persons perspektiv.

FORMÅL 



C: Connections

H: Hope

I: Identity

M: Meaning and purpose in life

E:  Empowerment

CHIME

Leamy et al., Conceptual framework for personal recovery in mental health:

systematic review and narrative synthesis. Br J of Psychiatry 2011;6:445-52



HÅB OM AT IPS KAN ÆNDRE JOBSITUATIONEN

• Hyppige skift af sagsbehandler

• Manglende fremgang i job-

søgnings processen

• Nedladende kommunikation

Øget stressbarhed og 

forværring af symptomer



modelbillede

OM FORHOLDET TIL JOBCENTERET

Jamen det er jo svært at sige...fordi...i forhold til hvad? Altså 

jeg kommer fra ingenting. Jeg kommer fra jobcentret, hvor du 

bare var et nummer i rækken, hvor de ikke har nogle 

individuelle sagsbehandlere. Og hvor du møder en ny hver 

gang og det kan du...undskyld jeg siger det lukke op og skide 

i ikke...det kan du ikke bruge til en disse.

Blee
p



IPS KONSULENTEN ARBEJDER UD FRA INDIVIDETS BEHOV

• Opsøgende

• Igangsætter

• Dedikation

• Respekt 

Anerkendelse Øget selvværd



Ja han er god til...når der ligesom skal gøres noget....at det er ikke fordi 

at han er inde over så meget at han ordner alting for mig, men jeg får 

lov til at gøre tingene selv, hvis jeg kan selv. 

Og hvis det er svært eller hvis jeg går igennem en periode, hvor jeg har 

det mindre godt...så hjælper han og støtter måske mere end han ville 

gøre på et andet tidspunkt.  Altså jeg synes det er meget på mine 

præmisser...ikke sådan at det er mig der bestemmer, men efter hvor jeg 

er henne lige nu. 

Og hvis jeg ikke har snakket med ham  i et stykke tid. Så ringer eller 

skriver han bare lige for at høre hvordan jeg har det.  Altså at, jeg 

synes...jeg bliver bare behandlet som Line...altså jeg bliver behandlet 

som en person. 

OM FORHOLDET TIL IPS KONSULENTEN

modelbillede



• Stabilitet

• Samvær med kolleger

• Økonomisk råderum

• Fremtidsplaner

ARBEJDE BIDRAGER TIL HVERDAGSLIVET OG FREMTIDEN



Deltager: Det er svært at få hverdagen til at hænge sammen 

når man ikke har nogen penge.

Interviewer: Ja, er det drivkraften eller er der andet....

Deltager: Nej nej nej nej nej...drivkraften er at være værdsat 

og...bidrage til samfundet og bidrage til sig selv...det der med 

økonomien det er bare en usædvanlig positiv biting.

OM AT BIDRAGE OG OM FREMTIDEN

modelbillede



KLINISK RECOVERY

• Psykotiske symptomer

• Depressive symptomer:

• Isolationstendens og social 

tilbagetrækning

PERSONLIGE RECOVERY

ARBEJDE ELLER UDDANNELSE BIDRAGER TIL RECOVERY

• Tilknytning:

• Håb: 

• Identitet: 

• Mening:

• Empowerment:

Arbejde og IPS 

konsulenter

Fremtid

Selvværd

Arbejde

Ansvarsfølelse



OM AT KOMME VIDERE I LIVET

Det har virkelig virkelig hjulpet mig...det har givet 

mig nogle redskaber til at jeg selv kunne komme 

videre...altså...selvfølgelig med dem i ryggen, men 

jeg vil sige...jeg synes jeg har fået hjælp til at finde 

ud af, hvordan jeg skal gøre tingene, men de har 

ikke gjort dem for mig.
modelbillede


