
”Vores patient havde i 

virkeligheden mange symptomer 

og var ret dårlig (…) faktisk var han 

svært psykotisk. Men han 

insisterede på, at han godt kunne 

tænke sig at læse på universitetet. 

(…) og han blev mere og mere 

samlet og apsykotisk. Han kom så 

ud og fik nogle kurser (…) Det 

endte med at han er kommet ind 

og flytter nu til byen for at læse.”  

Anne Sigsgaard, Ledende sygeplejerske  

Lokalpsykiatri Odense 
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Psykiatrien er begejstrede for IPS, fordi indsatsen netop tilbyder dét, som patienterne efterspørger: 

hjælp til at komme i uddannelse og arbejde. Mange patienter vil rigtig gerne! Og det kan godt lade 

sig gøre med den rette støtte. IPS matcher patienternes behov og samtidig de visioner og værdier 

der ligger i behandlingspsykiatrien om fx brugerinddragelse, recovery og inklusion.  

Direktion og Centerchef om IPS-match af Værdier & Visioner  

Anne Hertz er vicedirektør i Region H Psykiatri: ”Der er alt for 

mange personer med psykisk sygdom som ender på 

førtidspension (…) Det kan en indsats, som IPS forebygge (…)IPS 

er en internationalt anerkendt og evidensbaseret metode, som 

skaber gode resultater for mennesker med psykisk sygdom og for 

samfundet som helhed.”  

 

Centerchef på Psykiatrisk Center København, Karin Garre, er også 

positiv og glæder sig over IPS, fordi ”det giver god mening at lave 

en beskæftigelsesindsats, som rummer og forholder sig til den 

konkrete behandling såvel som det menneskelige 

fremtidsperspektiv.”  

Bæredygtig Investering i den Enkelte er God Samfundsøkonomi  

Vilhelm Schultz, overlæge i Opus, København: ”De syge skal være 

bland os, ude i daily living, dag for dag, time for time, dér hvor livet 

leves (…) så man ikke stigmatiserer og lader dem være i bestemte miljøer (…) 

Potentialet er at vi må have mere IPS og åbne op for resten af samfundet, så de kan komme i gang.”  

Hvad IPS kan og om Fremtidspotentialet   

Anne Sigsgaard, ledende sygeplejerske, Odense, fremhæver nogle af de gode aspekter i IPS: ”En 

patient sagde, at det er en god kombination, at nogen hjælper mig med sygdommen og der er andre 

der hjælper mig med at komme i uddannelse. (…) Det betyder meget for deres selvværd at de er lige 

som andre unge og kommer ud i miljøer, hvor der ikke kun er syge unge. (…) Afstigmatiseringen er 

væsentlig for dem.”  

 

Sonja Rasmussen, overlæge, Odense, om hvad der har gjort særligt indtryk ved IPS: ”IPS giver et 

helhedsbillede af patienten, (…) at vi som behandlere har tit fokus på symptomer og hvad der ikke 

fungerer. Jobkonsulenterne har mere fokus på hvad der fungerer og hvad vi kan bygge videre op. 

Dér kan vi lære rigtig meget af hinanden. (…) Man bliver ved, selvom der i perioder ikke er meget 

overskud.”  

 

Charlotte Bøttger, ledende sygeplejerske, Frederiksberg/Vanløse om potentialet med IPS: ”Det er 

godt (…) Patienterne vil rigtig gerne (…) Glæder mig til dén dag det kommer til at køre og bliver en 

naturlig del af hverdagen at snakke arbejde med patienterne.”  


