
Hvordan fungerer IPS i Danmark? 

Indsatsen udføres af to IPS-team i 

Frederiksberg, København og Odense. 

Hvert team består af én teamleder, og 

to til seks IPS konsulenter. 

Konsulenterne er ansat i jobcenteret, 

men er udstationeret i den ambulante 

psykiatri, hvor de har et tæt 

samarbejde med den enkelte borgers 

behandlere og bl.a. deltager i 

behandlingskonferencer. Resultatet er 

en åben dialog og uvurderlig 

informationsdeling om den enkelte 

kandidat, og dermed en forbedring af 

vedkommendes muligheder for at 

komme i job eller uddannelse.  
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En ny type beskæftigelsestilbud er implementeret i samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region 

Syddanmark og Københavns, Odense og Frederiksberg kommuner. Beskæftigelsestilbuddet 

”Individuel Planlagt job med Støtte” (IPS) er et skræddersyet tilbud, som hjælper personer med 

svære sindslidelser i beskæftigelse eller uddannelse.  

Gode foreløbige IPS-resultater 

Foreløbige resultater viser, at 38 % af borgerne, som har fået IPS, er kommet i beskæftigelse eller 

uddannelse. Yderligere 17 % er i gang med virksomhedspraktik, job med løntilskud, fleks- eller 

skånejob. IPS-projektet har været i gang siden 2012, og per 1. september 2014 er der inkluderet 

412 deltagere. Af disse får 277 IPS-tilbuddet, mens 135 borgere indgår i en kontrolgruppe til 

forskningsprojektet. Vi forventer, at beskæftigelsesraten stiger, da en stor andel kun har fået 

indsatsen i en kort periode. Der er behov for yderligere 286 borgere for, at forskningsprojektet 

endeligt kan afgøre effekten af den danske IPS-model.  

Kommunalt og regionalt samarbejde  

IPS er en beskæftigelsesindsats, der internationalt har 

vist gode resultater i forhold til at støtte personer med 

alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær 

beskæftigelse eller uddannelse. Den overordnede 

filosofi er, at personer med svære sindslidelser kan 

arbejde eller tage en uddannelse, når der opnås et godt 

match mellem kandidaten og arbejds- eller 

uddannelsessted og vedkommende sideløbende 

modtager intensiv støtte. IPS er integreret i den 

psykiatriske behandling og har fokus på kandidaternes 

egne valg og præferencer. Derudover arbejder IPS-

konsulenterne opsøgende med henblik på at skabe 

relationer i det lokale arbejdsmarked og matche 

deltagerne til ledige stillinger. I sin enkelthed tager IPS 

afsæt i borgernes erfaringer, interesser og 

kompetencer og det gode match er hovednøglen til et 

succesfuldt forløb for alle parter og konsulenterne 

samarbejder tæt med borgernes psykiatriske behandlere, 

hvor den tværfaglige indsats bærer en stor del af succesen. 

Internationale resultater med IPS 

Et gennemsnit på tværs af 15 internationale forskningsforsøg viser, at 59 % af IPS kandidaterne med 

svær psykisk sygdom opnår ordinær beskæftigelse, når de modtager IPS-indsats. Dette gør sig kun 

gældende for ca. 23 % i andre typer af beskæftigelsesindsatser. IPS deltagerne har i udenlandske 

studier arbejdet flere timer og tjent flere penge. Der er intet, der tyder på, at deltagelse i IPS fører 

til forværring i symptomer. Samtidig har indsatsen vist sig at være særdeles omkostningseffektiv i 

en amerikansk kontekst.  

IPS er mere end blot et beskæftigelsestilbud 

IPS hjælper mennesker med svære sindslidelser, dvs. socialt udsatte. Lidt under 20 % er 

førtidspensionister. Dermed er IPS også et socialt tilbud. Med indsatsen får deltagerne bedre 

mulighed for at blive inkluderet i samfundet og få et større socialt netværk, fordi de får arbejde på 

det ordinære arbejdsmarked eller får en almindelig studieplads. Udenlandske undersøgelser viser 

endvidere, at deltagere i IPS får større selvværd. Med andre ord IPS er også med til at bedre den 

mentale sundhed hos denne socialt udsatte gruppe.   


