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Baggrund for lokal IPS-indsats 
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Lokal investering 
i nye indsatser 
2015 - 2019

IPS-metodens 
resultater inter-
nationalt og 
i Danmark

Stor målgruppe 
med psykiske 
lidelser
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Internationale effekter af IPS-metoden

Gnst. 55 % i job via IPS
Gnst. 23 % i kontrolgrupperne



Det danske IPS-forsøg ‘INKLUSION’

Midtvejsresultater

IPS deltagerne kom mere og hurtigere i arbejde eller uddannelse, 

sammenlignet med deltagere der modtog standard-indsatsen

Deltagerne, der modtog IPS-indsatsen, var mere tilfredse 

sammenlignet med standardindsatsen i kontrolgruppen



IPS-team september 2017
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Implementering

Metodekrav vigtige

Udvandet IPS = 

dårlige resultater!

Uddannelse og 
supervision

Tilpasninger 

nødvendige

Målgruppe

Virksomhedskontakt

Samarbejde med 

psykiatrien
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Målgruppe
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Løsning:
Taskforce i Virksomhedsservice 
Virksomhedskonsulenter med viden om IPS og hurtig aktion

Finder virksomheder efter trekantsamtale

IPS-konsulent har virksomhedskontakten efter placering

Princip i IPS-metoden: 
IPS-konsulenten matcher 
borger og virksomhed 

Lokalpolitisk princip:
Én indgang for virksom-
hederne - kun via 
Virksomhedsservice

Virksomhedskontakten
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Foreløbig evaluering 2018

• Effektmåling efter et års drift: 

• 56 % i job eller uddannelse (efter 10 mdr.)

• Målgruppeundersøgelse: 

1.300 m. diagnose, under udredning eller psykisk sårbare 

Min. 350 umiddelbart klar til IPS-indsats

• Grundlag for beslutning om udvidelse af kapaciteten 

og samtidig beslutning om bredere evaluering



Udvidelse november 2018 
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3 IPS-konsulenter, 1 faglig koordinator/IPS-konsulent 

og 1 virksomhedskonsulent

Aktuel bemanding i IPS-team:

7 IPS-konsulenter fuld tid

1 IPS-konsulent deltid  

1 Faglig koordinator/IPS-konsulent

Kapacitet:
140 borgere inkl. efterværn



Evaluering 2020
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Ikke en evaluering af metoden – men af den lokale implementering

Datagrundlag:
• Den foreløbige evaluering i 2018

• Dansk forskning om metoden og implementeringen

• Ekstern måling af metodetrofasthed (Fidelity)

• Andre datakilder – surveys, interviews og effektmåling

Effektmål:
• Min. 50 % i job eller uddannelse



Effektmåling 2020
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Afsluttede sager 2020 – begge målgrupper 
Type Antal % 

Ordinært job 37 30 
Fleksjob 2 2 
Uddannelse 30 24 
Andet 55 44 
Total  124 100 

 

Job og uddannelse: 56 % i alt 



Varighed
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Tid indtil job eller uddannelse:

• Over en periode på 18 mdr. viste det danske IPS-forsøg 

INKLUSION, at tiden næsten blev halveret ift. kontrolgruppen

• fra 1,5 år (548 dage) til 0,8 år (286 dage)

• IPS-indsatsen i Hjørring Kommune = 0,8 år (308 dage)



Hvad siger borgerne?
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Fidelity:

• ”Jeg oplever mig mødt og hørt i samarbejdet med 
IPS-konsulenten”

• ”Mega god indsats, det har virket for mig, at få hjælp 
til at komme afsted. Hjælp til møder, praktikplads, 
det har gjort at jeg har flyttet mig fra sengen til 
uddannelse”.

• ”Min IPS-konsulent er guld… det skal tilbydes 
mange flere. Man bliver set som menneske og ikke 
et nummer” 



Hvad siger Psykiatrien?
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Samarbejdsaftale fra 2017, revideret i 2020

Fidelity:

• ”Det er et fantastisk samarbejde jeg har med 

Hjørring – konsulenten står altid til rådighed…”

• ”Fremover når jeg har patienter fra Hjørring, vil jeg 

anbefale patienterne, at de kommer i IPS”

• ”Jeg håber flere kommuner får øje på, at her er en 

metode, som kan gøre syge mennesker selvhjulpne”



Virksomhederne og IPS

Ikke tidligere undersøgt i en dansk sammenhæng

• Et begrænset antal virksomheder pga. Covid-19

• IPS-kandidaternes åbenhed om deres udfordringer fremmer 

rekruttering og indslusning på jobbet

• Socialt ansvar en motiverende faktor for virksomhederne

• Motivationen kan afhænge af, om der rekrutteres til 

virksomhedspraktik eller en jobåbning

• Min. 90 % af virksomhederne tager imod målgruppen
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Tak for jeres opmærksomhed!

Spørgsmål?
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