
IPS I 
BRØNDERSLEV



Baggrund for ønske om IPS
• Behov for udvikling af indsats til borgere med psykiske lidelser

• Ønske om øget samarbejde med psykiatrien

• Investeringsstrategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet



Forventet potentiale af IPS
• Flere parallelindsatser - borgeren får støtte til at få det 

bedre, imens borgeren har en funktion på 
arbejdsmarkedet

• Tæt samarbejde mellem psykiatri og 
beskæftigelsesindsats

• Hurtig igangsætning af virksomhedsrettede indsatser 
(jf. aftale om bedre ressourceforløb, dec. 2020)

• Gå med borgerens ønsker



Hvordan IPS?
• Anden aktør frem for egen drift med henblik 

på afprøvning af metoden

• IPS-konsulenter i kommunen uddannes ikke. I 
stedet bidrager anden aktør til at bringe viden 
om IPS-metoden ind på UngeCentret og 
Jobcentret.

• Målgruppe: Ressourceforløb og aktivitetsparate

• Relevante IPS-elementer implementeres i 
UngeCentret og Jobcentret



Aftale med IPSCenter Danmark fra 1. marts 2020
Målgruppe
• Ressourceforløb og aktivitetsparate over og under 30 år. Disse grupper udgør 500 borgere i Brønderslev Kommune

• Borgere med psykiatrisk lidelse - fx skizofreni, bipolar lidelse, angst, tilbagevendende depression

• Borgere med psykisk sårbarhed - fx borgere på kanten af arbejdsmarkedet med ofte med svære sociale problemer (fx 
misbrug)

Mål: 60 % af de henviste borgere kommer i uddannelse eller arbejde (fuld tid, deltid eller fleksjob)

Indhold
• Hyppige møder mellem borger og IPS-konsulent i borgerens hjem eller lokalområde (enkeltforløb, ikke gruppeforløb)

• Inddragelse af behandlere i sundhedsvæsnet (psykiatrien), netværk o.a.

• Virksomhedsbesøg og praktik med udgangspunkt i borgerens ønsker, drømme, kompetencer – iværksat inden for 4-8 uger



Samarbejdet mellem sagsbehandler og IPS-
konsulent

• Sagsbehandler henviser og sætter målet for forløbet

• Forløbet begynder med en fællessamtale med deltagelse af borger, IPS-konsulent og sagsbehandler

• Hyppig kontakt mellem IPS-konsulent og sagsbehandler, telefonisk og pr. mail

• Fællessamtaler efter behov

• Skriftlig opfølgning fra IPS-konsulenten min. hver 6. uge



Læringsperspektiv 
• Kortlægning af borgerens muligheder på arbejdsmarkedet

• Igangsætning af ambitiøs og realistisk plan for den enkelte.

• Beskrivelse af borgerens ressourcer og udfordringer, hvis praktik ikke er mulig.

• Sagsbehandlerne opnår viden om IPS-metoden, som de kan bruge i deres arbejde.



Opfølgning på flere niveauer

• Tæt samarbejde mellem sagsbehandler og IPS-konsulent

• Samarbejdsmøder mellem IPSCenter Danmark 
og Jobcenter/UngeCenter – fokus på de enkelte borgere
og samarbejdet

• Statusmøder på ledelsesniveau - opfølgning på resultater



De første erfaringer

• 20 borgere har været henvist - 9 forløb er afsluttet, 11 
er aktive.

• De fleste forløb er længerevarende. Borgerne henvises 
i 3 måneder med mulighed for (og forventning om) 
forlængelse, indtil målet er nået

• Få borgere afsluttes hurtigt, og 
samarbejdet/udfordringerne beskrives af IPS-
konsulenten

• Få er kommet i praktik (COVID-19)



Forventninger til det kommende år

• Løbende 15-20 henviste

• Styrket samarbejde med psykiatrien

• Flere parallelindsatser

• Vidensdeling
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