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• Troen er, at enhver person med en alvorlig 
psykisk sygdom er i stand til at arbejde, 
hvis det rigtige job og arbejdsmiljø findes 
...

• ... Det primære mål er således ikke at 
ændre personen, men at finde det 
naturlig ”match” mellem personens 
styrker og erfaringer og job i samfundet ...



Tiltag hvor deltageren gennemgår en 
periode med forberedelse i 
beskyttede miljøer, før de opfordres 
eller støttes til at søge ordinær 
beskæftigelse.

Train and place model

Tiltag hvor deltageren med det 
samme, eller med kort forberedelse, 
inkluderes på det ordinære 
arbejdsmarked eller i uddannelse 
med sideløbende støtte. 

Place and train model



8 grundlæggende principper

• Alle kan deltage - Ingen bliver ekskluderet

• IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling

• Målet er beskæftigelse på det ordinære 
arbejdsmarked/uddannelse

• Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i programmet

• Størstedel af indsatsen består af kontakt med potentielle 
arbejdsgivere

• Indsatsen er baseret på deltagerens egne præferencer og 
valg

• Støtten under beskæftigelse varer så længe der er behov 

• Vejledning om sociale ydelser og arbejde
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• Søg viden om hvordan din indsats passer 
sammen med andres indsats – find det 
fælles mål

• Overvej hvordan du kan hjælpe andre 
med at hjælpe kandidaten
– Stil dig til rådighed

• Tal sammen ofte. Hellere for meget 
information end for lidt. 
– man skal ikke undervurdere værdien af 
en kop kaffe



Før i tiden, fik jeg måske ord som 
’hjemløs’, ’psykisk syg’, ’enlig mor på 
kontanthjælp’ hæftet på mig. 

Nu kan jeg i stedet kalde mig 
’administrativ medarbejder’, ’studerende’ 
og ’arbejdende mor’.  Amanda

Fra IPS Supported Employment – A Practical Guide
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Åbent for spørgsmål



Ingen eksklusion

Integration med psykiatrien

Fokus på ordinære timer

Hurtig jobsøgning

Samarbejde med arbejdsgiverne

Baseret på deltagerens ønsker og egne valg

Individualiseret støtte på arbejde

Vejledning om sociale ydelser og arbejde

• Troen er, at enhver person 
med en alvorlig psykisk 
sygdom er i stand til at 
arbejde, hvis det rigtige job 
og arbejdsmiljø findes ...

• ... Det primære mål er 
således ikke at ændre 
personen, men at finde det 
naturlig ”match” mellem 
personens styrker og 
erfaringer og job i samfundet 
...

Vi arbejder med
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