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Resume: 
Implementering af IPS-metoden som et redskab til unge med psykiske udfordringer og 
en tilknytning til psykiatrien. I et samarbejde med regionen uddannes en kommunal IPS-
konsulent, der skal være med til implementere og afprøve metoden overfor en gruppe af 
unge.  
 
Sagsfremstilling: 
 
Svendborg Kommune har sammen med de andre kommuner i regionen indgået en 
politisk samarbejdsaftale med Region Syddanmark, kaldet Sundhedsaftalen. I 
sundhedsaftalen er der specifikt fokus på at samarbejde om at styrke indsatsen for 
borgere med psykiske lidelser og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
Intentionen i Sundhedsaftalen er: 
Vi vil styrke sårbare borgeres mulighed for at opnå eller bevare tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Vi vil arbejde med evidensbaserede indsatser, så vi kan støtte 
borgeren i at mestre eget liv og dermed vende tilbage i beskæftigelse efter længere tids 
sygefravær.  
 
 
Psykiatrien i Region Syddanmark har henvendt sig til Svendborg kommune og 
Lokalpsykiatrien i Svendborg omkring et samarbejde om at arbejde efter den 
internationale anerkendte IPS-metode. IPS- metoden: Individuelt Planlagt job med Støtte 
- IPS, er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats, der hjælper mennesker med de 
sværeste sindslidelser, med at finde og fastholde et ordinært arbejde. 
 
Der er ligeledes lavet et dansk studie, der viste, at borgere, der fik hjælp efter IPS-
metoden oftere og hurtigere opnåede en tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Psykiatrien er interesseret i at indgå et samarbejde med Svendborg kommune, i lighed 
med det samarbejde de har med andre kommuner, som f.eks. Faaborg- Midtfyn. De 
kontakter alle kommuner i regionen, men det er forventningen, at 15 kommuner vil 
indgå i samarbejdet.  
 
IPS-modellen bygger på 8 grundlæggende principper: 
 

1. Alle der ønsker at arbejde kan deltage – ingen ekskluderes 
2. Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. 
3. IPS-indsatsen er integreret med den psykiatriske behandling. 
4. Deltagerne modtager vejledning i social- og beskæftigelseslovgivningen. 
5. Jobsøgningen starter hurtigt efter opstart i IPS indsatsen. 
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6. IPS konsulenterne opbygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet, baseret på 
deltagernes ønsker om beskæftigelse. 

7. Den individualiserede støtte på arbejdspladsen er tidsubegrænset. 
8. Indsatsen er baseret på deltagernes ønsker og præferencer. 

 
Hvis Svendborg indgår i samarbejdet vil regionen bidrage med uddannelse og supervision 
af IPS-konsulent(er), mens kommunen bidrager med medarbejderressourcer til at løfte 
indsatsen. Der vil være et tæt samspil mellem psykiatriens personale og kommunens 
IPS-konsulent. 
Der er ligeledes mulighed for at skabe netværk med andre kommuner, der indgår i 
projektet. 
 
Jobcentrets ungeteam oplever at der er mange unge, der har psykiske udfordringer og 
som ville have gavn af et tættere samarbejde mellem psykiatri og jobcenter. Det foreslås 
derfor, at Ungeområdet udvælges til samarbejdsprojektet.  
 
Det foreslås, at der sættes midler af til en IPS-konsulent, således at metoden kan 
afprøves for et mindre antal unge med psykiske udfordringer som f.eks. skizofreni, 
selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelse. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Erfaringerne fra tidligere forskningsprojekt viser, at brug af IPS-metoden på langt sigt 
kan medføre et mindre træk på de sociale indsatser, på jobcentrets øvrige tilbud samt på 
brugen af sundhedssystemet.  
 
Det er (dog) erfaringen, at denne målgruppe har brug for lange forløb, og selv om disse 
forløb vil have en gavnlig effekt på langt sigt i forhold til at få borgere/unge i 
beskæftigelse og at det måske også vil have en effekt i form af et mindre forbrug på 
andre områder, som fx socialområdet – kan det være vanskeligt at sige konkret hvor og 
hvornår effekten af et konkret ungeforløb slår igennem.   
 
Økonomi:  
Erfaringerne fra forskningen omkring IPS-projektet siger, at en forudsætning for at 
indsatsen virker er, at IPS-konsulenten alene har et sagstal på 25 unge. IPS metoden 
kræver at sagsantallet er lavt, da der skal være tid til tæt kontakt med den unge, med 
psykiatrien samt mulighed for tæt kontakt med virksomheden mens den unge deltager i 
praktik og når den unge fortsætter i en ansættelse. Kontakten ophører først når den 
unge ikke længere har brug for det.  
 
Med den nuværende normering på området vil dette ikke kunne imødekommes 
medmindre der afsættes midler til én ekstra medarbejder. 
 
De årlige drifts- og lønomkostninger til en IPS konsulent udgør 530.000 kr.  
 
Regionen afholder alle udgifter til undervisning og supervision. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
 
Ingen  


