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Individuel Placeret job 
eller uddannelse med Støtte
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Specifik udviklet metode med 8 principper

Individuel tilpasset støtte til udsatte borgere

Behandlingsforløb i psykiatrien (svære diagnoser)

Tæt tværfagligt samarbejde (kommune/region)

Støtteprogram for den enkelte borger

Det rigtige virksomhedsmatch 

Efterværn



Borger i centrum
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Psykiatri

VirksomhedKommune



Opstart & organisering 
af IPS projekt i Kalundborg 

• Opstart, maj 2017 (bygger på forskningsprojekt. Kalundborg 

Kommune er sammen med 3 øvrige kommuner og Distriktspsykiatrien, indgået i 
et projektsamarbejde)

• Organisering 

• Gradvis indfasning af ressourcer

• Kompetencer

• Socialrådgiver - myndighed

• Virksomhedskonsulent – udførende

• Sætte det rigtige hold

• Personlige/faglige kompetencer

• Samarbejde

• Mind set / tilgang

• Ledelsesfokus
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Resultater

Side 6

Igangværende Antal

Praktik 10 

Ordinær job 5

Ordinær uddannelse 3 

Fleksjob 6 (5-20 timer ugentligt)

Efterværn 10 – job/fleksjob
3 - uddannelse

Afsluttet 3 – 1 ordinær job 
2 (anden forsørgelse)

36 borgere igennem IPS



Case - Grafisk fremstilling
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Case. Investering i IPS

IPS forsørgerudgifter uden ips månedlig

Investering
besparelse forsørger udgiifter



Tværfagligt samarbejde 
med psykiatrien

• IPS Ambassadør i psykiatrien

• Ugentligt møde

• Åben dør politik

• Faglig sparring

• Tryghed
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Udfordringer

• Investering - ledelsesholdning

• Ordinære timer vs. praktik

• Myndighed / målgrupper
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Fremtidigt perspektiv

• Fortsætter efter 2020

• Uddannelse/undervisning til øvrige 
rådgivere
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Gode råd

11

Velvillighed
Stærkt ønske 

om 
samarbejde

Fleksibilitet i 
begge 

organisationer

Det kræver 
ressourcer

Det rigtige 
hold



IPS Kandidaternes ord 
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”Det er første gang jeg i 
systemet føler at jeg 
bliver taget seriøs – At 
der er nogen der lytter til 
mine ønsker”
Simon 26 år. Borderline

”De har fundet mine 
kompetencer frem, de har 
sat grænser for mig når jeg 
ikke kan.
Jeg skal altid leve med min 
Ptsd, men for fanden hvor er 
det blevet nemmere når jeg 
har været igennem et Ips 
forløb.”
Tina 46 år. Ptsd

”Jeg er så glad for at have 
den støtte også selvom 
jeg er kommet i arbejde.”
Jonas 28 år. Paranoid skizofreni



Tak for idag

Teamleder Pia Johannesen

IPS konsulent, Rikke Olsen
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