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Kompetanse

• Kliniker – forsker

• Forsker - kliniker

• Forskere - metodisk kompetanse 

• Regional og lokal IPS metodeveileder 

• Rådgivere, administrativt personale;  pasientsikkerhet; utdanning, NAV

• Erfaringskompetanse

• Primært ekstern finansering forskning

• Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere  

• psykiatri, sosiologi, epidemiologi, helseøkonomi, psykologi, pedagogikk, 
sykepleie
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Utfordring

Høy andel voksne som ikke har gjennomført vdg

Økning i andel unge som er uføre.

Stor andel for psykiske lidelser.

Lav rate av retur til jobb når man først blir uføretrygdet. 





Utenforskap er et individuelt problem. 

• Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusutfordringer ønsker å 
jobbe 

• ( Ramsay, 2011, Wescott, 2015. 77 og 78%  Frounfelker 2011 (72%))

• Unge pasienter med psykoselidelser setter skole og arbeid høyest på lista 
over det de ønsker hjelp med. 
Rinaldi et al. 2007 

• Bare ca 2% av populasjonen har tilbud om evidensbasert oppfølging i 
forhold til jobb 

• Arbeid er bra for helsa og livskvalitet
Modini et al. Australasian Psychiatry 2006 



Utenforskap er et samfunnsproblem

• Bare ca 10% med alvorlige psykiske lidelser
Evensen et al 2016, Schizophrenia Bulletin

• Psykiske lidelser er den ledende årsaken til uførhet i de fleste vestlige 
land. 
OECD report on Mental Health and Work 2013 

• Reformer av helsetjenestene (overføring av ansvar fra sykehus til 
kommunene) har ikke økt arbeidsdeltagelse 



To motstridende paradigmer

Train and place 

Sheltered employment

Place and train

Supported employment & IPS



IPS bygger på åtte grunnleggende prinsipper
(Drake, Bond & Becker, 2012) 

1. Ordinært arbeid er målet

2. Tilbudet gis basert på klientens eget ønske; man kan ikke ekskluderes med 
bakgrunn i diagnose, symptomer, rus eller sykdomshistorie

3. IPS integreres i team med klinikere med vanlig fokus på den psykiske helsen

4. Arbeidssøk skal basere seg på den enkeltes interesser og ferdigheter

5. Oppfølgingen inkluderer rådgivning om søknader om offentlige ytelser og trygd

6. Hurtig jobbsøk: Man skal ikke ha lengre perioder med forberedelse, trening 
eller rådgivning før man prøver seg i arbeid

7. Systematisk Jobbutvikling: IPS-jobbspesialisten bruker en stor andel av tiden sin 
på å bygge nettverk blant arbeidsgivere basert på finne aktuelle jobber som 
passer den enkelte

8. Individuell oppfølging uten tidsbegrensning



Mondini et al. 2016. 
Brit J Psychiatry



Controlled trials of IPS outside the United States continue to be 
relevante beacuse disability policies, labor practicies and sociocultural
conditions that differ from the United states may affect competitve
employment outomes. For example the welfare systems in Scandinavian 
countries make it difficult to reach competitive employment rates for 
people with serious mental illness comparable to those achived in U.S. 
Mueser, Drake & Bond 2016



• Overraskende robust på tvers av 
arbeidsmarkedspolitikk, velferdssystem

• IPS har god effekt også i generøse og aktive 
velferdsregimer

• Noe mer effektivt der det eksisterer en «hire 
and fire» kultur i motsetning til der de ansatte 
har sterkt stillingsvern

• Forhindrer ansettelser?

• Stå lengre i jobb? Rett til sykefravær, høyere 
lønn – tryggere og mer stabile 
arbeidsbetingelser

• Vi trenger forskning på større skalerte studier 
i ordinær klinisk drift

• implementeringsforskning



Organisering og samarbeid

• IPSNOR masterplan 
• Skaleringsberegning, opplæring, IKT verktøy, nettverk, forskning

• Formalisere samarbeid med alle berørte tjenester
• IPSNOR-admin: NAV, Helsedirektoratet, Helse-nord, IPS ressurssentre

• IPSNOR-expert: forskere, IPS- ressursentre, erfaringskompetanse, Helse-Nord 
IKT

• IPSNOR-users: gruppe
• NAV veiledere, IPS jobbspesialister, klinikere  

• IPSNOR-research: forskergruppe



Tett samarbeid mellom praksisfelt og forskning før 
midler til forskning ble søkt og underveis

• Fagdager om IPS lokalt:
• NAV veiledere, DPS ansatte, kommunalt helsepersonell

• Lederforankring lokalt med mandat fra både Helse-nord og NAV
• Samarbeidsavtaler og søknader om tilskudd til oppstart 

• 2017/2018: tilskudd til Nord-Norge på 13.2 mill fra Helsedirektoratet

• Tilslag på søknad hos Norges forskningsråd (ca 23 mill) 



IPS Jobbspesialister i Nord-Norge
2012 2019





. . it is not evidence-based programs that are
effective, but it is well-implemented evidence-
based programs that are effective” (Durlak, 2015)



IPSNOR research questions 

• Can efficacy be translated into effectiveness?
Reduced welfare dependency, employment, 
medication and hospitalization, crime, housing, etc. 

• Health economic impact 

• Barriers and facilitators for implementation 

• How does IPS feel? 

• How to succeed as an 
employment specialist 



Hva skjer? 



Bruk av erfaringskompetanse i alle deler av 
prosjektet



Takk for oppmerksomheten!

beate.brinchmann@nordlandssykehuset.no


