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Det er ikke så enkelt. Ingen sykdomsbilder ligner hverandre perfekt. 
Diagnose er ikke skjebne. Men det er enkelt å tro at det er slik, det er 

enklere å ikke se for nøye e=er.  
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Ressursgruppen vår

Inkludering, 2lhørighet og deltakelse i samfunnet for alle
Å bidra 2l at flest mulig kan delta i arbeid og skole



Kompetanse

• Kliniker – forsker
• Forsker - kliniker
• Forskere  - metodisk kompetanse (skikkelige nerder)
• Metodeveileder (Jobbspesialister)
• Rådgivere, administra>vt personale;  pasientsikkerhet; utdanning, NAV
• Erfaringskompetanse
• Primært ekstern finansering forskning
• Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere  
• psykiatri, sosiologi, epidemiologi, helseøkonomi, psykologi, pedagogikk, 

sykepleie



• Mennesker med helseproblemer utgjør en dominerende andel av NAV-
brukere som har behov for arbeidsrettet bistand. 

• Antall tapte årsverk som følge av mottak av helserelaterte 
livsoppholdsytelser tilsvarte 15,9 prosent av befolkningen i alderen 18-66 
år i 2017. 

• NAVs virkemidler alene er ofte ikke tilstrekkelige for å bistå disse på en 
meningsfull måte. Samtidig har helsetjenestene liten tradisjon for å være 
opptatt av deltakelse i arbeidslivet. Regelen innen begge sektorer har vært 
å tenke sekvensielt, der arbeid først blir et tema når behandlingen er 
sluttført. 

Utfordring



Utfordring

• Ca 340 000,- på uføretrygd i Norge
• Er du først utenfor arbeidslivet, er det liten sjanse for å komme inn 

igjen
• Ny uførereform i 2015, foreløpig ser det ikke ut Cl at deDe har ført Cl 

at flere kan kombinere trygd og arbeid 
• Om helsesituasjonen gjør at man har redusert arbeidsevne må det 

offentlige også støDe at det er mulig å komme i arbeid 
• Mange unge



Psykiske lidelser er årsak til 1/3 av alle uføretrygder

Nye uføretrygdede og diagnose 1992 – 2003
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Tre prioriterte modeller: 

• HelseiArbeid

• Le2ere 3l moderate psykisk helseproblem og
/eller rusproblem

• Individuell jobbstø2e IPS



Motstridende *lnærminger

Opptrening, avklaring, 
skjerming

Rett ut i jobb med støtte på
arbeidsplass



Modini et al. 2016. 
Brit J Psychiatry

Tradisjonell arbeidsrehabilitering Individuell jobbstø@e



Oppsummert - hva vet vi? 

• Vi vet at IPS virker i kliniske trials (efficacy)
• Denne typen evidens har vokst
• IPS utvides ;l også å prøves på andre målgrupper (første episode psykose, 

Unge i risiko for uføretrygd)
• IPS er utvidet ;l andre målgrupper enn de med alvorlige psykiske lidelser og 

viser lovende resultater (smerte, ryggmargsskader, kriminalitet, 
utviklingsforstyrrelser og au;sme, metadon)

• Vi vet mindre om virker deCe i storskala utenfor forsterkede (økonomi) ;ltak 
oDe med ildsjeler? (Effec;veness). 

Hvordan implementerer du IPS i den virkelige verden? 





I tråd med internasjonal fagutvikling og helsepolitikk 

Doble 'lgjengelighet for IPS 

Arbeid som et helseu8all e:er behandling

November 2017: White paper

10 års strategi for å reformere mulighetene for de med 
langvarige helseproblemer og uføre
• Oppre:e felles helse og arbeid 'lbud 
• Mål: 1 mill flere i arbeid (med langvarige helseplager) innen 

2027



IPS – individuell jobbstøtte
8 prinsipper
• Ordinært arbeid er målet
• Tilbudet gis basert på jobbsøkers eget ønske; man kan ikke ekskluderes 
med bakgrunn i diagnose, symptomer, rus eller sykdomshistorie
• IPS integreres i team med klinikere med vanlig fokus på den psykiske helsen
• Arbeidssøk skal basere seg på den enkeltes interesser og ferdigheter
• Oppfølgingen inkluderer rådgivning om søknader om offentlige ytelser og 
trygd
• Hurtig jobbsøk
• Systematisk jobbutvikling 
• Individuell oppfølging uten tidsbegrensning
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Langvarig Helt ok å ikke lykkes



Grunnleggende 
holdning
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Samhandlingsfora og avtaler

• HelseiArbeid er nå en del av IA avtalen 
• Bodø kommune er tett samarbeidspart i IPS og skal i tillegg starte opp 

med Rask psykisk helsehjelp 
• NAV Bodø er tett samarbeidspart i IPS og etterhvert kanskje også i 

HelseiArbeid og Rask Psykisk helsehjelp
• IPS er forankret gjennom avtaler 
• Helse nord – NAV fylkesdirektører
• NLSH – NAV Nordland (IPS og Jobbhuset) 
• NLSH – Bodø kommune, NAV Bodø


