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Baggrund
I Danmark anslås arbejdsløsheden blandt personer med svær psykisk sygdom til at ligge
mellem 80-90 %. Den hidtidige aktivering af denne målgruppe har ikke fremmet integrationen
af svært psykisk syge på det danske arbejdsmarked. Tværtimod har tildelingen af
førtidspension til personer med psykisk sygdom været stigende. Ved en udenlandsk anerkendt
metode, kaldet ”individual placement and support" søger man hurtig at hjælpe personer med
psykisk sygdom til at finde et meningsfuldt arbejde på en arbejdsplads, der kan tage
individuelle hensyn, der passer til den enkeltes behov. Igennem engagement og støtte fra
jobkonsulent, behandlere og personens eget netværk hjælpes personen til varig tilknytning til
arbejdsmarkedet og på længere sigt et mere og mere uafhængigt arbejdsliv.
Formål
Dette projekt vil forsøge at etablere et tvær-sektorielt samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og Jobcenteret i Odense Kommune med henblik på at integrere psykisk sårbare
personer på arbejdsmarkedet ved hjælp af metoden: ”individual placement and support –
IPS”.
Udførelse
Projektet udføres som en randomiseret kontrolleret undersøgelse, hvor forsøgspersoner ved
lodtrækning inddeles i hhv. interventionsgruppen (IPS) og kontrolgruppen (ordinært jobtilbud).
Der foretages semi-strukturerede interviews ved baseline og 18 måneder mhp. at belyse
funktionsniveau, psykisk og fysisk helbred, jobtilfredshed og recovery.
Implementeringen af IPS vil undervejs og til slut i projektet blive evalueret ud fra et gældende
internationalt evalueringsinstrument.
Succeskriterier

Primære effektmål er opfyldt, når den psykisk sårbare møder på arbejde og gennemfører
mindst 1 arbejdsdag.
Sekundære effektmål er:
-at sammenligne funktionsniveau, fysiske og psykiske symptomer samt livskvalitet de to
grupper imellem.
-at sammenligne varighed af tilknytning til arbejdsmarkedet, lønindkomst og ugentligt
fremmøde de to grupper imellem.
-at undersøge prædiktive faktorer for integration af psykisk sårbare på arbejdsmarkedet,
eksempelvis mht. diagnoser, tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet og sygdomsremission.
Perspektiver
IPS- metoden anvendes og har vundet anerkendelse i både USA, Canada, England m.fl.
Metoden har aldrig været afprøvet i Danmark. Såfremt metoden findes brugbar her i landet, vil
den i fremtiden kunne udgøre et seriøst bud på, hvordan aktivering af psykisk sårbare
personer kan foregå.

