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Individuell jobbstøtte (Individual Placement 
and Support, IPS)

Manualbasert metode

Formidle personer med 
alvorlige psykiske lidelser 
inn i ordinært arbeidsliv



Individuell jobbstøtte



Effektstudier av IPS

23 randomiserte kontrollerte studier (RCT)

Gj.sn. 55 % vs. 23 % oppnår ordinært arbeid

Ulike kontekster og arbeidsmarkeder
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“Helse er definert som en tilstand av fullstendig fysisk, 
psykisk og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom 

eller lidelser.”

“Helse er evnen til å tilpasse seg og å lede seg selv.”
Machteld Huber, BMJ 2011

Hvordan forstår vi begrepet ”helse”?

WHO, 1948



Studie blant 400 pasienter med 
moderat til alvorlig psykisk sykdom

Hyppigst forekommende diagnoser: 
Alvorlig depressiv episode: 57%

Angstlidelser: 55%

Psykotiske lidelser: 27%

Men selvrapportert helse: 

58 (skala fra 1-100)

Reme et al., Uni Research (2016)



Den norske effektstudien av IPS

• Signifikant forskjell mellom gruppene ved 12 måneders 
oppfølging: 

37,4 % var i arbeid i IPS-gruppen

27,1% var i arbeid i kontrollgruppen

• Deltakelse i IPS førte også til positiv effekt på 
selvrapportert helse, depresjonssymptomer, funksjon, og 
livskvalitet

• 4 års oppfølging: Fremdeles signifikant positiv effekt av 
IPS

Reme, S. E., Monstad, K., Fyhn, T., Sveinsdottir, V., Løvvik, C., Lie, S. A., & Øverland, S. N. (2019). A randomized controlled multicenter trial of 
individual placement and support for patients with moderate-to-severe mental illness.



Senter for jobbmestring

Deltakere (n=1193) randomisert til 
SfJ eller vanlig oppfølging

SfJ: Inntil 15 sesjoner med jobbfokusert 
kognitivt atfersdsterapi, sammen med 
Individuell jobbstøtte (IPS)

Kontrollgruppe: Vanlig oppfølging og 
selvhjelps-materiale

Reme et al., 2015.
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Resultater

12 måneders oppfølging
SfJ mer effektiv på øke eller 
fastholdelse av arbeid 
Spesielt effektiv for deltakere på 
langtidsytelser

4 års oppfølging
Svakere, men fremdeles effekt på 
arbeidsdeltakelse
Kostnadseffektiv for dem på 
langtidsytelser 

Reme et al., 2015.
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SEED-studien 
(Supported Employment and Early Disability)



SEED-studien

• Randomisert kontrollert studie
• Rekrutterte deltakere fra 9 NAV-kontor i Bergen og omegn i 2 og ½ år:

• Mellom 18-29 år

• Behov for spesielt tilpasset innsats

• Tiltenkt «Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» (APS)

• Alle type helseproblemer/sosiale problemer

• Det ble målt bla. fysisk og psykisk helse, helseatferd, sosiale faktorer og 
mestring, + arbeidsdeltakelse 1 år senere

Sveinsdottir et al. (2018). Young Adults at Risk of Early Work Disability: Who are they?



Unge på randen: Hvem er de?

96 deltakere

Flest menn (68%)

Relativt lavt utdannelsesnivå, 
33% lese/skrivevansker

Psykiske helseproblemer 52%

Psykososiale problemer: 
66% hadde opplevd mobbing, 39% vold

Selvopplevd årsak til sykdom: Problemer i 
sosiale relasjoner 

Sveinsdottir et al. (2018). Young Adults at Risk of Early Work Disability: Who are they?



Resultater fra SEED-studien: Effekt av IPS

48% i IPS-gruppen hadde vært i jobb (vs. 8% i kontrollgruppen)

Deltakerne i IPS-gruppen jobbet også signifikant flere timer og hadde 
oftere jobbet over 20 timer i uken

Også enkelte funn på helserelaterte utfallsmål, men disse er mer 
usikre

Sveinsdottir et al (upublisert). Individual Placement and Support for Young Adults at Risk of Early Work Disability (the SEED-trial). A Randomized Controlled Trial. 



Om resultatene

IPS-metoden er overførbar til unge i fare for tidlig uførhet.

De mest hjelpsomme faktorene var den jevnlige oppfølgingen, 
jobbspesialistens tilgjengelighet, de spesifikke trinnene, og det 
å kunne velge om man ville være åpen om problemene sine 
eller ikke på arbeidsplassen. 

Skjermet arbeidspraksis hadde liten effekt, førte til dårligere 
helserelaterte utfall.



– Det var mer oppfølging 
enn det jeg har opplevd før. 
Du har en person å forholde 

deg til, og han var veldig 
tilgjengelig… 



– Han hjalp meg å finne 
et firma som heldigvis ga 
meg sjansen til å vise hva 
jeg duger til, og det er jeg 

veldig takknemlig for. 

– Det var mer oppfølging 
enn det jeg har opplevd før. 
Du har en person å forholde 

deg til, og han var veldig 
tilgjengelig… 



– Det var veldig bra at jeg kom 
inn i dette programmet. Det har 

forandret mye av hvordan 
dagene mine har blitt til nå. Å 

komme ut blant folk og ikke sitte 
hjemme og gjøre ingenting. Så 

det har hjulpet meg mye. 

– Det var mer oppfølging 
enn det jeg har opplevd før. 
Du har en person å forholde 

deg til, og han var veldig 
tilgjengelig… 

– Han hjalp meg å finne 
et firma som heldigvis ga 
meg sjansen til å vise hva 
jeg duger til, og det er jeg 

veldig takknemlig for. 



tofy@norceresearch.no
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