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IPS, en evidensbaserad metod
IPS är en evidensbaserad metod för arbetsrehabilitering. Metoden syftar till att 
stötta personer med psykisk funktionsnedsättning att lyckas på den reguljära 
arbetsmarknaden. IPS-metoden föregås inte av några bedömningar kring 
arbetsförmåga. Erfarenheter och kunskap kring vilka eventuella anpassningar 
som krävs fås genom att individen testar sig fram på arbetsplatsen. Målet är 
lönearbete på en arbetsplats som individen själv valt.

Om projektet
IPS. en väg till jobb och hälsa, är ett ESF-projekt som pågått 2018-2021 med 
Actíva i Örebro län som projektägare. Samarbetsparter var Region Örebro län, 
flera psykiatriska enheter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro 
kommun samt NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Huvudmålet med 
projektet var att få till stånd en implementering av metoden inom den ordinarie 
verksamheten i Region Örebro län. Under projekttiden fick 160 deltagare stöd 
till arbete eller studier.
Trots att IPS-metoden framhålls av såväl Socialstyrelsen och SKR, Sveriges 
kommuner och regioner, som en metod att prioritera, har den ännu inte haft 
någon större genomslagskraft i Sverige. Detta kan förklaras med att metoden 
inte riktigt passar in i en svensk kontext, där myndigheters uppdrag kring 
en person med psykisk ohälsa är starkt avgränsade i vad som brukar kallas 
stuprör eller organisatoriska mellanrum. Vi som jobbat i projektet och sett 
fördelarna med metoden, hoppas på att en implementering av IPS nationellt 
sker inom en snar framtid. 
I denna skrift finns citat samt tre fallbeskrivningar, där projektdeltagare själva 
fått sätta ord på hur deras process ut till arbete eller studier sett ut, med stöd 
av IPS-metoden.



Att parallellt med pågående vårdinsatser få stöd till arbete är viktigt ur ett re-
habiliteringsperspektiv. Att till exempel känna sig behövd och efterfrågad, att 
fokusera på annat än sin psykiska ohälsa, få rutiner, uppleva känsla av sam-
manhang, träffa arbetskamrater och få en lön leder till ökat välmående och 
bättre självkänsla. Detta framkommer bland annat i de intervjuer som Serus, 
IPS-projektets externa utvärderare, genomförde med projektets deltagare. 
Följande citat är direkt hämtade från intervjuerna:

“Det har känts jättebra! Jag har verkligen blivit lyssnad på. Det har varit otroligt 
skönt. Jag hade inte varit där jag är idag om jag inte hade fått möjlighet att vara 
med i det här. Mitt mående hade inte varit så här. Då hade jag inte arbetstränat. 
Mitt mående… det är sån extrem skillnad! När vi hade avslutande fika på [före-
taget] så sa de att de märkte sån skillnad på mitt mående från när jag började. De 
märkte också en stor förändring! Jag är så glad att jag fick vara med! Det har varit 
extremt skönt att komma ut och göra något vettigt!”

“Man mår mycket bättre överlag. Känner sig inte värdelös om man är dålig någon 
dag. Man har fått hjälp att inse att alla dagar är inte bra. Skönt att ha fått en an-
ställning på ett jobb man trivs bra med.”

“Det har verkligen stärkt mig som person. Jag är verkligen på väg nu. Innan jag 
började hade jag ingen tro på någonting i princip.”

“Innan jag var med i första arbetsträningen hade jag bara gått hemma i fyra fem 
år. Det hjälpte mig att se att jag faktiskt klarade av att arbeta. [---]Det stora var 
ju att jag märkte att jag kunde jobba. Det trodde jag inte innan.”

“[Handledaren] ska ha en eloge för hur mycket hen engagerar sig. Ibland har jag 
ringt samma dag och inte orkat komma, och det är lugnt. Hen har varit väldigt 
flexibel. Man kan bara ringa. Det har inte varit någon stress. Man får prata och bli 
hörd.”

“Man får inte så mycket hjälp på andra ställen. Det är stor skillnad. De [i projek-
tet] är väldigt engagerade, lyhörda. Pushar men ändå inte tvingar. Jag tror att de 
är ganska bra människokännare också. [---] Jag har skrutit för alla hur mycket 
hjälp jag har fått. Jag har kompisar som får stöd från andra organisationer. De blir 
tvingade till saker. De [i projektet] har lyssnat på mig som människa.”



Fallbeskrivning 1

LINDA

Bakgrund
År 2013 drabbades Linda av en 
utmattningsdepression och blev 
sjukskriven. Hon arbetade då som 
medicinsk vårdadministratör på 
en vårdcentral.  Depressionen 
förvärrades, så när vården föreslog 
en ECT-behandling för att mildra 
symptomen, så godkände Linda 
behandlingen. Enligt Linda gjorde den 
läkare som ansvarade för behandlingen 
misstag i bedömningen av styrkan 
med följd att flera kognitiva förmågor 
försämrades avsevärt. Hon beskriver 
sina svårigheter i nuläget som att 
arbetsminnet tar slut snabbt om det 
blir mycket variation, när oförutsedda 
saker händer och det blir för många 
stimuli. Det blir blankt i huvudet, hon 
vet inte vad hon gör och vad hon gjort. 
Hon har svårt att läsa längre texter 
och svårigheter att minnas namn och 
ansikten.

Projekt AF och FK
Linda aktualiserades 2016 i 
projektet ”Intensifierad Samverkan” 
mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan.  Genom en kontakt 

hon hade vid Psykiatri Unga Vuxna på 
USÖ möjliggjordes en arbetsträning 
vid mottagningen. Arbetsuppgifterna 
bestod av receptionsarbete 
patientarbete som kallelser och telefon 
och materialbeställning. 
Linda saknade att ingen 
strukturerad uppföljning skedde 
under projektperioden, den enda 
uppföljningen som skedde var genom 
telefon med hennes handläggare på 
Försäkringskassan. Linda uppger att 
det var bristfällig struktur för hur 
hennes arbete skulle utföras och att det 
saknades en tydlig handledning. Hon 
skulle önskat att få hjälp med att hitta 
anpassningar, det blev i stället att hon 
själv fick försöka hitta sätt att anpassa 
arbetet utifrån sina förutsättningar. 
När projektet upphörde så hade 
hon inte uppnått de 10 timmar som 
krävdes för att bli aktuell för fortsatt 
stöd genom det förstärkta samarbetet 
mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Hon hänvisades 
att själv ta kontakt med kommunen 
för att hitta annan sysselsättning via 
arbetsmarknadsenheten eller fortsatt 
sjukskrivning. 

“Jag fick ett framtidshopp”



Psykiatri Unga Vuxna
Linda fick information om IPS-projektet via en arbetsterapeut på Affektiv 
Mottagning, USÖ. Ett möte skedde därefter med en arbetsspecialist som 
informerade om IPS. Linda uppger att hon tyckte att nu var det verkligen något 
som kunde leda till en förändring, att hon fick ett framtidshopp.
Efter genomförd yrkesprofil enades vi om att en kontakt skulle tas med den 
arbetsplats som hon tidigare arbetstränat på, Psykiatri Unga Vuxna, för att se 
om arbetet underlättades när anpassningar gjordes. Efter en tids arbetsträning 
insåg vi att arbetsplatsen inte passade Linda, det var för många avbrott i 
arbetet som störde koncentrationen och handledningen var inte tillräcklig på 
grund av att övrig personal hade en stor arbetsbelastning. Det var, trots större 
anpassningar och hjälpmedel skapade tillsammans med arbetsterapeut, svårt 
att skapa och bibehålla struktur. Detta bland annat på grund av att det inte fanns 
möjlighet till avskärmning och pauser. Ett försök med journalskrivning fick 
avslutas efter att det visade sig vara kopplat till många fler och komplicerade 
arbetsmoment och det var problem med att hitta möjlig handledning.

IPS -Barn- och Ungdomspsykiatrin
Activa hade sedan tidigare ett samarbete med Region Örebro län, där en IPS-
deltagare hade arbetat med journalhantering på två vårdcentraler. En kontakt 
togs med chefen för de medicinska vårdadministratörerna inom Barn- och 
Ungdomspsykiatrin.  Hon berättade att det fanns ett behov av att förbereda 
akter inom enheten inför digitalisering. Under dessa förutsättningar med en 
förstående chef, en utsedd handledare och med arbetsuppgifter som passade 
Linda, repetitiva, förutsägbara arbetsmoment, en lugn arbetsplats samt en 
mer flexibel arbetstid, kunde Lindas arbetstid successivt ökas till 20 timmar 
i veckan och inom några månader efter arbetsträningen startade, fick hon en 
anställning på halvtid.
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“Med tiden så ökade mitt självförtroende”
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Jag har kontakt med psykiatrin, Unga 

vuxna, sen några år tillbaka. 

Jag blev diagnostiserad med instabil 

personlighetsstörning, dissociation 

samt PTSD och hade kontakt 

med läkare var tredje månad och 

var sjukskriven på heltid. Min 

kontakt på psykiatrin hade hört 

om IPS-projektet. Jag fick träffa en 

arbetsspecialist som informerade om 

projektet och jag kände att det var 

rätt för mig, då jag behövde stöd för 

att komma tillbaka till arbetslivet.

Jag har tidigare jobbat inom äldrevård 

och tycker om att hjälpa människor, 

men hade även önskan om att prova 

på att arbeta som butiksbiträde, då 

jag tycker det verkar roligt att plocka 

i hyllor och ge service. 

Jag och min arbetsspecialist var på 

studiebesök i en livsmedelsbutik och 

på en bensinstation, där jag även 

fick påbörja min arbetsträning. Min 

arbetsspecialist tog kontakt med min 

handläggare på Försäkringskassan 

och jag startade min arbetsträning 

med 2,5 timmar 3 dagar i veckan.

I början kände jag mig rädd för att 

testa nya saker, jag var tystlåten och 

hade lågt självförtroende. Jag ville 

inte göra fel, vilket gjorde att jag 

hade svårt att ta egna initiativ. På 

uppföljningarna lyfte ni dock alltid 

det positiva: att jag kom i tid, hade 

en positiv inställning och ville lära 

mig. Detta stärkte mig att våga lite 

mer. 

Med tiden så ökade mitt 

självförtroende, det blev lättare 

med kundbemötandet, jag pratade 

med en tydligare röst och tog lite 

egna initiativ. Både arbetsgivaren 

och arbetsspecialisten såg en stor 

utveckling hos mig. Arbetsgivaren 

var positiv, han tyckte det fungerade 

väldigt bra och började prata om 

eventuell anställning.

Sedan årsskiftet har jag börjat 

arbeta som timvikarie. Jag är inte 

längre sjukskriven, utan har skrivit 

in mig på Arbetsförmedlingen som 

arbetssökande, där jag även deltar i 

”jobbgarantin för unga”. Jag upplever 

att mitt minne har blivit mycket 

bättre och jag har även tagit körkort.

På sikt har jag funderingar på att 

studera till väktare eller skötare inom 

psykiatrin.

P E T E R



Jag är 28 år, bor i egen lägenhet och 

mår idag mycket bättre. 2017 blev jag 

sjukskriven på grund av depression. 

Jag orkade inte göra någonting, om jag 

ansträngde mig en dag, så krävdes det 

flera dagars vila efteråt. Kom knappt 

ut, låg mest hemma och jag stängde 

av mig själv från resten av världen. Jag 

var inne i en svår depression och hade 

ingen livslust. 

På grund av mina mediciner gick jag 

också upp väldigt mycket i vikt och 

fick mycket ont i kroppen av att bara 

gå upp på morgonen. 

När jag mådde dåligt hade jag inte 

drömmar eller tankar om framtiden. 

Ibland fick jag lite energi och idéer, 

men jag hade aldrig någon ork eller 

energi att utföra något. Jag hade 

ingen rätt till sjukpenning, då jag 

pluggade när jag blev sjuk och efter 

cirka ett halvår hade jag levt upp alla 

mina sparpengar och fick börja gå på 

försörjningsstöd, vilket var otroligt 

jobbigt för mig. Så då blev mitt mål 

att komma ifrån det och kunna bli 

självförsörjande.  Jag hade kontakt 

med en psykolog som remitterade mig 
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“Jag har nått mitt 
mål att kunna vara 
självförsörjande och 
det är jag väldigt 
nöjd med!”

till   Ätstörningsenheten och via dem 

kom jag i kontakt med IPS-projektet 

hösten 2018 och fick där kontakt med en 

arbetsspecialist. Jag började arbetsträna 

på ett företag där jag var under ca 1,5 

års tid. Det var otroligt tufft i början när 

jag startade där. Jag hade svårigheter 

att ta mig upp ur sängen, komma i väg 

och hade mycket ångest. Jag började 

arbetsträna 6 timmar/vecka och det tog 

mig lång tid att utöka till att arbetsträna 

20 timmar/vecka. När jag väl kom upp 

i 20 timmar/vecka mådde jag mycket 

bättre och kände mig redo att ta nästa 

steg.

Jag hade då samtal med min 

arbetsspecialist och företagskonsulent 

och de hittade en arbetsplats som 

passade mig och mina önskemål. Jag 

började arbetsträna där hösten 2020 och 

det gick fort framåt och jag har sedan 

mars 2021 en anställning där på 75%. 

Arbetet känns meningsfullt för mig, jag 

får utföra det jag kan och komma till 

rätta med mina tillgångar.

Jag har små drömmar, men de är 

långsiktiga. Jag vill resa, vara mer 

kreativ och börja måla, kanske gå en 

konstutbildning någon gång. Just nu 

har jag nått mitt mål att kunna vara 

självförsörjande och det är jag väldigt 

nöjd med att jag nu uppnått! Samt att 

jag mår så mycket bättre både fysiskt 

och psykiskt.

Om man jämför med bara för ett år 

sedan har jag mycket mer energi och 

orkar med vardagliga saker som tvätt, 

städ, laga mat. Jag har inte lika ont 

i kroppen som förut, jag kan leva ett 

vardagligt liv utan att allt gör ont och 

jag känner mig som mig själv igen.

För ett år sen trodde jag inte att jag 

skulle klara arbeta mer än 50% och 

nu har jag en anställning på 75% som 

går jättebra!

Det känns som jag slagit på 

vindrutetorkarna som börjat sudda 

bort dimman framför mina ögon och 

jag kan se världen som mig själv igen.



  

   

Vill du veta mer om projektet, kontakta oss på Actíva på 019-20 96 00.

www.s-activa.se 


