
Fidelity

I en Fidelitetsmåling foretager vi et kvalitetstjek 
og en vurdering af metodefastheden i arbejdet 
med IPS-indsatsen i jeres organisation. 
Få indblik i, hvor I kan optimere jeres IPS-
indsats og få belyst jeres udviklingsområder. 
Vi laver en grundig kortlægning af jeres  
IPS-indsats med interviews, sagsgennemgang 
og observationer. 

Vi udarbejder en detaljeret rapport med 
anbefalinger til indsatsen, og vi giver jer  en 
score på en lang række parametre. Fidelity 
ligger typisk i forlængelse af Konsulent 
Uddannelsen, som blåstempling af IPS-
arbejdet, men kan også bookes separat.

Afslut IPS Konsulent Uddannelsen 
med et kvalitetstjek og få indblik i 
udviklingsområderne i jeres IPS-indsats



Fidelity
 
Styrk implementeringen i jeres organisation med en  
kvalitetsmåling af jeres IPS-indsats og metodefasthed 

Detaljeret kvalitetsmåling og 
anbefalinger  
Få vores review-team ud til at kvalitetssikre jeres IPS-
indsats. Hen over 4 dage, vil vi grundigt gennemgå 
et udpluk af jeres IPS-sager, deltage på jeres IPS-
møder, tage med på virksomhedsbesøg samt foretage 
interviews og observationer. Vi udarbejder en 
detaljeret rapport, hvor I får en score ud fra Fidelity 
skalaen samt anbefalinger til, hvordan I forbedrer 
jeres IPS-indsats. 

Den dybdegående rapport vil blive gennemgået ved 
en 2 timers mundtlig overlevering.  Sker målingen 
i forbindelsen med afslutningen af Konsulent 
Uddannelsen, får I samtidig certificat på, at I nu er IPS 
Advanced Practitioners. 

Hvorfor foretage Fidelity
Når I få lavet en fidelitetsmåling, vil vi foretage en 
langt mere omfattende og dybdeborende måling 
af jeres indsats, end I selv vil kunne udføre. Den 
udarbejdede rapport vil kunne give jer viden og insigt 
i, hvor I kan optimere jeres indsatser og IPS arbejde 
generelt, for at få en højst mulig succesrate på jeres 
IPS-forløb.  

Forløbet retter sig mod  
 Jer som er en del af et team der arbejder 
        med IPS-metoden
 
 Jer som ønsker kvalitetstjek og måling af 
        jeres IPS-indsats

 Jer som ønsker at blive certificeret Advanced 
        Practitioner, efter endt konsulentuddannelse 
        gennem IPSCenter Danmark

Kom i gang med Fidelity

Ønsker du og dit team at få foretaget en Fidelity, så 
kontakt os på telefon eller mail og hør mere. 

For mere information kan du følge QR koden, og 
læse mere inde på vores hjemmeside

IPSCenter Danmark

Tlf. 26 34 44 54
kontakt@ipscenterdanmark.dk

Læs mere vores IPS forløb og 
IPS Uddannelser på 
ipscenterdanmark.dk 

Scan koden 
og læs mere

Hvad kan vi ellers tilbyde  
Inde på hjemmesiden kan du læse mere om, hvad 
vi tilbyder de personer og teams, der arbejder aktivt 
med IPS-metoden. 

Du kan blandt andet læse om vores temadage, 
bootcamp og om, hvordan vi hjælper jer med at blive 
stærkere i jeres IPS-indsats.


