
IPS Konsulent Uddannelsen

Med uddannelsen til IPS-konsulent, får du 
indgående viden om metoden og bliver klædt på 
til at praktisere alle elementer i metoden. 

Lær om on-boarding af kandidater, at 
virksomhedsmatche og at opstarte et 
arbejdsrettet forløb, samt tværfagligt 
samarbejde og fastholdelse af kandidaten i job 
eller uddannelse. 

Du og dine kolleger får løbende supervision af 
din praksis som IPS-konsulent med vejledning 
på dine kandidatforløb.

I jobcentre, der ønsker at introducere IPS som 
ny praksis, uddannes typisk flere medarbejdere 
til rollen som IPS-konsulent, så de sammen 
udgør et IPS-team. 

Tag Danmarks mest omfattende IPS-
uddannelse og bliv klædt på til at arbejde 
som IPS-konsulent



IPS Konsulent Uddannelsen
 
IPS-metoden bliver en integreret del af din arbejdsdag

Hvad lærer du på 
konsulentuddannelsen
På konsulentuddannelsen vil du blive undervist i 
IPS-metoden og de 8 principper, denne er bygget op 
omkring. Du vil blive lært op i at screene kandidater til 
IPS-forløb, samt hvordan du arbejder tværfagligt med 
IPS-kandidaten i fokus. 

Uddannelsen giver dig blandt andet også værktøjer 
der bruges i arbejdet med at hjælpe psykisk sårbare 
i job og uddannelse, skabe virksomhedskontakt, 
praktikker og jobs. 

Du lærer at kortlægge dine kandidaters muligheder 
på arbejdsmarkedet og igangsætte en ambitiøs og 
realistisk plan for den enkelte deltager, med henblik 
på beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller 
uddannelse.

Afslut med Fidelity og bliv Advanced 
Practitioner
Som det afsluttende led i konsulentuddannelsen, 
kan der blive gennemført en Fidelity, udført af vores 
egne IPS-konsulenter. Fidelity er din blåstempling 
på, at din og dine kollegaers IPS-indsats bliver udført 
korrekt og effektivt. 
Jeres arbejde vil få en score på Fidelity skalaen, og 
der vil være en mundtlig overlevering af rapport og 
score. Når du har gennemført en Fidelity, vil du blive 
Certificeret Advanced Practitioner, læs mere om 
Fidelity på vores hjemmeside. 

Hvorfor os
Vi er den førende leverandør af den evidensbaserede 
IPS-metode, som hjælper psykisk sårbare tilbage til et 
stabilt og givende arbejdsliv. 

Vores kurser og uddannelser er rettet mod dig som 
arbejder i en kommune eller et i jobcenter, der ønsker 
mere erfaringsbaseret og praksisnær viden om IPS 
eller vil uddanne dig til at arbejde med metoden. 

Kurset er udviklet til dig 
som  
   Ønsker at kunne arbejde selvstændigt med 
       IPS opgaver i dagligdagen 

   Er kreativ og vedholdende i problemløsning 
       og ser muligheder, uanset forudsætningerne

   Ønsker indgående viden om IPS-metoden og 
       tilgangen til jobskabelse
 
   Vil oplæres i den motiverende samtale, den 
       værdsættende samtale og andre tilsvarende 
       metoder og tilgange 

   Arbejder med borgerrettede eller 
      virksomhedsrettede aktiviteter på et 
      jobcenter



Kursusindhold
Her får du et kort overblik over de ialt 15 kursusdages 
indhold, samt praktisk information. 

Vil du læse mere om uddannelsen?
Scan QR koden, og kom direkte ind på vores hjemmeside 

Varighed
Uddannelsen løber typisk over 54 uger og består af i 
alt 15 undervisnings- og evalueringsdage.
Undervisningsdagene planlægges med den enkelte 
afdeling.

Vejl. pris
Ring til os for en nærmere drøftelse af indhold og pris 
for IPS Konsulentuddannelsen.

Betaling
Betaling af kurset kan ske via almindelig fakturering, 
eller I kan også betale via EAN nummer.

 

Booking
Ring eller skriv til os for at høre nærmere om booking 
af Konsulentuddannelsen.

Med IPS Konsulent Uddannelsen vil du være i stand til 
selv at drive forløbene fra den indledende visitation og 
screening til den afsluttende rapportering. 

Rollespil

Jo tættere på virkeligheden, jo 
bedre rustet er du til opgaverne
Vi arbejder også med øvelser 
og rollespil, så du er trænet i de 
mange forskellige situationer som 
kan opstå i et IPS-forløb. 

Du lærer at screene potentielle 
kandidater til indsatsen, samt 
hvordan du bedst muligt arbejder 
tværfagligt med IPS-kandidaten i 
fokus.

Praktiske øvelser

Når teoridagene er gennemført, vil 
du begynde at arbejde med dine 
egne kandidater i din arbejdsdag. 

Vi vil på de efterfølgende 
undervisningsdage gennemgå 
cases der går i dybden med 
borgerforløb, så du langt nemmere 
kan omsætte din viden til praksis 
i hverdagen som IPS Konsulent. 
Du vil også få løbende feedback og 
gode råd til dine egne cases, så du 
undgår at dine sager står stille.

Teoretisk viden

På IPS Konsulent Uddannelsen vil 
du, til at starte med, få indgående 
forståelse for principperne og 
metoden bag IPS, og hvordan 
du omsætter metodens mål og 
midler i det praktiske arbejde 
med kandidater, virksomheder og 
øvrige samarbejdspartnere. 

Du vil blive undervist i IPS-
manualen, værktøjerne 
der understøtter dine IPS-
arbejdsopgaver samt andet 
relevant undervisningsmateriale. 
Du vil også blive undervist i 
komplementære teorier der 
understøtter IPS-metoden.



Kom i gang med  
IPS Konsulent Uddannelsen

Ønsker du, eller dit team at blive uddannede inden 
for IPS-metoden og kunne praktisere dette i jeres 
arbejde med borgere, kan i altid kontakte os for mere 
information.

IPSCenter Danmark 

Tlf. 26 34 44 54
kontakt@ipscenterdanmark.dk

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

IPS-metoden bliver en integreret del af din 
arbejdsdag

IPS er en beskæftigelsesindsats målrettet 
mennesker med psykiske diagnoser eller 
psykisk sårbarhed, som har et ønske om, 
og er motiverede for, at få et arbejde eller 
komme i uddannelse. 
Med IPS-indsatsens principper og værktøjer 
lærer du, hvordan du går borgerens vej, og 
sætter deres ønsker og drømme i centrum. 

Det sker bl.a. ved at afklare, hvad der 
interesserer vedkommende og afdække og 
beskrive deres kompetencer. Det handler 
om at give den rette støtte og finde det helt 
rigtige job-match.

IPS-opgaverne er typisk mere vidtstrakte 
end en almindelig jobindsats, og omhandler 
lige fra jobafklaring til at håndtere 
konkrete vanskeligheder og udfordringer i 
dagligdagen. 

Dette afstemmes med eventuelle andre 
støttepersoner som f.eks. bo-støtte, sociale 
mentorer og psykiatriske behandler hvor 
det er muligt.

Som IPS-konsulent vil du arbejde aktivt 
med dine IPS-kandidater, uanset hvad deres 
sygdoms-status er, når blot den enkelte 
er motiveret for at komme i arbejde eller 
uddannelse. Det er den enkelte kandidats 
motivation og ønsker for fremtiden, som er 
omdrejningspunktet i IPS. 

Det ønskelige slutmål for indsatsen er 
derfor job, uddannelse og hel eller delvis 
selvforsørgelse, og læner sig tæt op af 
tankerne om empowerment og mestring af 
eget liv.


