
IPS Ung er en særlig udvidet 
beskæftigelsesindsats for unge mellem 18-
29 år, som er ramt af en psykisk lidelse eller 
psykisk sårbarhed.  
Målet er at den unge gennem arbejdsforløb 
i virksomheder og netværk med andre 
unge i indsatsen, finder retning og starter i 
uddannelse eller job. 

Vores konsulenter giver de unge kandidater 
målrettet støtte til at komme i job eller 
uddannelse, med afsæt i IPS-metodens 
principper og tilgange.  
Fællesnævneren for alle IPS-forløb er, at 
kandidaterne ønsker at komme i arbejde eller 
i uddannelse, men hvor der er brug for en 
individuel, praksisnær og tværfaglig indsats.

IPS Ung
Forløb til unge med psykiske lidelser eller 
psykisk mistrivsel som gerne vil i job eller 
uddannelse



IPS Ung
 
Støtteforløb til alle med psykiske lidelser eller psykisk  
sårbarhed, som gerne vil i job eller uddannelse

Kommunale fordele med IPS
Der er mange fordele ved at visitere unge borgere til 
et IPS Ung forløb. Sammen med jer, sørger vi for at få 
flyttet de unge ud af ledigshedsstatistikken, og videre 
ud i job eller uddannelse. Samarbejdet mellem os og 
jer som kommune er tæt, og vi sparrer med hinanden 
under kandidatens forløb. 

Hvad gør IPS Ung indsatsen særlig?
Ved at vælge et IPS Ung forløb sikrer I, at der bliver 
taget hånd om den enkelte kandidat og deres behov.  
Vi benytter de 8 principer i IPS-metoden, og indgår 
i tæt samarbejde med sagsbehandlere, mentorer, 
psykiatri og andre instanser som arbejder aktivt med 
kandidaten.

Vi ved, at nogle unge har brug for en mere håndholdt 
indsats, som kan være svær at opfylde ude i 
jobcentrene. Derfor står vi klar til at hjælpe de unge 
videre efter deres egne ønsker og behov. 

Ved et IPS Ung forløb vil der ofte ligge større fokus på 
at få kandidaten i uddannelse. Derudover skaber de 
unge sig et større netværk, da vi afholder ugentlige 
gruppemøder, hvor de unge kan snakke om deres 
virksomhedsforløb og dele succeser og udfordringer. 
På denne måde har de nogen at spejle sig i og blive 
inspireret af. Der vil ved disse møder være temaer, der 
bliver bragt op, men de unge har også selv mulighed 
for at bringe relevante og aktuelle emner op.  

Virksomhedsforløb som værktøj
Vi hjælper de unge med at få skabt en 
arbejdsidentitet. Der vil være fokus på at få de unge 
i forløb i virksomheder, så de prøver sig selv af i 
forskellige brancher og arbejdsopgaver. 

Vores IPS værktøjskasse
Det der adskiller os fra andre arbejdsrettede tilbud, er 
bl.a. vores værktøjskasse af effektive redskaber.  
 
Vi opererer efter indsatsmanualer og kan på denne 
måde sikre, at vi benytter tiltag og værktøjer korrekt 
og effektivt, alt efter kandidatens udgangspunkt. 
IPS-førløb har en succesrate på 60% ved gennemførte 
forløb. 

Forskning viser, at IPS-metoden virker, så hvorfor dog 
vælge noget der bare ligner?

 
Forløbet retter sig mod  
   Unge på 18-29 år på offentlig forsørgelse 

   Unge som er psykisk sårbar eller lider af 
       angst,stress, mistrivsel eller lignende 

   Unge uden eller under udredning for en 
       psykisk lidelse 
 
   Unge både med og uden diagnose, herunder 
       bl.a. det skizofrene spektrum, bipolar, 
       depression og ADHD 

   Unge som er motiverede i større eller mindre 
       grad til at komme i uddannelse eller job



Sådan foregår et forløb

Vil du læse mere om IPS Ung?  
Så scan QR koden, og kom direkte ind på hjemmesiden

Forløbets indhold
Opstart
I den første periode har vores IPS-konsulent fokus 
på at bygge en tæt relation til den unge, og vi tager 
fat på at tale om den unges drømme og ønsker for 
vejen videre mod uddannelse og job. Vi skaber de 
første kontakter til virksomheder og den unge kobles 
på en netværksgruppe, med andre unge deltagere i 
indsatsen, som mødes ugentligt.

Undervejs
Der sker en individuel støtte og vejledning samtidig 
med, at den unge indgår i ugentlige gruppesessions 
med andre unge. IPS-konsulenterne arbejder aktivt 
med kandidaterne, for at støtte dem på vejen til deres 
drømmejob eller uddannelse.

Målsætning
Det primære mål er, at de unge kandidater starter og 
fastholdes i uddannelse eller ordinær beskæftigelse. 

Kandidatens udbytte
Undervejs i et IPS Ung forløb, arbejder vi med de unge 
kandidaters øvrige behandlere og instanser, og derfor 
får kandidaten et meget mere individuelt og tilpasset 
forløb, end det normalvis ville være muligt. 
Kandidaterne bliver tilknyttet en enkelt konsulent, 
og er derfor sikret, at det er den samme person, der 
støtter og vejleder dem gennem hele forløbet. 

Mange unge får et stort udbytte af vores 
netværksgrupper, hvor de får opbygget nogle tætte 
relationer til andre unge, som de også kan få glæde af, 
efter de er startet i job eller uddannelse. 

Hver 13. uge evaluerer vi forløbet, og det besluttes 
om den unge skal forsætte i IPS-indsatsen, starte i 
uddannelse eller job, eller afsluttes til anden indsats.
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Kom i gang med IPS Ung

Kom i gang med IPS Ung Er du medarbejder i et 
jobcenter og interesseret i at henvise en eller flere unge 
til et IPS-forløb, så kontakt os gerne på enten telefon 
eller e-mail. 

IPSCenter Danmark

Tlf. 26 34 44 54
kontakt@ipscenterdanmark.dk

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

Hvem er vi?

IPSCenter Danmark er 
landsdækkende leverandør af IPS-
indsatsen. Gennem de seneste 6 år 
har vi samarbejdet med flere end 
25 jobcentre og kommuner rundt 
om i landet. Det har givet os en bred 
indsigt i jobcentrenes organisering 
og en forståelse for at tilrettelægge 
IPS-indsatsen, så den forankres 
lokalt.

Et centralt omdrejningspunkt i 
IPS er det tværgående samarbejde 
mellem arbejdsmarkedet og 
psykiatrien. 

Vi bygger bro til det psykiatriske 
behandlingssystem, så borgeren 
oplever en sammenhængende 
indsats, hvor deres ønsker og behov 
er i centrum.

Vi har gennem årene samarbejdet 
med en stor og blandet kreds 
af virksomheder fra små 
selvstændige håndværksfirmaer 
til landsdækkende detail- og 
servicevirksomheder. 

Det er en del af vores målsætning 
at skabe et inkluderende 
arbejdsmarked, og bidrage til at 
flere virksomheder giver plads 
til mennesker med en psykisk 
diagnose eller sårbarhed til gavn for 
virksomheden, den enkelte borger 
og samfundet.


