
IPS Basis er et enkeltpladsforløb målrettet 
mennesker, der lever med en psykisk lidelse 
eller psykisk sårbarhed. 
Udgangspunktet er kandidatens motivation 
for at komme i arbejde eller i uddannelse, men 
hvor der kræves en individuel, håndholdt og 
tværfaglig indsats.  
Hvert forløb er tilrettelagt til den enkelte 
kandidat, og er baseret på dennes ønsker og 
valg om job eller uddannelse.

Vi kortlægger kandidatens muligheder og 
drømme, så der kan igangsættes en ambitiøs og 
realistisk jobplan, som sætter retning og mål. 

Målet er beskæftigelse på det ordinære 
arbejdsmarked eller uddannelse, så der opnås 
hel eller delvis selvforsørgelse, alternativt 
afklaring til andet forsørgelsesgrundlag.

IPS Basis



IPS Basis
 
IPS-metoden er bredt favnende, og egner sig til alle med 
psykiske udfordringer. 

Forløbet retter sig mod 
borgere som  
   Er under udredning for en psykiske lidelser

   Har en dobbelt diagnose (misbrug) 

   Er psykisk sårbar men uden diagnose eller 
       udredning 

   Lider af angst, stress eller lignende 

   Som har behov for ekstra støtte for at komme 
       i uddannelse eller job 

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

Kommunale fordele med IPS
Der er mange fordele, ved at visitere borgere til et IPS 
Basis forløb. Sammen med jer sørger vi for, at få flyttet 
borgere ud af ledighedsstatistikken, og videre ud i job 
eller uddannelse. Samarbejdet mellem os, og jer som 
kommune vil være tæt, og vi vil kunne sparre med 
hinanden under kandidatens forløb. 

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

Med IPS-metoden er det ikke en forudsætning, at der 
skal være stillet en diagnose eller foretaget udredning 
for at komme i enkeltpladsforløb.

Vores IPS-værktøjskasse
Det der adskiller os fra andre arbejdsrettede tilbud, er 
bl.a. vores værktøjskasse af effektive redskaber.  
 
Vi opererer meget stringent efter manualer og 
arbejdsark, og kan på denne måde sikre, at vi benytter 
tiltag og værktøjer korrekt og effektivt, alt efter 
kandidatens udgangspunkt. Forskning viser, at vores 
metoder  virker, så hvorfor dog vælge noget der bare 
ligner?

Hvorfor os
IPS-metoden sikrer, at vi og vores konsulenter 
tilrettelægger forløbene efter de individuelle behov, 
og giver kandidaterne den støtte som netop de har 
brug for. Det gør vi så vellykket, at mere end 60%, af 
dem som gennemfører forløbet, fastholdes i job eller 
uddannelse.  
Vi har mange års erfaring med at hjælpe borgere ud 
af ledighedsstatistikkerne, og videre ud i uddannelse 
eller job, og har allerede hjulpet mange hundrede 
kandidater i alle aldre, videre mod deres drøm.  



Sådan foregår et forløb

Vil du have mere information om 
IPS Basis og priser?  
 
Scan QR koden, og kom direkte ind på vores hjemmeside 

Forløbets indhold
Et forløb varer 13 uger af gangen og forlænges efter 
den enkelte kandidats behov.  

Opstart
I den første periode arbejder vores IPS-konsulent 
sammen med kandidaten om, at indkredse drømme 
og mål for at vende tilbage til arbejdslivet. Vi vil blandt 
andet arbejde med karriereprofil, jobsøgningsplan og 
jobstøtteplan. I opstartsfasen tages de første kontakter 
til virksomheder.

Undervejs
Samarbejdet er målrettet mod egentlig beskæftigelse 
og eventuelle virksomhedspraktikker. Der 
arbejdes efter principperne i jobudvikling, der er 
en særlig disciplin i IPS-metoden. Sideløbende 
mødes kandidaten og vores konsulent ugentligt og 
afstemmer den plan, der arbejdes efter.
 
Målsætning
Det primære mål er, at kandidaten starter og 
fastholdes i uddannelse eller ordinær beskæftigelse. 

Kandidatens udbytte
Undervejs i et IPS Basis forløb, arbejder vi med 
kandidaternes øvrige behandlere og instanser, og 
derved 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 
dukker op ved hver aftale, og som holder styr på 
forløbet.  

IPS-konsulenternes fokus vil ligge meget på at 
jobudvikle i fællesskab med virksomhederne, for 
at kunne tilpasse et job til kandidaten snarere end 
omvendt.

I slutningen af perioden vil forløbet have karakter af 
fastholdelse for de kandidater der er kommet i job 
eller uddannelse. Her er der fokus på jævnlig kontakt 
og støtte for at fastholde kandidaten i overgangen 
til selvforsørgelse.  Her er det vigtigt, at indsatsen 
fortsættes, og at troen på kandidatens målsætning 
bestyrkes.

De faste elementer i et IPS-enkeltpladsforløb

Opstart i IPS

Introduktion
Samtaler
Mål og plan

Din drøm

Uddannelsesønsker
Jobønsker
Karriereprofil
Kompetencer

Jobstart

Jobsøgningsplan
Jobstøtteplan
Virkomhedskontakt
Ansøgninger
Karriereplan
Støtte og vejl.

Fastholdelse

Udfordring tackles
Stabilitet
Karrierevejledning
Støtte og vejl.

Uddannelse
eller job

Opstart og 
ansættelse i job 
Studiestart
Efterværn
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Kom i gang med IPS Basis

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

IPSCenter Danmark 

+45 51 90 56 06
kontakt@ipscenterdanmark.dk

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

”IPS-forløbet ved IPSCenter Danmark har 
betydet, at jeg oplever, at nu er jeg en, der 
kan noget igen. 
At jeg kom på dette forløb, har betydet, at 
jeg kom i gang med det, jeg helt vildt gerne 
ville, men ikke kunne overskue at gøre selv. 
I dag har jeg det godt 
– jeg glæder mig over og kan godt lide at 
ordne de ting, jeg skal.”

Anna
IPS Kandidat

“Jeg var også glad for, at IPS-konsulenten 
var med til møder hos min sagsbehandler, 
som gennem hele forløbet samarbejdede 
100 % med os. Jeg er meget pessimistisk og 
var fx nervøs for, om jeg ville blive tilkendt 
fleksjob. Også i den situation støttede og 
beroligede 
IPS-konsulenten mig, og det har været 
rigtigt rart.”

Sanne 
IPS Kandidat

” IPS-konsulenten udviste et stort 
engagement i mig, og hun var lynhurtigt 
ude. Da hun kom ind i billedet, gik det 
stærkt. Den største forskel på før og efter 
IPS-forløbet er, at nu lever jeg igen. Så kort 
kan jeg sige det. 
Jeg får handlet, laver mad og holder mit 
hjem rent, jeg har mere overskud og 
selvtillid – nu har jeg noget at stå op til. 
Og så siger min datter, at jeg er blevet så 
glad.”

Martin 
IPS Kandidat

”Min IPS-konsulent spurgte mig, hvad jeg 
ønskede at få ud af at arbejde, og hvad jeg 
drømte om. Jeg havde slet ikke tænkt på 
mit arbejdsliv på den måde. 
Jeg havde nærmere tænkt på, hvad jeg som 
lærer burde give mine elever i stedet for at 
fokusere på, hvad jeg selv ville have ud af 
undervisningen og jobbet.”

Gunhild
IPS Kandidat
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