
 
                  Direktøren 
 
              
Styresak 106-2017  
Innføring av Individuell Jobbstøtte (IPS) i Helse Nord 
 

 
Vedlegg (t): 

 

Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret er svært tilfreds med det gode arbeidet som er gjort ved den regionale 

kompetansetjenesten for IPS ved Nordlandssykehuset, og støtter arbeidet med å innføre IPS som 
et tilbud til relevante pasientgrupper i Nordlandssykehuset, og i Helse Nord. 

 
2. Styret ber direktøren legge til rette for at dette arbeidet skal lykkes og om å bli orientert om 

kompetansetjenestens arbeidet med å spre IPS i løpet av 2018. 
 
 

Direktørens vurdering: 
Direktøren er glad for å kunne presentere en foreløpig status for innføring av IPS1, både i NLSHs 
opptaksområde, og i Nord-Norge. Direktøren berømmer arbeidet som er lagt ned i NAV, Bodø 
kommune og ikke minst i vårt eget foretak for å gjøre en forskningsbasert modell om til et praktisk 
arbeidsverktøy – til gode for en av de svakeste gruppene i samfunnet. Vi har flere ganger kunnet 
lese i avisen hvilken stor forskjell det kan gjøre å ha et arbeid å gå til, kanskje særlig for dem som 
sliter2 
 
Å spre en metode som stiller så store krav til systematisk oppfølging over tid, og som i tillegg ikke 
passer inn i det vanlige organisasjonskartet og ordinære arbeidsmetoder, vil gi særlige utfordringer. 
At metoden også forutsetter betydelige holdningsendringer knyttet til mennesker med psykiske 
lidelsers plass i arbeidslivet, kan i tillegg virke provoserende på mange aktører. Samtidig viser 
Helse Nord RHF, ved at de har gitt Nordlandssykehuset status som regional kompetansetjeneste, at 
dette er veien framover og at IPS skal satses på.  
 
Den nye kompetansetjenesten har begrensede ressurser og jobber på et område uten tradisjoner i 
helsetjenesten. Ledelsesforankring er som alltid et avgjørende premiss for at tjenesten ikke bare skal 
overleve, men også blomstre. For en tjeneste som er så avhengig av forpliktende samarbeid, både 
gjennom linjene i organisasjonene men også på tvers av organisasjoner på ulike samfunnsarenaer, 
kan en slik ledelsesforankring ikke overvurderes. NLSH ønsker å legge til rette for at dette arbeidet 
skal lykkes, både lokalt og regionalt. 

1 Individual Placement Support, på norsk Individuell jobbstøtte. 
2 Se f.eks .https://www.an.no/nordlandssykehuset/bodo/jobb/metoden-gir-over-dobbelt-sa-stor-sannsynlighet-for-a-
komme-i-vanlig-arbeid/s/5-4-498781. Flere lenker i saken 
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Bakgrunn 
Psykiske lidelser og rus utgjør en av de viktigste – og den raskest voksende – årsaken til fravær fra 
arbeidslivet. For mennesker med alvorlige psykiske lidelser, vel 3 % av befolkningen, utgjør 
andelen sysselsatte sjelden over 10-20%.3 Tallene skjuler store personlige lidelser og enorme 
samfunnskostnader.  
 
Individuell Jobbstøtte (IPS) er en spesifikk tilnærming for jobbstøtte innenfor SE-tradisjonen 
(Supported Employment). Felles for SE-metoder er at de er har som mål å «sikre at mennesker med 
funksjonsnedsettelser/utsatte grupper får tilgang til og opprettholder betalt arbeid i det åpne 
arbeidsmarkedet4», i motsetning til andre tilnærminger som gjerne legger vekt på skjermede tiltak 
og arbeidstrening. En norsk systematisk oversikt viser at IPS trolig gir over dobbelt så stor 
sannsynlighet for at personer med alvorlige psykiske lidelser kan komme i vanlig arbeid, 
sammenlignet med annet tiltak. Positive effekter ses også på tid i arbeid, inntekt og 
kostnadseffektivitet5. IPS forutsetter strukturer for systematisk samarbeid mellom arbeidsfeltet og 
helsefeltet, i praksis NAV, HF og gjerne også kommunehelsetjenesten. 
 
IPS er særlig utviklet for mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Denne gruppen er 
ellers i stor grad ekskludert fra arbeidslivet. Modellen har de siste årene vært prøvd ut i Norge 
gjennom flere pilotprosjekter i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet i 
samarbeid. Pilotene er nå avsluttet. Erfaring fra pilotene viser at innføring av IPS kan gi gode 
resultater for pasientene, men er utfordrende for organisasjonene. 
 
NLSH fikk høsten 2016 status som Regionalt kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse i nord. 
Kompetansetjenesten skal: 

• Bidra med formidling, utvikling og forskning på arbeid og psykisk helse i Helse Nord. 
Målet er å bidra for nye strukturelle løsninger for pasientgruppen 

• Bidra til nye arbeidsmåter, direkte knyttet til rollen som jobbspesialister gjennom IPS-
opplæring, samt veiledning og registerbaserte løsninger 

• Bidra til å utvikle og drifte regionale nettverk 

 

IPS i NLSH, framdrift og utfordringer 
Den første jobbspesialisten i Nordlandssykehuset ble ansatt ved psykoseenheten i Bodø i februar 
2013. Det finnes nå også tilbud om IPS tjenester ved VOP6 Vesterålen. Kompetansetjenesten har 
estimert behovet for jobbspesialister i Bodøregionen til ca 57. En god jobbspesialist må ha god 
menneskekunnskap, inngående forståelse for prinsippene bak IPS samt utstrakt og systematisk 
kontakt med det lokale arbeidsmarkedet. Erfaring og kontinuitet er derfor særlig viktig.  
Overgangen fra prosjekt til drift har vært svært krevende. Siden høsten 2016 har alle de erfarne 
jobbspesialistene sagt opp. Jobbspesialister har en krevende hverdag, blir syke som alle andre og 
har i tillegg vist seg å være attraktiv arbeidskraft også for andre aktører i arbeidsfeltet. Prosjektet 
har også lidd under at det lenge var uavklart hva som kom til å skje med driften etter 
prosjektperioden. Pr medio 2017 har NLSH ingen faste stillinger som IPS jobbspesialister i NLSH 
Bodø. De andre fire jobbspesialistene har fremdeles tidsavgrensede arbeidsforhold. Jobbspesialisten 
i Vesterålen rapporterer også at det er krevende å være den eneste jobbspesialist i 

3 Fra IPS NOR – masterplan 
4 https://www.fhi.no/prosjekter/effekt-av-supported-employment-for-arbeidssokere-med-bistandsbehov/  
5 https://www.fhi.no/publ/2017/supported-employment-for-arbeidssokere-med-bistandsbehov-en-systematisk-ove/  
6 VOP – Voksenpsykiatrisk poliklinikk 
7 Grunnlag for beregningen kan fås ved å kontakte kompetansetjenesten. 
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Lofoten/Vesterålen. Ustabil bemanning er en utfordring ikke bare for den daglige tjenesteytingen 
men også for planlegging av utviklingsarbeid og spredning regionalt.  
 
Status etter 2016 var likevel at prosjektet har bistått ca. 200 jobbsøkere. I avsluttede saker oppnådde 
rundt 50% av deltakerne vanlig, lønnet arbeid. Stillingsstørrelsen var gjennomsnittlig 60% og det 
var god spredning i stillingstitler og arbeidssted / ulike næringer. Mange av deltakerne får dessuten 
oppfølging også etter ansettelse for å øke sjansen for at de klarer å beholde sin arbeidstilknytning. 
Medregnet deltakere som fremdeles får en grad av oppfølging fra jobbspesialistene, har ca. 160 
personer kommet i vanlig jobb eller utdanning. 
 
Tjenesten tester nå ut innføring av IPS i TSB8 i Psykisk helse og rusklinikken. Det er nå lyst ut 2 
faste stillinger og 1 midlertidig som IPS jobbspesialist – i psykoseenheten Bodø, ved regional 
kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse og i TSB i Bodø. Bodø kommune har ansatt en 
jobbspesialist i fast stilling og jobber mot to faste stillinger fra 2018. Som et resultat av IPS er det 
opprettet et fast samhandlingsforum mellom NLSH, Bodø kommune og NAV med tema arbeid og 
helse.  
 
Det finnes også en IPS-tjeneste i Tromsø, med jobbspesialist ansatt i NAV men tilknyttet ambulant 
akutteam på UNN. Jobbspesialisten i IPS Tromsø har hospitert og har fått veiledning fra Bodø. 
Dette samarbeidet skal styrkes slik at NLSH og UNN begge kan bidra til videre spredning i 
regionen, både nordover og sørover. Helgelandssykehuset starter IPS prosjekt denne høsten. De har 
bedt om, og vil få, støtte fra kompetansetjenesten i arbeidet. 
 

Regional og nasjonal aktivitet 
IPS Bodø er et av tre nasjonale ressurssentre i Norge. Ressurssentrene, på Hadeland, i Bergen og i 
Bodø, er bedt om å bistå NAV i planlegging av videre arbeid og spredning av IPS. Disse tjenestene 
har allerede et utstrakt samarbeid om utvikling av IPS nasjonalt. 
 
IPS Bodø er så langt landets eneste regionale kompetansetjeneste på arbeid og psykisk helse. Det 
viktigste satsningsområdet for kompetansetjenesten i tiden fremover er IPSNOR. IPSNOR er en 
strategi for spredning av IPS i helsetjenesten i Nord-Norge. Dette består av kurs og veiledning for 
jobbspesialister, implementeringsstøtte til organisasjoner både innen arbeid og helse som ønsker å 
forankre og implementere IPS, samt utvikling av et verktøy som kan forenkle det betydelige 
regimet for registrering og rapportering som følger med metoden. IPSNOR følges også av et 
forskningsprosjekt finansiert med 15 mill av Norges forskningsråd.  
 
Det er inngått en samarbeidsavtale med de tre fylkesdirektørene i Nord-Norge, Arbeidsdirektoratet, 
IPS-ressurssentre og Helse Nord. I tillegg er det samarbeid med South West London & St George’s 
Mental Health NHS Trust, London School of Economics and Political Science, Black Dog Institute 
and The University of Melbourne, Australia.  IPSNOR er et ambisiøst prosjekt, men arbeidet er 
godt i gang. Vi planlegger å holde de første kursene våren 2018. 
 

8 TSB= Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
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