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Hvad er IPS?

IPS ”Individuelt planlagt job med støtte” er en virksom-
hedsrettet beskæftigelsesindsats, der er udviklet til at 
støtte borgere med bestemte psykiatriske lidelser til at 
opnå at komme i job eller uddannelse.

Den overordnede tanke i IPS er, at alle på trods af psykisk 
sygdom kan komme i uddannelse eller få arbejde med en 
intensiv sideløbende støtte og uden forudgående træning 
– når vi finder de rette 
omgivelser.

IPS kan hjælpe dig med afklaring af fremtidige job- eller 
uddannelsesønsker. Herefter vil IPS støtte dig til at kom-
me i gang med den uddannelse eller det job, som du har 
ønske om.

Du bliver støttet af en IPS konsulent, der bl.a. har en god 
kontakt til det lokale erhvervsliv og uddannelsessystem. 
Støtten i IPS er individuel og tager udgangspunkt i netop 
dine ønsker og behov. Støtten kan efter behov fortsætte i 
en periode efter du er startet i job eller uddannelse. 

Ingen bliver udelukket fra  IPS på grund af arbejdshistorik, 
symptomer eller misbrug.

 

 

 
 
 
 

Tænker du på job eller uddannelse?
Psykiatriens Hus og Jobkompagniet Silkeborg har startet et nyt fælles 

projekt, som kan hjælpe dig, der ønsker job eller uddannelse
 

 
 
 

    Projektet hedder IPS - Individuelt Planlagt job med Støtte
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Med IPS indsats
tilbyder vi dig:

Projektet er et forskningsprojekt. Som kandidat skal du deltage i interviews 
og udfylde spørgeskemaer nu og igen om 18 måneder.

En lodtrækning afgør hvilken af 3 mulige indsatser, du får:
1. IPS
2. IPS + træning i kognitive og sociale færdigheder
3. Den sædvanlige støtte i beskæftigelsesforvaltningen og sundhedssektoren

Du får hjælp til at finde et job eller en uddannelse, som interesserer netop dig

Du får en personlig IPS konsulent, der støtter dig – både når du søger job, 
men også når du starter på en arbejdsplads eller i uddannelse 

IPS konsulenten hjælper dig så længe, du har behov for det

IPS konsulenten giver dig karriere rådgivning, hjælp til CV og ansøgninger 
– og forberedelse af job samtaler

 
 
 

 

Kriterier for at deltage 
i projektet og 
lodtrækningen:

 
 

At du ønsker et arbejde eller en uddannelse.

At du har en diagnose indenfor det skizofreniforme spektrum (F2) eller

en bipolar sindslidelse (F31) eller tilbagevendende depression (F33)

At du har folkeregisteradresse i Silkeborg Kommune

 
 
 
 

Hvis du vil vide mere, kan du læse om projektet i folderen 
eller spørge din kontaktperson eller læge

Kontakt:
 

Hvis du har spørgsmål vedrørende
projektet, er du velkommen til at kontakte:

 
 

 

 

Forskningsassistent:
PernillePedersen

Telefon:
Mail:

2447 0964
Pernille.Pedersen@stab.rm.dk 

 
 

 

Kontakt:
 

Hvis du har spørgsmål vedrørende
projektet, er du velkommen til at kontakte:

 
 

 

 

Forskningsassistent:
PernillePedersen

Telefon:
Mail:

2447 0964
Pernille.Pedersen@stab.rm.dk 

 
 

 

Tænker du på job eller uddannelse?  
Psykiatriens Hus og Jobkompagniet Silkeborg har startet et nyt fælles  

projekt, som kan hjælpe dig, der ønsker job eller uddannelse 

Hvis du vil vide mere, kan du læse om projektet i  
folderen eller spørge din kontaktperson eller læge

Kontakt:
 

Hvis du har spørgsmål vedrørende
projektet, er du velkommen til at kontakte:

 
 

 

 

Forskningsassistent:
PernillePedersen

Telefon:
Mail:

2447 0964
Pernille.Pedersen@stab.rm.dk 

 
 

 

Med IPS indsats 
tilbyder vi dig:

Kriterier for at  
deltage i projektet  
og lodtrækningen:

Kontakt:
 

Hvis du har spørgsmål vedrørende
projektet, er du velkommen til at kontakte:

 
 

 

 

Forskningsassistent:
PernillePedersen

Telefon:
Mail:

2447 0964
Pernille.Pedersen@stab.rm.dk 

 
 

 

Kontakt:
 

Hvis du har spørgsmål vedrørende
projektet, er du velkommen til at kontakte:

 
 

 

 

Forskningsassistent:
PernillePedersen

Telefon:
Mail:

2447 0964
Pernille.Pedersen@stab.rm.dk 

 
 

 

Tænker du på job eller uddannelse?  
Psykiatriens Hus og Jobkompagniet Silkeborg har startet et nyt fælles  

samarbejde, som kan hjælpe dig, der ønsker job eller uddannelse 

Hvis du vil vide mere, kan du læse om projektet i  
folderen eller spørge din kontaktperson eller læge

Kontakt:
 

Hvis du har spørgsmål vedrørende
projektet, er du velkommen til at kontakte:

 
 

 

 

Forskningsassistent:
PernillePedersen

Telefon:
Mail:

2447 0964
Pernille.Pedersen@stab.rm.dk 

 
 

 

IPS - Individuelt Planlagt job med Støtte

Med IPS indsats tilbyder vi dig:

• Du får hjælp til at finde job eller uddannelse, som interesserer  
 netop dig.

• Du får en perssonlig IPS konsulent, der støtter dig - både når du  
 søger job, men også når du starter på en arbejdsplads eller i en  
 uddannelse.

• IPS konsulenten samarbejder med din behandler i psykiatriens  
 hus, bostøtte, sagsbehandler m.fl.

Kriterier for at deltage i projektet og lodtrækningen:

• At du ønsker et arbejde eller komme i uddannelse

• At du har en diagnose indenfor det skizofreniforme 
 spektrum(F2), en bipolar sindslidelse (F31), tilbagevendende 
 depression (F33) eller ADHD/ADD

• At du har folkeregisteradresse i Silkeborg Kommune

Kontakt:
 

Hvis du har spørgsmål vedrørende
projektet, er du velkommen til at kontakte:

 
 

 

 

Forskningsassistent:
PernillePedersen

Telefon:
Mail:

2447 0964
Pernille.Pedersen@stab.rm.dk 

 
 

 

Kontakt:
 

Hvis du har spørgsmål vedrørende
projektet, er du velkommen til at kontakte:

 
 

 

 

Forskningsassistent:
PernillePedersen

Telefon:
Mail:

2447 0964
Pernille.Pedersen@stab.rm.dk 

 
 

 

Tænker du på job eller uddannelse?  
Psykiatriens Hus og Jobkompagniet Silkeborg har startet et nyt fælles  

samarbejde, som kan hjælpe dig, der ønsker job eller uddannelse 

Hvis du vil vide mere, kan du læse om IPS i folderen eller 
spørge din kontaktperson eller sagsbehandler

Kontakt:
 

Hvis du har spørgsmål vedrørende
projektet, er du velkommen til at kontakte:

 
 

 

 

Forskningsassistent:
PernillePedersen

Telefon:
Mail:

2447 0964
Pernille.Pedersen@stab.rm.dk 

 
 

 

IPS - Individuelt Planlagt job med Støtte

Med IPS indsats tilbyder vi dig:
• Du får hjælp til at finde et job eller en uddannelse, som interesserer netop   
 dig.

• Du får en personlig IPS konsulent, der støtter dig - både når du søger job,   
 men også når du starter på en arbejdsplads eller i uddannelse.

• IPS konsulenten giver dig karriererådgivning, hjælp til CV og ansøgninger -  
 og forberedelse af jobsamtaler.

• IPS konsulenten samarbejder med din behandler i Psykiatriens Hus, bostøtter,  
 sagsbehandler m.fl.

Kriterier for at deltage i projektet og lodtrækningen: 
• At du ønsker et arbejde eller komme i uddannelse.

• At du har en diagnose indenfor det skizofreniforme spektrum (F2), en bipolar  
 sindslidelse (F31), tilbagevendende depression (F33) eller ADHD/ADD.

• At du har folkeregisteradresse i Silkeborg Kommune.



 X Støtte og hjælp til at komme i arbejde eller uddan-
nelse. IPS konsulten støtter både dig og en eventuel 
arbejdsgiver, hvis du/I ønsker det.

 X Individuel støtte, der tager udgangspunkt i dine egne 
ønsker og med fokus på dine styrker og ressourcer.

 X Karriererådgivning, hvor du bl.a. får støtte til at lave 
karriereplaner, CV og ansøgninger samt forberedelse 
af vigtige samtaler.

 X En koordineret indsats, hvor IPS konsulenten samar-
bejder med din sagsbehandler, kontaktperson i psy-
kiatriens hus, bostøtte m.fl. Du har mulighed for at 
inddrage andre vigtige støttepersoner som eks. dine 
pårørende.

 X Rådgivning i social- og beskæftigelseslovgivning. IPS 
konsulenten samarbejder med jobcentret om bevilling 
af relevante beskæftigelsesrettede støtteforanstaltnin-
ger.

 X Har en diagnose indenfor det skizofreniforme spek-
trum (F2) 

 X Har en bipolar sindslidelse (F31) eller tilbagevenende 
depression (F33)

 X Har en bekræftet ADHD/ADD diagnose

 X Bor i Silkeborg Kommune

 X Taler og forstår dansk

 X Er motiveret for at deltage i IPS og ønsker at opnå 
arbejde eller uddannelse

 X Skønnes ikke at have behov for døgntilbud

 X Modtager ikke førtidspension eller folkepension

IPS tilbyder dig:

Kriterier for at deltage i IPS:



Henvisning til IPS:
 
Det er din sagsbehandler i Beskæftigelsesafdelingen, som kan 
henvise dig til IPS.

IPS starter med en indledende samtale, hvor du møder din IPS 
konsulent og vi taler om din motivation for job eller uddannelse. 

Når du starter i IPS, skal du underskrive en samtykkeerklæring, 
hvor du giver IPS lov til at udveksle oplysninger med Regionspsy-
kiatrien Midt i Silkeborg. 

Hvis du har spørgsmål vedr. IPS er du velkommen til at kontakte 
IPS teamleder 
 
Annette Nørgaard Vibe Svendsen 
Tlf.: 23 47 67 01 eller  
mail: ann@silkeborg.dk
 


