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Et eksplorativt studie af mennesker med svære psykiske li-
delsers oplevelse af at deltage i en "Individuel Planlagt Job 
med Støtte” indsats i Danmark 
Af Mia Dahl Jensen, Cand.san i Ergoterapi 

Resumé                                                                                                                                                           
Baggrund: ”Individuel Planlagt Job med Støtte” (IPS) er en indsats der gennem en recoveryorienteret og place-then-
train tilgang har til hensigt at hjælpe mennesker med svære psykiske lidelser i uddannelse eller arbejde. iiiiiiiiiiiiiiiiiiii                
Formål: Formålet med dette studie var at undersøge mennesker med svære psykiske lidelsers subjektive oplevelse af 
at deltage i en IPS-indsats i Danmark, med afsæt i et aktivitetsvidenskabeligt perspektiv. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll                                                                  
Metode: 4 deltagere blev formålsbestemt udvalgt og kvalitative interviews blev gennemført med hver af deltagerne. 
Resultater: Studiets resultater indikerer, at deltagelse i IPS blandt andet kan være forbundet med en oplevelse af sik-
kerhed og tryghed samt en følelse af ejerskab og selvtillid. Derudover blev IPS oplevet som værende bidragende til en 
daglig struktur og til at fremme deltagelse i meningsfulde aktiviteter relateret til at søge arbejde eller uddannelse. 

BAGGRUND OG FORMÅL 
 
Mennesker med svære psykiske lidelser, som i 
dette studie defineres som: skizofreni eller skizo-
frenilignende lidelser, bipolar lidelse eller depres-
sion med psykotiske træk [1] oplever stor arbejds-
løshed på verdensplan. I Danmark var kun 6,6 % 
med en længerevarende psykisk lidelse i beskæf-
tigelse i år 2017 [2] på trods af at kvalitative un-
dersøgelser fra den vestlige verden indikerer, at 
uddannelse og arbejde er aktiviteter, som de fleste 
mennesker med en svær psykisk lidelse ønsker at 
deltage i [3, 4] og i høj grad kan bidrage til deres 
recoveryproces [5, 6].   
 
Individual Placement and Support, på dansk kal-
det Individuel Planlagt Job med Støtte indsats 
(IPS), er udviklet af to amerikanske professorer i 
psykiatri, Drake og Becker, som en standardiseret 
metode til at få mennesker med svære psykiske 
lidelser i ordinært arbejde [7]. Metoden er blandt 
andet udviklet som modstand mod traditionelle 
erhvervsrettede rehabiliteringsindsatser, hvor an-
tagelsen bygger på, at deltagerne skal igennem en 
længere forberedelsesperiode i for eksempel be-
skyttede værksteder, med fokus på symptombe-
handling, før de motiveres til at søge arbejde på 
det ordinære arbejdsmarked [8].  
 
IPS bygger i stedet på en recoveryorienteret og 
place-then-train tilgang, hvor mennesker med 
svære psykiske lidelser støttes i at komme direkte 
i arbejde eller uddannelse, hvorefter den nødven-
dige hjælp og støtte til at kunne fastholde arbejdet 

og/eller uddannelsen tilrettelægges og forløber 
kontinuerligt så længe der er behov for det [8]. 
IPS-indsatsen bygger på en helt grundlæggende 
antagelse om, at alle mennesker med en svær psy-
kisk lidelse kan få en rolle på arbejdsmarkedet, 
hvis blot de tilbydes de rigtige arbejdsopgaver, i 
den helt rigtige kontekst og i det rigtige arbejds-
miljø [8].  
 
Antagelserne bag IPS-indsatsen er i høj grad 
overensstemmende med det aktivitetsvidenskabe-
lige og ergoterapeutiske grundlag, hvor mulighe-
den for at deltage i aktiviteter, der er meningsfulde 
for individet, som blandt andet uddannelse og ar-
bejde, betragtes som en forudsætning for sundhed 
og livskvalitet [9, 10]. I en aktivitetsvidenskabelig 
forståelse betragtes aktiviteter som alle former for 
gøremål for eksempel at tage tøj på, lave mad, gå 
på arbejde eller studere og det er gennem aktivite-
ter, at mennesket strukturerer deres hverdagsliv 
[11]. Om en aktivitet betragtes som meningsfuld 
afhænger både af menneskets subjektive oplevelse 
og af den værdi og betydning en given kultur til-
lægger hverdagslivets aktiviteter [12]. Formålet 
med aktivitetsvidenskab og ergoterapi er derfor, 
på bedst mulige måde, at muliggøre meningsfulde 
aktiviteter for alle typer mennesker [9], inklusive 
mennesker med svære psykiske lidelser, hvilket 
ligeledes er hoveformålet med en IPS-indsats. 
 
Eksisterende Review af Randomiserede Kontrol-
lerede studier (RCT-studier), tyder på, at en IPS-
indsats er mere effektiv end traditionelle indsatser 
til at få mennesker med svære psykiske lidelser i 
arbejde og at IPS øger ansættelseslængden, antal 
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arbejdstimer og får mennesker med svære psyki-
ske lidelser i arbejde hurtigere end traditionelle 
indsatser [1, 13]. Der er kun lavet få kvalitative 
undersøgelser af oplevelsen af at deltage i en IPS-
indsats, hvilke blandt andet tyder på, at IPS bidra-
ger med en følelse af håb for fremtiden og frem-
mer en individuel recoveryproces, der er bidra-
gende til et nyt liv bestående af nye rutiner og me-
string af eget helbred [14, 15]. Disse fokuserer 
dog hovedsageligt på aktiviteten arbejde og min-
dre på IPS-indsatsen i sig selv.   
 
Formålet med dette studie var derfor, at undersøge 
mennesker med svære psykiske lidelsers subjekti-
ve erfaringer med at deltage i en IPS-indsats i 
Danmark, med afsæt i et aktivitetsvidenskabeligt 
perspektiv. Det ønskedes særligt, at få indsigt i og 
forståelse for, hvilken indflydelse en IPS-indsats 
kan have på deltagernes hverdagsliv. 
 
DESIGN OG METODER 
 
Studiets design var eksplorativt, da studiets formål 
var at undersøge deltagernes egne oplevelser og 
erfaringer [16].  
 
Rekruttering  
4 deltagere blev formålsbestemt udvalgt ud fra 
følgende inklusionskriterier:  
 
• Diagnosticeret med en svær psykisk lidelse 
• Tale og forstå dansk 
• Have været tilknyttet IPS i minimum 6 måneder  
 
Der blev taget kontakt til et af landets IPS-
teamledere, som herefter fungerede som nøgleper-
son til rekrutteringen af deltagere. Efter IPS-
teamlederens ønske udarbejdedes et informations-
brev med undersøgelseslederens kontaktoplysnin-
ger, som IPS-teamlederen i samarbejde med de 
øvrige IPS-konsulenter herefter videresendte til 
mulige deltagere. Aftalen var herefter, at IPS-
konsulenterne ville videregive kontaktoplysninger 
på̊ mulige deltagere. Interesserede deltagere kunne 
ligeledes tage selvstændig kontakt ved ønske om 
anonym deltagelse. Dette resulterede i 4 deltagere.  
 
Dataindsamling  
Kvalitative interviews blev gennemført med hver 
af deltagerne med udgangspunkt i en interaktiv 
tilgang, hvor både interviewer og deltager betrag-

tes som ”knowing subjects”, der begge har ansvar 
for og aktivt deltager i den videnskonstruktion, 
der foregår og skabes under interviewet [17]. Det-
te indebærer blandt andet, at intervieweren bringer 
sin egen forforståelse i spil og aktivt anvender 
denne i interviewsituationen ved for eksempel in-
tentionelt at stille konfronterende spørgsmål eller 
foreslå positioner og holdninger for at få deltage-
ren til at engagere sig i forskningsspørgsmålene 
[18]. 
 
De kvalitative, individuelle interviews med delta-
gerne tog udgangspunkt i en semistruktureret in-
terviewguide, der kunne sikre relevant indsamlet 
empiri, gennem fastholdelse af fokusområder, 
men samtidig gav mulighed for at bevæge sig frit, 
lytte godt efter deltagerens udtalelser og lade disse 
være styrende for, hvilke spørgsmål der blev stil-
let undervejs [19]. Derudover udarbejdedes et 
døgnrytmeskema, der kunne bidrage til refleksio-
ner over deltagernes hverdag. Hverdagen kan væ-
re svær at tale om, da den for mange tages for gi-
vet, hvorfor det synes vigtigt at have noget at tale 
ud fra. Skemaet bestod af en ugeoversigt uden 
stikord til muligt indhold, for at sikre deltagernes 
egne formuleringer af hverdagsaktiviteter. 
 
Alle deltagerne blev givet mulighed for selv at 
vælge tid og sted for interviewet ud fra et ønske 
om at være til mindst mulig ulejlighed i deres 
hverdag og sikre de rammer, den individuelle del-
tager ville føle sig mest afslappet og tryg i. Alle 
deltagerne valgte at afholde interviewet i eget 
hjem, hvilket ligeledes kunne give mulighed for 
en mere tydelig og direkte indsigt i deres hver-
dagsliv.  
 
Pilotinterview  
Det første interview blev betragtet som en pilot 
for at afprøve interviewguiden og muliggøre juste-
ringer. Dette resulterede ikke i væsentlige ændrin-
ger og indeholdt righoldigt og relevant data, hvor-
for interviewet blev medtaget i den senere analy-
se.  
 
Databearbejdning  
Alle interviewene blev optaget på elektronisk dik-
tafon og efterfølgende transskriberet, hvorefter der 
blev foretaget en åben tematisk analyse af datama-
terialet med inspiration fra Braun og Clarke 
(2006) [20]. Analyseprocessen bestod overordnet 
af 6 faser: 1) Opnåelse af fortrolighed med data-
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materialet, 2) Generering af initierende koder, 3) 
Identificering af temaer, 4) Revidering af temaer, 
5) Definering og navngivning af temaer og 6) 
Formulering af resultaterne.  
 
Etiske overvejelser  
Dette var et kandidatspeciale, hvorfor der hverken 
er anmeldelsespligt til Den videnskabsetiske ko-
mité [21] eller Datatilsynet [22]. Dog blev de juri-
disk gældende retningslinjer og krav til speciale-
opgaver overholdt [22], hvor alle deltagere under-
skrev en samtykkeerklæring og blev mundtligt og 
skriftligt oplyst om, at deltagelsen var frivillig og 
at de til hver en tid kunne trække sig. Desuden er 
alle deltagerne anonymiserede og blev forsikret 
om, at personlige oplysninger ville blive behandlet 
med højeste fortrolighed og destrueret i forbindel-
se med afleveringen af specialet. 
 
RESULTATER 
 
Følgende beskrives studiets hovedresultater.   
 
Struktur i hverdagen og ønsket om normalitet 
Uddannelse og arbejde lader til at have central be-
tydning for alle deltagernes liv, men de udtrykker 
ligeledes, at tilknytningen til IPS er drevet af et 
ønske om og behov for opnåelse af en hverdags-
struktur og en følelse af at være normal.  

Deltagerne fortæller, at den kontinuerlige kontakt 
til IPS-konsulenten, som de fortæller blandt andet 
hjælper dem med at udarbejde ugentlige planer, 
netop bidrager med at skabe en nødvendig hver-
dagsstruktur, en mere normal døgnrytme og en 
følelse af et normalt liv. De fortæller, at dette 
skyldes, at der blandt andet kommer et større skel 
mellem produktivitet og fritid også i de perioder, 
hvor de er uden arbejde og/eller uddannelse. Net-
op i forhold til at have en svær psykisk lidelse, 
kan det være af afgørende betydning for oplevel-
sen af at være rask og velfungerende at have mu-
lighed for at deltage i aktiviteter, som at søge eller 
deltage i uddannelse og arbejde, der kan fjerne 
fokus fra symptomer som negative tanker og/eller 
vrangforestillinger. En af deltagerne fortæller at 
”det handler om, hvordan man bruger ens tid” og 
at ”når man er beskæftiget med andet end tingene 
der foregår i ens hoved, så er man jo beskæftiget 
med det jo, og så det der er i ens hoved, det fylder 
mindre” (Allan, 33 år). Deltagerne giver udtryk 
for at deltagelse i IPS-indsatsen derfor bidrager 

med at reducere stress og hjælper dem til at reflek-
tere over deres liv samt opretholde et hensigts-
mæssigt adfærdsmønster og derigennem bedre 
håndtering af deres psykiske lidelser.  
 
Manglende selvtillid og negative tanker 
Deltagerne beretter om, at negative tanker og 
manglende selvtillid kan give dem en oplevelse af 
at være handlingslammede, hvilket blandt andet 
forhindrer dem i at skrive ansøgninger, når de er 
alene. De fortæller, at de ikke forstår samfundets 
forventninger og krav til dem og at systemets 
sprog er fremmed for dem. Det har derfor stor be-
tydning for dem, at IPS-konsulenten forstår og 
kan forklare dem systemets sprog og krav og sam-
tidig har viden om psykiske lidelser og samarbej-
der med psykiatrien, da dette giver dem en ople-
velse af at blive lyttet til, forstået og respekteret. 
”Jamen, der, der får jeg den her ro omkring job-
søgning, altså at der bliver taget lidt mere højde 
for, at man står med en diagnose, som kan give 
nogle udfordringer [som for eksempel nedsat kon-
centration, hukommelse og evne til planlægning]. 
Det gjorde man ikke rigtigt i, altså før jeg kom i 
IPS [...] det synes jeg er afgørende i hvert fald ” 
(Bo, 28 år). 
Alle deltagerne giver udtryk for, at det er afgøren-
de, at der bliver taget højde for de udfordringer en 
svær psykisk lidelse kan medføre, og at de har en 
oplevelse af, at IPS-konsulenten i højere grad ta-
ger hensyn til dem og ikke forventer en hel masse 
og at dette giver dem en følelse af tryghed.  
 
Deltagerne fortæller, at IPS-konsulenten tror på 
dem og bidrager med en følelse af tryghed og sik-
kerhed, hvilket fremmer en oplevelse af at tro på 
sig selv og at dette er altafgørende for at kunne 
skrive en jobansøgning og fastholde en uddannel-
se eller et arbejde. ”Og så er det, hun siger til mig: 
”Jamen [deltagerens navn] prøv at husk den 
gang, hvor du gjorde sådan og sådan altså derude 
og du mødte stabilt og du var rigtig glad for at 
være der” og så er det ligesom, at jeg rejser hen 
til et sted, hvor jeg faktisk kunne noget. Og det, 
det er ligesom sådan et spejl, der PUUUH knuses, 
så det der dårlige selvbillede, det forsvinder. Og 
så kan jeg mærke energien, den bare fylder mig ... 
men alene kan jeg ikke, det er meget svært for mig 
alene” (Denise, 49 år). Denise udtrykker her, at 
hun har behov for et andet menneske til at få øje 
på og fokusere på egne ressourcer og kvaliteter og 
derigennem få skabt en tro på, at hun godt kan. 
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Hun fortæller yderligere, at ”det er et drive for 
mig, at der er nogen, der tror på mig”. Hvilket 
kan være et udtryk for at et andets menneskes tro 
på hende, er afgørende for hendes egen tro på sig 
selv og at denne tro skaber en form for drivkraft 
og motivation for jobsøgningen. Dette giver flere 
af deltagerne desuden udtryk for bidrager til, at de 
finder motivationen for at udføre andre menings-
fulde aktiviteter i deres hverdag såsom indkøb, 
madlavning, fitness og opretholdelse af sociale 
relationer.   
 
Ejerskab og selvbestemmelse 
Deltagerne fortæller, at IPS-konsulenten bidrager 
med en følelse af ejerskab og selvbestemmelse, da 
udgangspunktet er deres egne beskæftigelsesvalg 
og det behov for støtte og hjælp, som de selv øn-
sker og derfor med udgangspunkt i deres egen 
motivation. En deltager udtaler at: ”Altså det her 
[IPS], det var meget mere mig, det er meget mere 
det, JEG har brug for, det er koncentreret one on 
one, at vi snakker sammen [...] hvor andre aktører 
der er det sådan noget med, ja nu skal du beskrive 
en historie om dig selv eller nu skal vi tegne, 
hvordan du ser ud eller et eller andet ÅNDS-
SVAGT. Det er sådan nogle sociale oplæg, hvor 
man snakker om psykisk sygdom om og bla bla bla 
og så går der sådan en hel dag med det. Det ko-
ster det HVIDE ud af øjnene og så længe man er 
optaget af de ting, så søger man heller ikke jobs” 
(Denise, 49 år). Deltagerne fortæller om en ople-
velse af at slippe for Jobcentrets krav og kurser, 
som de ikke kan se meningen med og fortæller, at 
det især er den personlige og kontinuerlige kon-
takt med IPS-konsulenten der er givende. De for-
tæller desuden om en oplevelse af ejerskab over 
egen jobsøgning, at søge job på egne præmisser 
og for deres egen skyld og ikke for samfundets 
eller nogen andres.  
Dog fortæller en af deltagerne, at noget af det vig-
tigste for ham er selvbestemmelse og at han i trav-
le perioder, kan opleve kontakten til IPS som en 
irriterende forpligtelse:”[...] nogle gange er det 
irriterende at skulle mødes med dem [IPS], altså 
hvis man har travlt ikke ... men jeg er jo nødt til 
det for at få penge [i form af revalidering]...men 
der synes jeg så også, at i hvert fald den konsu-
lent, jeg har nu, er meget large med ikke at mødes, 
og jeg tror egentlig sådan, at hun har rimelig stor 
tillid til, at jeg, at jeg gør det, jeg skal ik, eller at 
jeg siger det, hvis der er problemer ik, altså ... så 
det virker som om, at, altså og det er vel egentlig 

også en af de store forskelle i forhold til Jobcen-
tret, at det virker som om, at der er mere tillid i 
IPS, hvor Jobcentret virker som sådan en mere 
kontrollerende instans ik, synes jeg” (Carsten, 38 
år). Carsten giver i ovenstående citat udtryk for til 
tider at opleve IPS-konsulenten som forstyrrende 
og at vedkommende, på trods af sin fleksibilitet, 
kan opleves som en belastning, det var nemmere 
at være foruden. Dette kan forstås som, at hans 
behov for ejerskab og selvbestemmelse ikke altid 
bliver indfriet men, at han kan acceptere dette, da 
han oplever en højere grad af tillid og mulighed 
for selvbestemmelse end han gjorde i forbindelse 
med Jobcentret. 
 
Alle deltagerne fortæller om en oplevelse af at ha-
ve rykket og udviklet sig meget i den tid de har 
været tilknyttet IPS og at dette skyldes, at de har 
fået målrettet hjælp til det, som de har haft behov 
for. De fortæller desuden, at dette skyldes mulig-
heden for at kunne strukturere deres hverdagsliv 
og indgå i flere meningsfulde aktiviteter end de 
oplevede at kunne før tilknytningen til IPS. Hvil-
ket kan forstås som afgørende for deres oplevelse 
af motivation for overhovedet at søge og fastholde 
uddannelse eller arbejde og samtidig skabe mulig-
hed for at kunne udvikle sig og få det bedre. 
 
DISKUSSION  
 
Formålet med dette studie var at undersøge men-
nesker med svære psykiske lidelsers subjektive 
erfaringer med at deltage i en IPS-indsats og at få 
indsigt i og forståelse for, hvilken indflydelse en 
IPS-indsats kan have på deltagernes hverdagsliv. 
 
Resultaterne viser, at en IPS-indsats lader til at 
være associeret med en form for hverdagsstruktur 
også i de perioder, hvor deltagerne er uden nogen 
former for uddannelse eller arbejde. Deltagerne 
udtrykker, at IPS-indsatsen giver dem noget at stå 
op til og bidrager til at strukturere uddannelses- og 
jobsøgningen og at dette bidrager til en oplevelse 
af en overordnet hverdagsstruktur. Hvilket de ud-
trykker øger deres mulighed for at indgå i og ud-
føre meningsfulde aktiviteter. 
Disse resultater skal ses i lyset af deltagernes di-
agnoser, som betyder, at deres hverdag ofte kan 
opleves kaotisk med blandt andet reduceret evne 
til at planlægge og strukturere daglige gøremål 
[23]. Deltagerne udtrykker en oplevelse af øget 
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mental sundhed, når de får mulighed for at udføre 
meningsfulde aktiviteter, der kan flytte fokus fra 
negative tanker og tankemylder. Dette underbyg-
ger aktivitetsvidenskabens basale grundantagelser 
om, at deltagelse i meningsfulde aktiviteter er en 
forudsætning for sundhed og livskvalitet [10, 9].  
RCT-studier relateret til IPS undersøger primært 
effekten på arbejdsrelaterede udfald og hvorvidt 
mennesker med svære psykiske lidelser kommer i 
arbejde eller ej [13, 1]. I denne sammenhæng bi-
drager dette studie med væsentlig empirisk viden 
om, at den subjektive oplevelse af IPS-indsatsen 
og dennes betydning for deltagerne ikke udeluk-
kende er relateret til, om de kommer i uddannelse 
og arbejde, men også kan være relateret til opnåel-
sen af hverdagsstruktur og mulighed for deltagelse 
i andre meningsfulde aktiviteter. Hvilket resulta-
terne indikerer, bidrager til at kunne håndtere ud-
fordringerne relatereret til at have en svær psykisk 
lidelse og til øget mental sundhed. Dette er i tråd 
med et svensk RCT-studie, der viser, at en IPS-
indsats signifikant øger deltagernes livskvalitet 
sammenlignet med traditionelle indsatser og som 
konkluderer, at IPS kan have positiv indflydelse 
på oplevelsen af recovery for mennesker med 
svære psykiske lidelser, også selvom de ikke op-
når målet om uddannelse eller arbejde [24]. 
 
Derudover giver deltagerne udtryk for, at IPS-
konsulenten har viden om og forståelse for de ud-
fordringer, en svær psykisk lidelse kan medføre, 
hvilket de udtrykker er væsentligt for oplevelsen 
af at blive lytte til og forstået. Dette er i overens-
stemmelse med et andet kvalitativt studie omkring 
oplevelsen af at deltage i IPS, vis resultater indi-
kerer, at viden om psykiske lidelser er afgørende 
for skabelsen af en positiv relation til IPS-
konsulenten [14]. 
 
Metodiske overvejelser  
Selvom dette studies resultater fremkom på bag-
grund af en eksplorativ tilgang og åben tematisk 
analyse, har undersøgelseslederens forforståelse 
som ergoterapeut muligvis haft indflydelse på stu-
diets resultater, da denne forforståelse kan have 
haft indflydelse på de spørgsmål der er blevet stil-
let og hvilke af deltagernes svar der er blevet stil-
let uddybende spørgsmål til. 
 
Den interaktive tilgang til interviewene fungerede 
godt, da de udfordrende spørgsmål medførte en 
dybere forståelse for deltagernes oplevelser og 

sikrede en bred og mere nuanceret videnskon-
struktion. Interviewene blev foretaget i deltager-
nes eget hjem, hvilket, sammen med døgnrytme-
skemaet bidrog med et større indblik i og konkrete 
refleksioner omkring deltagernes hverdagsliv. De 
to første interviews blev imidlertid kortere end de 
sidste to, hvilket der kan være flere årsager til. Det 
viste sig blandt andet at være svært at slippe inter-
viewguiden ved de første interviews, hvilket synes 
lettere under de sidste to. Hvorfor de sidste to in-
terviews indeholdt mere nuancerede spørgsmål. 
De første interviews genererede desuden flere re-
levante svar, der lagde op til flere spørgsmål i de 
senere interviews. De sidste to deltagere synes 
mere snaksaglige af natur, hvilket ligeledes kan 
have haft indflydelse på varigheden. Endvidere 
mistede de to første deltagere koncentrationen lidt 
undervejs. Det kunne derfor have været gavnligt 
med et opfølgende interview, hvilket imidlertid 
blev fravalgt grundet studiets tidsperspektiv og at 
det ville have krævet yderligere af deltagernes tid.  
 
For at få adgang til deltagerne har flere nøgleper-
soner været nødvendige. IPS-teamlederen har væ-
ret en afgørende person, der har skulle videregive 
information omkring studiet til de øvrige IPS-
konsulenter i teamet. Dernæst har de informerede 
IPS-konsulenter og IPS-teamlederen selv udvalgt 
og haft indflydelse på, hvem der skulle tilbydes at 
deltage i et interview. Det er uvist om dette har 
påvirket resultaterne i en positiv retning, da der er 
risiko for, at det udelukkende er de mest ressour-
cestærke og mest positivt stillede overfor IPS, der 
har fået tilbuddet.  
Derudover er et af dette studies begrænsninger det 
relativt få antal deltagere. 
 
KONKLUSION  
 
Uddannelse og arbejde lader til at have central be-
tydning for de fire deltageres liv. Studiets resulta-
ter viser imidlertid, at der ligeledes er nogle tema-
tikker, der er væsentlige for motivationen for at 
blive tilknyttet IPS og at disse ikke kun er drevet 
af et ønske om uddannelse eller arbejde, sådan 
som det ellers er IPS-indsatsens primære formål. 
Studiets deltagere udtrykker et behov for tryghed 
og hverdagsstruktur, en manglende selvtillid samt 
en oplevelse af ikke at kunne forstå og/eller efter-
leve samfundets krav og forventninger, hvilket 
opleves som væsentlige barrierer for at kunne sø-
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ge og fastholde uddannelse eller arbejde. Studiets 
resultater indikerer, at deltagelse i en IPS-indsats 
øger muligheden for at kunne igangsætte og udfø-
re meningsfulde aktiviteter i forbindelse med at 
søge og varetage uddannelse og arbejde og samti-
dig skaber en struktur i hverdagen. Hvilket giver 
mulighed for udvikling samt håndtering af pro-
blematikker relateret til at leve med en svær psy-
kisk lidelse. Resultaterne indikerer yderligere, at 
IPS-indsatsens individualiserede tilgang og ud-
gangspunkt i individets præferencer og valg, er et 
af de vigtigste forhold IPS-konsulenten bør tage 
højde for, hvis målet om uddannelse eller arbejde 
skal lykkes.  
 
PERSPEKTIVERING  
 
Dette studie er empirisk forankret i oplevelsen af 
at deltage i en IPS-indsats for fire mennesker med 
svære psykiske lidelser i Danmark. Studiets resul-
tater bidrager med viden om, nogle af de udfor-
dringer mennesker med svære psykiske lidelser 
kan opleve i forhold til at søge og fastholde ud-
dannelse og arbejde i Danmark samt hvilke dele af 
IPS-indsatsen der bidrager med at finde og øge 
deltagernes motivation. Resultaterne indikerer 
imidlertid, hvordan det kan opleves at deltage i en 
IPS-indsats, men for at kunne udtale sig mere ge-
nerelt og opnå en større og mere nuanceret forstå-
else for denne oplevelse, er der behov for studier 
med inklusion af et større antal deltagere.  
 
Dette studie kan indikere et behov for en mere in-
dividualiseret tilgang, når beskæftigelsesindsat-
ser/erhvervsrettet rehabilitering tilrettelægges, 
hvilket ligeledes kunne gøre sig gældende for an-
dre mennesker, der som følge af en fysisk og/eller 
psykisk funktionsnedsættelse befinder sig uden for 
det danske arbejdsmarked. Ydermere antyder stu-
diets resultater ligeledes andre vigtige aspekter af 
IPS-indsatsen, som det at skabe en relation til en 
fast kontaktperson i forbindelse med at søge og 
fastholde uddannelse og arbejde. 
For at få en dybere forståelse for betydningen af 
de enkelte IPS-principper, vil det kræve et mere 
omfattende studie, eventuelt med fokus på både 
IPS-konsulenterne og deltagerne. Her kunne det 
især være relevant med et længere feltstudie, der 
ligeledes kunne bidrage med øget indsigt i IPS-
indsatsens indflydelse på deltagernes hverdagsliv. 
Hvilket derigennem kunne bidrage med at give 

mennesker med svære psykiske lidelser bedre for-
udsætninger for deltagelse og inklusion i det dan-
ske samfund.  
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