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Arbetslivsinriktad rehabilitering
•

Arbete/sysselsättning är positivt korrelerat till
framgång i rehabilitering

•

Inaktivitet är en av de vanligaste orsakerna till
återfall i missbruk och kriminalitet

•

Arbete ger ett egenvärde och kan i sig fungera som
en central rehabiliteringsinsats

•

Vid självskattning är arbetslöshet och försörjning
centrala problemområden

IPS-modellen (Individual Placement and Support)
• Val av arbete utgår från klientens önskemål
• Jobb direkt, utan föregående arbetsträning eller

bedömning av arbetsförmåga (”place then train”)

• Stöd av coacher på arbetsplatsen
IPS kännetecknas av sex principer:

1) Målet med deltagande är en avlönad anställning på den reguljära
arbetsmarknaden.
2) Processen med att söka arbete inleds direkt, i stället för att klienten först
genomgår arbetsmarknadsutbildning.
3) Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen skräddarsys efter klientens önskemål
och val.
4) Arbetsrehabiliteringen är en central komponent i behandlingen. Om andra
vårdbehov finns integreras de i IPS-modellen.
5) Stödet är individanpassat och fortsätter så länge det behövs.
6) Klientens utveckling följs kontinuerligt och baseras på erfarenheter av
reguljärt arbete.

IPS i praktiken – försöksprojekt i 32
kommuner
•

Statsbidrag för att bedriva en försöksverksamhet med IPS mellan
2011 - 2013

•

Totalt har drygt 1 000 personer med psykisk funktionsnedsättning
deltagit

•

900 deltagare fanns i verksamheten vid mättillfället.

•

Av dessa har drygt 65 procent fått någon form av sysselsättning.

•

12 procent har fått ett arbete (inklusive lönebidragsanställning)

•

Lokala arbetsmarknadsläget har stor betydelse för
försöksverksamheternas utfall

•

Utmaning att få med Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Hälsooch sjukvård och arbetsgivare i det nya synsätt som präglar IPSmodellen
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Arbetsförberedande träningsmodeller (vocational training)
• Förmedling av kunskaper och praktiska färdigheter
som behövs för anställning inom ett visst yrke eller
bransch

• Utöver specifik yrkesträning kan ett vitt spektra av
insatser ingå

• Modellen föreskriver stegvis introduktion till
arbetsmarknaden (”train then place”)

Resultat
IPS vs. Arbetsförberedande träningsmodeller
(vocational training)
IPS

VT

Erhållit arbete

62 %

20 %

Antal arbetade dagar

74

17

Tid innan arbete erbjuds

162 dagar

396 dagar

Rekommendationer arbetslivsinriktad rehabilitering
Hälso-och sjukvården och socialtjänsten bör

•inom ramen för sitt ansvar och i samverkan med

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan erbjuda
arbetslivsinriktad rehabilitering i form av individanpassat
stöd till arbete
Hälso-och sjukvården och socialtjänsten kan

•inom ramen för sitt ansvar och i samverkan med

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan erbjuda
arbetslivsinriktad rehabilitering i form av
arbetsförberedande träningsmodeller

