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Mål med studien

• Evaluere effekten av IPS på arbeidsdeltakelse, 

livskvalitet og psykisk helse for mennesker 

med moderate/alvorlige psykiske lidelser

• Er IPS mer effektivt i Norge enn tradisjonelle 

arbeidsmarkedstiltak?

• Har IPS en positiv effekt på tilfriskning og 

behandlingsbehov?

• Er IPS kostnadseffektivt på samfunnsnivå?



Resultater av IPS-studier
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• Dokumentasjon fra 23 RCTs

• Gj.snitt 55% vs 23% forskjell for ordinært arbeid

• Ulike kontekster og arbeidsmarkeder



Randomisert kontrollert studie

• Deltakere rekrutteres til studien, ikke til det 

ene eller andre tilbudet, for unngå 

seleksjonseffekt.

• Kontroll-tilbudet bør ikke være dårlig – da kan 

man få en nocebo-effekt.
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Etiske vurderinger

• Randomisert kontrollert studie brukes når man 

ikke er sikre på at det ene tilbudet virker bedre 

enn det andre. 

• Rett til selvbestemmelse



Den norske studien

• 410 deltakere

• Moderat til alvorlige psykiske lidelser

• Seks sentere i seks fylker deltok i studien: 

Oslo, Oppland, Vestfold, Akershus, Hedmark 

og Hordaland.



Hvem er deltakerne?











...men virket det?

• IPS (37,4% i jobb ved 18 måneder):

• Flere kombinerte AAP og jobb 

• Større nedgang i andelen som mottok sosialhjelp

• Kontrollgruppen (27,1% i jobb ved 18 måneder):

• Økning i bruk av NAV-tiltak





Resultater: Helse og livskvalitet

• Ingen signifikante forskjeller ved 6 måneder

• Flere signifikante forskjeller ved 12 måneder, 

IPS-gruppen hadde:

• Bedre funksjon

• Bedre selvopplevd helse

• Mindre depressive symptomer

• Bedre livskvalitet

• Større tro på en gunstig helseeffekt av arbeid



Resultater: Kost-nytte analysen

• Analysen viste hvilken brutto lønn de som 

kom i jobb måtte oppnå, dersom denne 

effekten skulle bære driftskostnadene for 

tiltaket. 

• Per nå ikke kostnadseffektivt, men dersom 

effekten varer ved, vil tiltaket gi en 

samfunnsøkonomisk gevinst.



Prosessevaluering

• Evalueringens ”svarte boks”
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Faktorer som var til hjelp 

 

Det gikk fortere fremover enn andre typer arbeidstil-

tak 

63% 

Vissheten om at jobbspesialisten var tilgjengelig 94% 

Handlingsstegene underveis i søkeprosessen var 

konkrete 

79% 

Jeg kunne velge å være åpen eller ikke om sykdom-

men min 

93% 

Støtteplanen jeg laget sammen med jobbspesialisten 51% 

Den jevnlige oppfølgingen fra jobbspesialisten da 

jeg søkte jobb 

81% 

  

Hemmende og fremmende faktorer



Jobbspesialisten

«Hun er alltid tilgjengelig. 

(…)Jeg kan ringe til henne 

hvis det er noe spesielt, 

snakke med henne eller 

avtale et møte og da 

kommer hun gjerne til 

kontoret der hvor jeg er. 

Eller mye før så gikk vi 

gjerne på kafe og snakket 

der.» 
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Jobbspesialisten

«Hvis han har kommet med 

et jobbforslag og jeg har 

sagt at det er ikke er noe for 

meg fordi det vil jeg ikke 

fungere i, så har han bare 

slått det fra seg med en 

gang, han er veldig 

imøtekommende sånn.» 
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Jobbspesialisten

«Ja, det er veldig fint fordi 

jobbspesialisten kan ringe 

rundt for meg da, jeg har 

telefonangst noen ganger. Og 

hun er med i samtalene med 

arbeidsgiver så jeg får med 

meg hva som blir sagt. (…) 

Hun er med å pushe litt på, og 

det er bra, det kan være 

vanskelig å sette i gang.» 
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Faktorer som var til hinder 
 

 

Prosessen gikk for fort fremover 13% 

Det var for tidkrevende 11% 

Utfordringer i samarbeidet med jobbspesialisten 7% 

Sykdommen min var et hinder 46% 

Innholdet i IPS var ikke slik jeg trodde det skulle 

være 

19% 

Det var et hinder å komme seg til de forskjellige 

stedene 

13% 

 



Forventninger

”Ehhh, men den eneste forventningen jeg hadde som viste seg å ikke 

være helt riktig da det var at jeg trodde på en måte at de hadde en 
slags forpliktelse til å hjelpe meg med å finne en jobb sånn at jeg ikke 

trengte å gjøre så utrolig mye selv. Men det er jo helt feil. Jeg må 

gjøre utrolig mye selv, alt egentlig. De er mer som en støtte enn en 
aktør, de tar ikke så mye grep egentlig. Jeg kan på en måte ikke 

mase på de og si at hei finn meg en jobb, det er heller sånn at de 
kommer inn og backer opp det jeg får til da.”



Forventninger
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”Jeg hadde vel ingen 

forventninger, eller jeg hadde ikke 

så høye forventninger fordi jeg 

trodde ikke det gikk an å få et så 

godt tilbud, så jeg har vært veldig 

positivt overrasket over hvordan 

det har vært. Jeg hadde aldri hørt 

om det før, og når jeg fikk vite om 

det så tenkte jeg, hva er dette, og 

jeg kan jo sikkert bare slenge meg 

med, for alt er bedre enn 

ingenting, men det har vært veldig 

positivt.” 



Forventninger

”Og når de i tillegg blir…. litt sånn ….at….. ja hun er fra NAV og 

hun har jo sånne og sånne problemer liksom. Når han sier det til 

arbeidsgivere så er det jo klart at de ikke får så lyst å ansette 

deg. Det var det jeg opplevde da.”



Mann: ”Jeg har bare hatt med [navn] å gjøre 

angående jobbrelatert prat og sånn jeg.” 

Intervjuer: ”Er det jobbspesialisten din?”

Mann: ”Ja. Vi kan godt kalle han det (latter)”
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Resultater: Moderate vs alvorlige psykiske lidelser

• Effekten var ikke forskjellig i de to under-gruppene 

moderate vs alvorlige psykiske lidelser

• Moderate psykiske lidelser: primært affektive lidelser 

som depresjon og angstlidelser

• Alvorlige psykiske lidelser: psykoselidelser og bipolar 

lidelse



Implementeringskvalitet:
Fidelity-målinger
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Figur 20. Kvalitetsmålinger per senter på tre måletidspunkt. 

Som vi ser viser omtrent alle sentrene progresjon i kvalitet fra baseline (2013) til tredje måletidspunkt 

(2014-15). Andre og tredje måletidspunkt holdt jevnt over et høyt nivå (skår > 100 regnes som ”God 

kvalitet”). Unntaket er Søndre Vestfold, som viser en reduksjon i kvalitet ved andre måletidspunkt før det 

igjen skåres høyt ved tredje måletidspunkt. Akershus kommer ikke over 100 i poeng på disse første 

målingene, noe man kan anta skyldes høy turnover av både jobbspesialister og prosjektleder gjennom 

prosjektperioden. De bratteste stigningene fra baseline til tredje måletidspunkt ser vi hos Bergen ATP, 

Bergen Bjørgvin, og Elverum. 

Fordi det ikke foreligger komplette sett på alle måletidspunkt gjennom prosjektperioden, vil tabellen 

under ta utgangspunkt i andre måletidspunkt, som for alle sentrene var i løpet av 2014. Da var 

forskningsprosjektet i sitt andre år, og alle sentrene hadde vært gjennom den første kvalitetsvurderingen. 

For å finne indikatorer på svakheter i implementeringen er 7 faktorer som har fått lav gjennomsnittskår 

(skår fra 1 til 3) på tvers av sentrene identifisert:  
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Resultater: forskjeller mellom fylkene

• Effekten varierte mellom de ulike stedene

• Tre steder skilte seg ut med høyere andel deltakere i 

jobb

• Kan ha sammenheng med skårer på 

kvalitetsmålingene på enkelte punkter:

• Jobbspesialistens oppgaver

• Integrerte tjenester 

• Jobbutvikling – kvalitet i kontakt med arbeidsgivere



Integrering med 
behandling

«Det er jo en helt annen 

måte å jobbe på som 

behandlere i et DPS. De 

er vant til å få henvisning 

fra fastlegen, og så skal 

de utrede, vurdere og gi 

korttidsterapi. Det er det 

som er hovedoppdraget til 

en behandler. Og at de 

tenker jobb som del av 

behandling, det sitter langt 

inne, det. Men det er den 

tanken som er i ferd med 

å snus.» 
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Jobbutvikling

«Det er interesse, og man 

møter mange entusiaster 

som sier «wow, dette er 

virkelig en flott måte å 

jobbe på, og det vil vi 

gjerne være med på». Så 

møter man også de… selv 

om man snakker om jobb 

og betalt jobb og ordinær 

jobb, og de nikker, så 

finner man ut på slutten av 

samtalen at de allikevel 

har tenkt at de får en 

gratis arbeidskraft. 

Holdningsendringsarbeid 

er det også.»
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Kontekst: Arbeidsplass-studie

• 101 respondenter fra ulike bransjer.

• Ledere, mellomledere og ansatte med formelle

roller på arbeidsplassen

• Små, middels store og store arbeidsplasser



Eksempel: Marit

• Marit er en 35 år gammel kvinne som i det siste har 

følt seg nedfor, engstelig og sover dårlig. Hun deltar 

ikke i noen regelmessige fritidsaktiviteter og holder 

seg for det meste for seg selv. Marit føler ofte at hun 

har lite energi og er ikke så nøye med sitt utseende. 

Hun har en tendens til å se mørkt på fremtiden. 

Bortsett fra disse tingene har Marit normalt god helse 

og de faglige kvalifikasjonene som jobben krever.



Resultater

Case Dårlig/svært

dårlig (%)

Verken/elle

r (%)

Godt/svært

godt (%)

Erfaring

med (%)

Tung psykiatri 67 18 15 12

Atferdsvansker 63 18 19 51

Somatoforme

lidelser
63 25 12 54

Affektive

lidelser
61 23 16 58

Uspes.

ryggplager
45 24 31 87



Resultater

Case Dårlig/svært

dårlig (%)

Verken/elle

r (%)

Godt/svært

godt (%)

Erfaring

med

Livsstil 28 31 41 49

Tidligere rus 28 28 44 27

Spesifikke

ryggplager
22 20 58 43

Minor.bakgr. 16 28 56 55

Småbarnsmor 11 25 64 80

Tidlig pensjon 7 11 82 69



Konklusjon arbeidsgiverstudie:

• Respondentene minst positive til å inkludere 

personer med psykiske lidelser eller uspesifikke

plager.

• Usikkerhet om arbeidsevne/kapasitet og risiko for 

økt belastning for kollegaer hyppigste årsak til 

negativ innstilling.



Oppsummering

• IPS har effekt for mennesker med alvorlige psykiske 

lidelser også i norsk kontekst.

• Ingen vesensforskjell i effekt mellom de med moderate 

versus alvorlige psykiske lidelser.

• Også effekt på helse, funksjon og livskvalitet.

• Høy kvalitet på implementeringen av intervensjonen.

• Arbeidslivsstudien: Noe kjølig mot målgruppen.
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