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IPS-Fra forskning til indsats

• Bevilling fra TrygFonden til at sikre national 
implementering af IPS med følgeforskning

• Målet er at implementere evidensbaseret IPS I 
minimum 7 klynger fordelt over alle regioner

• Oprettelse af en national database som redskab 
til at sikre høj grad af implementering og effekt

• Udvikle en effektiv model for implementering af 
den tværsektorielle IPS indsats                                     



Vi tilbyder

• Facilitering af opstartsproces, herunder kontakt til og facilitering af møder med Regionen. 
• Undervisning af IPS konsulenter, psykiatri og ledelse (2 dage)
• Løbende supervision (10-12 sessioner)

• Fidelity målinger (2 gange i alt)
• Ledelsessparring i opstart
• Tilbagemelding på kommuneniveau om performance.
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Effektmåling med National IPS database

Formål:

• Monitorere effekter af IPS nationalt til understøttelse af implementering og 
udvikling af IPS-modellen

Data:

• Alle borgere markers med IPS persongruppemarkering I Fasit eller Momentum

• Cpr nr – kobles med DREAM data

• Tilfredshed med IPS-tilbuddet – målt med Client Satisfaction Scale. Borgere skal 
efter 6 måneders intervention tilbydes at udfylde skemaet elektronisk 

• Resultater fra fidelity målinger

• Registrering af organiseringen af indsats
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Implementeringsmodel



Evaluering og udvikling af implementeringsmodellen

Udvikling af en 
tværsektoriel 

implementeringsmodel

Indsamle viden om 
implementerings-

modellens betydning 
på ledelsesniveau og 
i det udførende led –

kvalitativt studie

Analysere styrker og 
svagheder ved den 

etablerede 
implementerings-

model og de strategier 
der ligger bag denne

Tilpasning af 
modellen

Afprøvning af den 
justerede model på 

andre 
tværsektorielle 

indsatser



Hvis I som 
kommune eller 
Region vil være 
med i projektet 
beder vi om

Kommune

• Sikre tilstrækkelige ressourcer til at IPS 
indsatsen kan udføres med god kvalitet

• Forpligte sig på at indgå i netværks-
ledelse med samarbejdspartneren

• Bære omkostningerne til fidelity 
målinger efter 2 målinger (fra ca. 1½ år 
efter opstart)

• Hjælpe med indsamling af data til 
national monitoreringsdatabase

• Bidrage med information til evaluering 
af implementeringsmodellen –
interviews

• Stille undervisningsfaciliteter til 
rådighed for undervisning og 
supervision

Region

• Forpligte sig på at indgå i netværks-
ledelse med samarbejdspartneren

• Sikre mulighed for at de psykiatriske 
medarbejdere kan indgå i samarbejde

• Etablere mulighed for mødeforum 
mellem IPS konsulenter og behandlere

• Stille lokaler til rådighed for 
kommunale medarbejdere i IPS 
indsatsen (fast hvis muligt, eller som ad 
hoc)

• Bidrage med information til evaluering 
af implementeringsmodellen -
interviews



Åbent for 
spørgsmål



Vederlagsfri undervisning og supervision

Facilitering af opstartsproces og samarbejde

Fidelity målinger

Ledelsessparring

Monitorering af effekter

Tilbagemelding om performances 

Udvikling og evaluering af implementeringsmodel

Formålet med IPS- Fra forskning til indsats: 

• At  understøtte implementering af 
evidensbaseret IPS i alle regioner i Danmark

• At oprette en national database som redskab 
til at sikre høj grad af implementering og 
effekt

• Udvikle en effektiv model for implementering 
af den tværsektorielle IPS indsats 

• Vi tilbyder og arbejder med

Thomas.03.christensen@regionh.dk – 2752 1086

mailto:Thomas.03.christensen@regionh.dk
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