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IPSCenter Danmark løfter mennesker med psykisk sårbarhed tilbage i arbejdslivet

• Praktisering af IPS’ mindset, principper, og metoder

• Pragmatisk tilgang til IPS-metodens målgrupper 

• Fokus på IPS-indsatsens fidelitet og resultater

• Nært samarbejde og videndeling med jobcentre

• Viden om jobcentrenes formelle og praktiske organisering

• Forståelse for den lokale kontekst

Støtter  
mennesker i 

udsatte 
positioner

Specialiseret 
viden om IPS



Landsdækkende leverandør af IPS-indsatser 

• IPSCenter Danmark blev etableret i 2015, som en 
privatejet virksomhed med afsæt i IPS-metodens stærke 
resultater og dokumenterede effekter.

• IPSCenter Danmark har haft mere end 600 borgere i 
forløb på tværs af forsørgelsesgrundlag i 20+ kommuner 
med en succesrate på over 60%.

• IPSCenter Danmark uddanner i øjeblikket 30 IPS-
konsulenter i flere kommuner, og samarbejder med 
dem og deres ledere i jobcentrene.

• I Region Nordjylland har IPSCenter Danmark i øjeblikket 
samarbejde med Hjørring, Thisted, Brønderslev og 
Aalborg kommune.
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IPSCenter Danmark tilbyder kommuner forskellige samarbejder 

1. Gennemførelse af enkeltpladsforløb med egne IPS-konsulenter
• Løbende støtte og vejledning til IPS-kandidater
• Tæt opfølgning og dialog med virksomheder
• Visitation og videndeling med sagsbehandlere i jobcentret
• Samarbejde med psykiatri, misbrugsbehandling, kriminalforsorg, etc.

2. Uddannelsesforløb for jobcenter-medarbejdere
• Uddannelsesprogram med modul og certificering
• Løbende supervision og sparring
• Fidelitetsmåling og evaluering

3. IPS som social effektinvestering
• Partnerskab mellem kommune, IPSCenter Danmark og 

Den Sociale Kapitalfond
• IPSCenter Danmark implementerer IPS-indsatsen
• Den Sociale Kapitalfond betaler implementeringsomkostninger
• Kommunen visiterer borgere og betaler kun for de opnåede effekter

IPSCenter Danmark har indgået en 
partnerskabsaftale med Den Sociale 
Kapitalfond, der ønsker at investere 
30 mio. kr. i implementeringen af IPS i en 
række kommuner i perioden 2021-2024.

"IPS-konsulenten formår at gå ind i folk 
med træsko på, samtidig med at hun kan 
sætte grænser, hvis der er brug for det. 
Hun er dygtig til at bygge relationer, der 
igen er med til at rykke borgeren”

Berit Peschardt, Sektionsleder, 
Thisted Jobcenter

”IPSCenter Danmarks uddannelsesforløb 
har været en øjenåbner, der har rykket os 
virkelig langt i forståelsen af metodens 
principper og redskaber”

Heidi Iversen, Faglig koordinator, 
Ringkøbing-Skjern Jobcenter



IPSCenter Danmark, det gør vi…..

• Med afsæt i specialiseret viden om IPS, og praktisering af IPS’ 
mindset, principper og metoder, hjælper vi psykisk sårbare 
mennesker med at finde fodfæste i arbejdslivet

• Landsdækkende leverandør af IPS-indsatser, med indsigt i 
jobcentrenes organisering, og forståelse for den lokale kontekst

• Tilbyder forskellige samarbejder med kommuner
1. Enkeltpladsforløb med egne IPS-konsulenter
2. Uddannelsesforløb for jobcenter-medarbejdere
3. IPS som social effektinvestering
4. Kombination af ovenstående samarbejder

”IPSCenter Danmark formår at udfordre os på 
vores praksis og håndtering af IPS-metoden, så vi 
hele tiden forholder os til metodens virkning, og 
undgår at falde tilbage til det vi plejer at gøre”

Hanne Panduro-Hess, IPS Teamleder, Gladsaxe Jobcenter

”IPSCenter Danmarks uddannelse klæder os på til 
virkelig at forstå hvad det betyder at se borgerens 
ressourcer frem for begrænsninger. Både i forhold 
til ens egen adfærd, og til at omsætte den nye 
adfærd til konkret handling”

Sisse Skov Møller, Afdelingsleder, Aalborg Jobcenter
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