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Sammanfattning 

Projektet IPS i psykosvården har pågått från 1 juni 2017-31 december 2019 mellan 

verksamheten Stöd till arbete och studier, funktionshinderomsorgen Jönköpings kommun och 

psykosvårdens öppenmottagning, Länssjukhuset Ryhov. Projektet har delfinansierats av 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 

 

Syftet med projektet var att pröva den evidensbaserade metoden Individual Placement and 

Support (IPS) i en mer metodtrogen form och att den målgrupp som IPS ursprungligen är till för 

skulle få möjlighet att ta del av stödet. 

 

Projektet har visat på goda resultat i form av anställningar och studier samt en välfungerande 

samverkan mellan arbetskonsulent och psykosteam. 

 

I slutet av projekttiden skrevs en överenskommelse mellan de båda parterna om en fortsättning i 

egen regi.  
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Bakgrund 

Socialstyrelsen rekommenderar Individual Placement and Support (IPS1) som 

arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med schizofreni och schizofreniliknande 

tillstånd (Socialstyrelsen, 2018). På en 10-gradig skala där 1 är en prioriterad insats 

och10 innebär att insatsen i princip inte ska erbjudas, har IPS en 1. Målet med IPS är att 

stötta personer med allvarlig psykisk ohälsa att nå, få och behålla ett arbete på öppna 

arbetsmarknaden. 

 

IPS grundar sig på åtta principer: 

•Vanligt arbete är målet 

•Lämpligheten baseras på personens vilja att arbeta  

•Arbetssökandet inleds tidigt, inom 1 månad 

•Integrerat i det psykiatriska teamets arbete 

•Klientens preferenser, intresse och val är viktiga 

•Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi i ett tidigt skede  

•Tillgång till kontinuerligt stöd som ej är tidsbegränsat  

•Systematiskt etablera kontakt med arbetsgivare och rekrytera arbetstillfällen 

 

För att kvalitetssäkra IPS-metoden används en programtrohetsskala där man mäter olika 

kriterier för att se hur väl metoden följs. Den innefattar tre områden; personal (3 

kriterier), organisation (8 kriterier) och IPS-verksamhet (14 kriterier).  

115–125 poäng = stämmer mycket bra överens med IPS 

100–114 poäng = stämmer bra överens med IPS 

74–99 poäng = stämmer delvis överens med IPS 

73 och mindre = stämmer inte överens med IPS 

 

 

Stöd till arbete och studier har sedan 2013 arbetat med IPS. Metoden påtalar vikten av 

att samverka med psykiatrin, vilket var en startmotor för projektet. Stöd till arbete och 

studier har upplevt organisatoriska svårigheter att närma sig psykiatrin såsom metoden 

beskriver.  

Stöd till arbete och studier är en del av daglig verksamhet i Jönköpings kommun. För att 

få ett biståndsbeslut (SoL eller LSS) om daglig verksamhet måste personen har hel 

aktivitets eller sjukersättning. Detta är också något som verksamheten påtalat genom 

åren, att andra personer med behov av IPS utesluts på grund av sin försörjning. 

 

Ett pilotprojekt föranledde IPS i psykosvården, där fem personer från ett psykostteam 

fick möjlighet att få ett IPS stöd från en arbetskonsulent på Stöd till arbete och studier. 

Detta projekt visade positiva resultat både i form av anställningar och god samverkan 

med psykiatrin.  

                                                      
1 I texten syftar begreppet IPS till metoden i stort och inte en specifik verksamhet. 
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Genomförande 

Projektet IPS i psykosvården startade 1 juni 2017 som ett samverkansprojekt mellan 

verksamheterna Stöd till arbete och studier, Jönköpings kommun och psykosvården, 

Länssjukhuset Ryhov med delfinansiering från Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden (se bilaga 1). 
 

Projektet eftersträvade att arbeta utefter den programtrohetsskala som IPS 

tillhandahåller. Det handlar bland annat om ett tätt samarbete med det psykiatriska 

teamet, upprätta en arbetsprofil och arbetsplan, kontakt med arbetsförmedling och 

försäkringskassa, stötta personen i att ta kontakt med potentiella arbetsgivare, ge ett 

uppföljande stöd på arbetsplatsen så länge personen själv önskar. 
 

Till en början lades fokus på att få fram informationsmaterial till berörda, ta fram arbetsmaterial 

som stämde överens med metoden. Tre arbetskonsulenter från Stöd till arbete och studier kom 

att ingå i projektet, samtliga arbetade med projektet på 50%. En projektledare tillsattes att arbeta 

25%. Under 2018 gick en av arbetskonsulenterna ner till 25% på grund av minskat behov. 

Psykosvården beräknades avsätta en tjänst på 25%, där projektgruppen valde att fördela det på 

samtliga team för att kunna testa metoden i alla team. 

I september 2017 började projektet att ta emot personer och arbetskonsulenterna fick sina 

teamtillhörigheter och började närvara på behandlingskonferenser en gång per månad. På 

behandlingskonferenserna kunde teammedlemmerna lyfta aktuella personer, som sedan 

arbetskonsulenterna träffade för ett informationsmöte. Därefter om personen var intresserad av 

IPS så skrevs en intresseanmälan och samarbetet startade. Utöver behandlingskonferenserna har 

arbetskonsulenterna och teamen samverkat individuellt kring varje person, 

Arbetskonsulenterna och projektledaren avsatte tid för projektmöte, där det fanns utrymme för 

bland annat metodhandledning, frågeställningar och statistik. Utöver detta hade 

arbetskonsulenterna mötesformerna i ordinarie verksamhet att tillgå. 

Projektledaren och kontaktpersonen från psykosvården har under projekttiden haft regelbunden 

kontakt för att sprida information och lösa eventuella hinder. 

Under projekttiden har två programtrohetsmätningar genomförts. Dessutom har projektet fört 

statistik via SUS. SUS står för System för Uppföljning av Samverkan (se www.susam.se). SUS 

är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet. Vid inskrivning anges personens nuvarande försörjning, hur länge denne 

haft försörjningen samt vilken utbildningsnivå personen har. Vid utskrivning anges personens 

nuvarande försörjning, utskrivningsanledning (tex arbete, sjukdom eller fortsatt rehabilitering). 

Arbetar eller studerar personen anges vilken sysselsättningsgrad och om anställningen är 

subventionerad eller ej. 

Projektet har även svarat på samordningsförbundets indikatorer för deltagare och personal. 

Projektet har haft en styrgrupp som träffats fyra gånger per år för att diskutera projektet, en 

eventuell implementering och löst eventuella hinder. Styrgruppen har representerats av chefer 
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från både kommun och region, projektledare, kontaktperson från regionen, arbetskonsulenterna 

samt samordningsförbundet. 

I mån av utrymme har även arbetskonsulenterna utfört så kallade ”punktinsatser” för personer 

som tillhört psykosvården som till exempel haft ett arbete, men det av olika anledningar inte 

fungerat. Arbetskonsulenten har fungerat som en konsult och även stöttat kontaktpersonen att 

stötta personen. 

Projektmedarbetarna har även varit på studiebesök i Göteborg, på IPS-verksamheten AIR på 

Sahlgrenska sjukhuset. Dit åkte samtliga arbetskonsulenter, projektledare samt delar av 

psykosteamen. Projektet har även inför uppstarten varit med på konferensen Utvecklingskraft 

och deltagit på en nätverksdag för arbetsterapeuter inom psykiatrin i länet samt på en 

anhörigutbildning via psykosvården. Projektledaren/metodhandledaren har deltagit i nationella 

sammanhang och nätverk för att hålla sig ajour med vad som händer i landet.  

 

Målsättning 

 

Följande målsättning beskrevs i projektansökan 2017 till Samordningsförbundet: 

 

 30 % av personerna som får IPS-stöd ska komma ut i anställning eller studier 

som leder till arbete på minst 25% under 2018. Målet kan komma att ändras allt 

eftersom projektet är igång. Under projektettiden ska arbetskonsulenterna kunna 

arbeta löpande med 30 personer. Under 2018 ska minst 10 personer skrivas in i 

projektet. 

 

 Projektet ska hitta former för hur varje deltagare som så önskar ska få fortsatt 

stöd efter anställning, utan tidsbegränsning.  

 

 Projektet ska uppnå en programtrohet på 100/125 poäng vid halvårsskiftet 2018. 

Målet kan komma att ändras allt eftersom projektet är igång. 

 

 Kvinnor och män i målgruppen ska ges samma möjligheter till stöd genom 

projektet. Yrkesinriktning ska utgå från individens preferenser oavsett kön.  

 

 Projektet ska arbeta aktivt för att hitta former för en implementering efter 

projekttidens slut. 

 

 Mål för 2019 kommer att sättas under 2018, för att öka möjligheten att sätta 

relevanta mål utifrån status på projektet. 

 

Målsättning för 2019 

 

 

 30 % av de personer som under 2019 får stöd av projektet ska komma ut i 

anställning eller studier som leder till arbete på minst 25%.  
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 Projektet ska försöka hitta former för hur varje person som önskar ska få fortsatt 

stöd efter anställning eller i studier, utan tidsbegränsning. 

   

 Projektet ska vidmakthålla den programtrohet som mättes i juni 2018 (98p). 

 

 Kvinnor och män i målgruppen ska ges samma möjligheter till stöd genom 

projektet. Yrkesinriktning ska utgå från individens preferenser oavsett kön.   

 

 Projektet ska arbeta aktivt för att hitta former för en implementering efter 

projekttidens slut. 
 

Resultat 2017-2019  

Måluppfyllelse 
30 % av de personer som under 2019 får stöd av projektet ska komma ut i 

anställning eller studier som leder till arbete på minst 25%. 

 

Projektet har sammanlagt arbetat med 33 personer. 31 av dessa skrevs in och ut i SUS. De 

övriga två ingick i det pilotprojekt som föranledde IPS i psykosvården. Dessa två personer (en 

man och en kvinna) kom ut i studier respektive arbete. Under projekttiden har 35% av personer 

som fått stöd skrivits ut till arbete eller studier. De personer som skrivits ut till fortsatt 

rehabilitering har ett antal personer fått ett biståndsbeslut om daglig verksamhet, och där fortsatt 

få stöd enligt IPS. En av dessa har fått en anställning efter utskrivning. Några personer som 

skrivits ut till fortsatt rehabilitering kommer få fortsatt stöd enligt IPS via den nya 

överenskommelsen som Jönköpings kommun och Region Jönköpings län upprättat. Ett fåtal 

personer kommer få stöd via sin hemkommun (Habo eller Mullsjö).  

11

14

5
1

Antal personer SUS: 31

Utskrivning till arbete eller studier Utskrivning till fortsatt rehab

Utskrivning pga sjukdom Utskrivning till AF
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Av de 33 personer som fått stöd har 14 personer kommit ut i arbete eller/och studier (42%). Av 

dessa har 6 personer kvar sin anställning, 1 person studerar, 2 personer har avslutat sin 

anställning, 1 person har avslutat sina studier och för 4 personer är det inte känt om de är kvar i 

anställning eller studier. 

Projektet ska försöka hitta former för hur varje person som önskar ska få fortsatt 

stöd efter anställning eller i studier, utan tidsbegränsning. 

De personer som efter projekttiden är i fortsatt behov av stöd i anställning eller studier 

kommer få möjlighet till det via den nya överenskommelsen kring IPS. Övriga personer 

som är i behov av annat stöd att slussats vidare till bland annat daglig verksamhet, 

arbetsförmedlingen eller annan behandling inom regionen. 

  

Projektet ska vidmakthålla den programtrohet som mättes i juni 2018 (98p). 

Första programtrohetsmätningen uppgick till 98 p. Målsättning för 2018 var 100 p. 

Utifrån förutsättningar främst gällande område organisation är poängen bra. Projektet 

valde aktivt att till exempel inte arbeta för att få in arbetsplan och arbetsprofil i 

regionens journalsystem utan istället lägga mer fokus på det praktiska arbetet mellan 

team och arbetskonsulent. Mätningen för 2019 blev 109 p. Viktigt att ha med i 

beaktning här är att enstaka kriterier bedömdes på ett annat sätt från mätningen 2018 (se 

bilaga 2 och 3). 

Kvinnor och män i målgruppen ska ges samma möjligheter till stöd genom 

projektet. Yrkesinriktning ska utgå från individens preferenser oavsett kön. 

Under 2018 skrev lika många män som kvinnor in i SUS. Vid avlutandet i SUS 

december 2019 hade 19 män och 12 kvinnor skrivit in och ut. Arbetet med personerna 

har styrts av de individuella preferenserna och dennes egen målsättning med stödet. 

 

Projektet ska arbeta aktivt för att hitta former för en implementering efter 

projekttidens slut. 

Redan från start av projektet var de inblandade rörande överens om att om projektet 

visade sig ara framgångsrikt så skulle arbetssättet permanentas. I november 2019 kunde 

en överenskommelse mellan kommun och region presenteras, som kommer möjliggöra 

en fortsättning av arbetssättet (bilaga 4). En arbetskonsulent kommer fortsätta arbeta 

heltid delvis integrerat med psykosvården. Personerna remitteras fortsatt från teamen, 

dvs inga biståndsbeslut och det kommer inte finnas några uteslutningskriterier kring 

vilken ersättning personen har. Under första början av 2020 kommer de nya ramarna att 

sättas för det fortsatta samarbetet. 

 

MANSA 

I projektansökan beskrevs att Manchester livskvalitetsskala (MANSA) skulle användas vi in och 

utskrivning i SUS. MANSA består av 16 olika frågor där personer får skatta sin upplevelse av 

hur tillfredsställda de är med olika delar i livet (se bilaga 5). 11 personer har fyllt i MANSA vid 

inskrivning och utskrivning. Den största skillnaden kan man se på fråga två ”Hur tillfredsställd 
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är du med ditt arbete (eller skyddat arbete, arbetsträning/sysselsättning, utbildning som din 

huvudsakliga sysselsättning)? Vid inskrivning var medelvärdet 3,2 och vid utskrivning 4,5.  

Indikatorer 2018/2019 

Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund 

att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund,  

samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen  

av arbetslivsrehabiliterande insatser. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att de allra flesta personer som fyllt i enkäterna för 

indikatorerna är nöjda med stödet (se bilaga 6). 

 

Teamens upplevelse av projektet 

De fem olika psykosteamen har fått ett antal frågor att besvara gällande IPS. Nedan följer ett 

utplock av reflektioner. 

Hur upplever du samarbetet med arbetskonsulenten? 

Mycket bra! Arbetskonsulenten har varit kunnig på sitt område och lika engagerad i alla 

ärenden. Har haft fullt fokus på sitt uppdrag med målsättningen att hjälpa patienten ut i arbete 

eller studier. Mycket god vilja till samverkan och samarbete. Har delat med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter, vilket har gjort att jag också har fått ʺnyaʺ perspektiv i samarbetet 

kring patienterna. 

Mycket bra! Engagerad arbetskonsulent, lyhörd för vad pt önskade och kom med bra input vid 

behandlingskonferenserna. Har varit ett ovärderligt samarbete som verkligen har kommit 

patienterna till gagn. 

Hur skulle du beskriva vad "IPS i psykosvården" betytt för patienterna? 

En möjlighet att komma ut i arbete efter svår och lång sjukdom, ibland efter att varit utdömd 

från arbetslivet. Har gjort en väldigt stor och positiv skillnad, visar patienten att de är ʺvärdaʺ 

att satsa på och att man tror på deras förmåga. 

Det har betytt massor. Patienterna har kunnat komma igång så mycket fortare och därmed fått 

mening i sin vardag. Samarbetet vård/arbetskonsulent har också gjort att man snabbt kunnat 

anpassa de insatser/hjälp/stöd patienten behöver. 

Många som inte skulle ha haft möjligheten annars har kommit ut i sysselsättning. Det har varit 

viktigt för deras välmående att känna att de lyckas och att det fungerar att göra något som för 

dem känns betydelsefullt. 

Vad har "IPS i psykosvården" betytt för dig i ditt arbete? 

Underlättande i kontakt med såväl arbetsförmedling som försäkringskassan. Om inte IPS 

funnits hade vi behövt jobbat mer mot socialtjänst och arbetsförmedling/Försäkringskassan. 

Fler patienter hade även ʺhamnat mellan stolarnaʺ på grund av att de ex inte haft rätt typ av 

ersättning. 
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Det sparar mig mycket tid att leta rätt folk och kontakter för patienten. Kan fokusera mer på 

patientens mående istället för det praktiska. IPS har underlättat 

Det har underlättat mycket i min relation till patienten. Att få en resurs som jobbar aktivt med 

att hitta arbete eller stöd i studier har varit ovärderligt. Jag kan fokusera på mina områden 

kring psykisk ohälsa och medicin uppföljning medan för patienten är detta är viktig pusselbit 

för att få en tillhörighet i samhället. 

Det har varit roligt att samarbeta och samverka med arbetskonsulenten och se att det har gett 

resultat för patienten. Även om IPS inte alltid leder fram till studier eller arbete, så hjälper det 

patienten att ʺlandaʺ på rätt nivå i slutändan. Att ansöka om sjukersättning eller börja på en 

daglig verksamhet kanske inte var ursprungsmålet, men kan göra att patienten ʺhamnar rättʺ 

och mår bra. Känns bra att veta att patienten verkligen får den hjälp den behöver och inte 

ʺfaller mellan stolarnaʺ 

Beskriv fördelar respektive nackdelar med "IPS i psykosvården"? 

+Avgörande bidragande faktor i patienters rehabilitering, självständighet, självkänsla och 

människovärde i ett samhälle där människovärde mäts efter prestation. 

-Var inte permanent. 

Fördelar:Patienterna kommer fortare ut i arbete. Lättare att sätta in åtgärder vid eventuell 

försämring.SAMARBETET! Inga nackdelar. 

Jag ser endast fördelar. Har gett så mycket framtidshopp till flertalet av våra patienter. Tillför 

kunskap och kännedom om kommunens arbetssätt för oss i personalen och att patienten kan få 

det extra stöd som egentligen har fattats här. 

Ser bara fördelar såsom samarbetet, stödet, kommunikationen m.m. 

Vad är dina tankar för IPS framåt? 

Bör implementeras permanent inom hela sjukvården. 

Utöka och fortsätta! Som skrivet, vore guld om vi satt i samma hus. 

Tycker Ips skulle integreras mer i hela psykiatriska öppenvården men även att 

arbetskonsulenterna skulle placeras på plats med de teamen de jobbar med. Så att samarbetet 

blir ännu mer naturligt. 

Hoppas verkligen på att samarbetet ska kunna fortsätta framåt. Har sett behov av att utöka och 

att det inte ska vara begränsat utifrån antal på teamen då vissa team behöver fler medan andra 

team färre så bör inte det vara avgörande vilket team man tillhör om man kan få stödet eller 

inte. Organisatoriskt bör det vara delat mellan  

Arbetskonsulenterna upplevelse 

Samarbetet har funkat kanon! Tydlig kommunikation och känt sig som en del av teamet. Hjälpas 

åt och alla gör sitt bästa för att uppnå gemensamt mål för personerna. Alla är specialister i sitt 

område, jag som arbetskonsulent och övriga i behandling. Mkt bra combo. 
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Samarbetet fungerar i helhet bra och haft mer samarbete med några i personalen och några 

inte alls. Känt att samarbetet har varit lösningsfokuserat och att personalen känner personen 

väl- tryggt och positivt. Ibland missats i information bl.a. gällande ersättning som påverkar 

insatsen mkt. 

Vi kan behöva mer tid ibland i det motivationsarbete vi jobbar med än vad ett tidsbestämt 

projekt kan erbjuda. Vi behöver jobba individanpassat och det tar olika lång tid. 

Samarbete är alltid bra och nu har vi en naturlig relation med psykosvården som underlättar 

vårt arbete. Det är bra. 

Saknas FK och AF som är viktiga parter då vi jobbar mot löneställningar. Hade varit bra om 

det fanns anställda från alla myndigheter i ett projekt 

Största skillnaden är att jag kunnat ge mer eget ansvar till individerna då de skulle ut mot 

lönearbete/studier. Det ställer högre krav att bli anställd än en sysselsättning och då kan större 

krav förväntas av individen samtidigt som vi har ett tätt samarbete med vården som kan hjälpa 

till med den biten. 

En fysisk plats att kunna vara på (kontor) för att förbättra samarbetet och kortare vägar. Mer 

naturligt samarbete med FK och AF. Många gånger har ersättningen hamnat i fokus och då blir 

stor del av stödet riktat mot det (FK behövts) Engagerade/stöttande och insatta "chefer" som 

kunnat ge mer tydliga svar 

Kul med vidare IPS-spår! Hoppas på spridning och med Af och FK med mer. Vården börja 

anställa IPS-coacher. 
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Ekonomi 

Nedanstående resurser och beviljade medel presenterad nedan. Den totala budgeten av de 

beviljade medlen är något lägre då de minskade med 25% 1 september 2018 på grund av 

minskat behov. Projektet har heller inte varit i lika stort behov av budgetposten resor/kost/logi. 

2017-2019 Befintliga resurser Sökta extra 

medel 

Total budget Utfall 

Sökta medel 

Lönekostnader 

kommun 

1 arbetskonsulent 

50% 

Projektledare/ 

metodhandledare 

25% 

500  162 1 kr  1 162 500 kr  

Lönekostnad 

region 25% 

 

000 375 kr  375 000 kr  

1 arbetskonsulent 

100% 

 1 550 000 kr 1 550 000 kr 1 250 000 

Lokalhyra 750 38  kr 51 660 kr 90 410 kr 58 445 kr 

 

Dator, telefoni 795 13  kr 19 580 kr 33 375 kr 19 026 kr 

 

Resor/utb/kost/logi 52 700 kr 70 200 kr 122 900 kr 7 678 kr 

 

Totalt 1 642 745 kr 1 691 440 kr 3 334 185 kr 1 335 149 kr 
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Diskussion 

IPS i psykosvården har ur många perspektiv varit framgångsrikt. En målgrupp som tidigare inte 

haft tillgång till IPS har fått möjlighet till det och ett flertal av dem har nått anställning eller 

studier. 

En annan stor framgångsfaktor har varit det väl fungerande samverkan mellan team och 

arbetskonsulent. Alla har stöttat personerna utifrån sin roll och profession och tillsammans 

stöttat personer att nå sina mål. Att samverkans ska fungera så väl som den har gjort är inte 

självklart. IPS har fått ta en naturlig plats på psykosvården och arbetskonsulenterna har blivit 

varmt välkomnade. Tack vare IPS finns nu frågan om arbete med i vårdplanen som samtliga 

personer gör som är inskrivna i psykosvården. 

IPS ska vara integrerat med psykiatrin, allra helst som en del av teamet. Projektet har till viss 

del arbetat integrerat och det går att se att processerna blir tydligare och går snabbare. Det finns 

med ett nätverk för personen från början. Alla stöttar på sitt sätt och blir involverade 

tillsammans. De blir också lättare för en kontaktperson i teamen att ta över från 

arbetskonsulenten när stödet inte behövs på samma vis, vilket också är tanken med IPS. 

Målgruppen som IPS är utformad för, får chans att ta del av stödet. Det är en målgrupp som ofta 

står väldigt långt bort från arbetsmarknaden och som behöver ett samordnat stöd för att nå, få 

och behålla ett arbete. Att projektet kunnat arbeta utan biståndsbeslut och kriterier kring vilken 

ersättning som krävs stärker också programtroheten och att de personer som utrycker att de har 

en vilja och motivation får stödet är en annan stor framgångsfaktor.  

I IPS är det viktigt med ett engagerat ledarskap, som kan driva IPS på en högre nivå och hjälpa 

till att överbrygga hinder som stöts på. I projektet har detta varit problematiskt, då både 

kommun och region haft en hög chefsomsättning. Eftersom det varit ett samverkansprojekt som 

delfinansierats från samordningsförbundet har det varit svårt att få någon att äga IPS frågan. 

Viktig information om projektet har inte spridits vidare till nya chefer. Projektledare, 

arbetskonsulenter och kontaktpersonen från psykosvården har fått bära stort ansvar genom att 

arbeta mycket med att involvera och engagera nya chefer, med blandat resultat. Stundtals har 

återkoppling från chefer varit bristfällig, vilket har skapat osäkerhet och otydlighet för 

projektmedarbetarna.  

Projektet har varit ett gemensamt arbete mellan kommun och region. Då kommunen gått in med 

en mer resurser än regionen har det naturligt blivit att kommunen varit den drivande parten, i 

vissa fall upplevts som att kommunen servar regionen med IPS. I efterhand går det att fundera 

över om delaktigheten hade varit högre om resurserna varit mer jämt fördelade. Viktigt att 

påtala är att det praktiska arbetet fungerat väldigt väl och i samtal/utvärdering med teamen och 

arbetskonsulenterna så ses få nackdelar med samverkan kring IPS. En annan central parameter 

är att IPS sedan tidigare varit organiserat i kommunen, vilket också gör det mer naturligt med 

den uppdelning som varit i projektet. 

 

I början av projektet träffade arbetskonsulenterna representanter från Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Tanken med detta forum var att se om denna typ av samverkan underlättar 

processen, då metoden beskriver att dessa parter är viktiga. Detta var svårt att få till då 

personerna i projektet hade så olika ersättningar och en individuell kontakt behövdes tas med 

andra handläggare. Samtliga enades då om att ha samverkan vid behov, vilket har fungerat väl.  
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Något som arbetskonsulenterna uppmärksammat är att vissa av personerna har upplevt att det 

varit mycket papper att fylla i (intresseanmälan, arbetsprofil, arbetsplan, MANSA, indikatorer, 

Sus). Detta har gjort att de papper som ska fyllas i vid utskrivning inte alltid kunde bli av. Vissa 

personer har inte arbetskonsulenten fått kontakt med, någon av avböjt och ibland har måendet 

satt stopp.  

Det hade varit intressant att låta personerna svara på liknande frågor som psykosteam och 

arbetskonsulenter fått göra, men det är också viktigt att kunna skapa bra förutsättningar för alla 

inblandade när man ska utvärdera en insats. Detta är något vi kommer ta med oss framöver när 

vi lägger upp en plan för ett fortsatt arbete. 

Eftersom målgruppen har spridda försörjningar är det svårt att placera i vilken organisation IPS 

bäst hör hemma. Metoden är tydlig att IPS ska tillhöra psykiatrin, då samverkan med vården är 

nödvändigt för stödet. I Sverige är inte det så självklart då många 

arbetsrehabiliteringsverksamheter ligger i kommunen. Därför finns det svårigheter att 

implementera IPS i en svensk kontext. Ur ett IPS perspektiv hade därför det bästa varit att 

placera metoden i regionen men med en delfinansiering av kommun, försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen. Ingen person bör uteslutas från IPS pga sin försörjningsform, utan behovet, 

viljan och motivationen ska styra. 

Projektet har visat att personer når och får anställning eller studier. Under projekttiden har vi 

sett personer som byter inriktning. Personer som till en början varit motiverade att få ett arbete, 

men som landar i att arbete inte var rätt för dem. Av erfarenhet vet vi att mycket kan hända 

kring personen som göra att denne inte kan fortsätta sitt arbete eller studier. Den statistik som är 

baserad på SUS innebär att personer som haft anställning eller varit i studier i två månader 

skrivs ut. Det finns därför personer som avslutat sina studier eller arbete. Det kan också vara 

tvärtom, att personer som skrivits ut av andra anledningar, har ett arbete idag. I skrivande stund 

vet vi att 7 personer är kvar i arbete eller studier, siffran kan vara högre eftersom det finns ett 

antal personer där det inte är känt om personen har kvar anställning/studier. 

Under hösten 2019 har projektet arbetat aktivt för att göra en bra avslutning av arbetet. Bland 

annat att se till att personerna får ett fortsatt stöd någon annanstans. Det gjorde att det endast 

skrevs in enstaka personer under hösten och fokus låg på att knyta ihop säcken.  

Inför sista styrgruppsmötet i november kom beskedet att IPS ska fortsätta drivas mellan 

kommun och region. 

 

Avslutande reflektioner 

I slutet av november fick vi ett positivt besked, att vi får möjlighet att fortsätta vårt arbete. Det 

kommer bli en spännande tid framöver, där vi behöver sätta oss ner tillsammans och fundera på 

hur vi på bästa sätt kan förvalta detta vidare. Projektet har på många sätt varit framgångsrikt, vi 

har kunnat ge människor nytt hopp om en plats på arbetsmarknaden. Vi har med relativt enkla 

medel och en tro på metoden och samverkansformen nått fina resultat. Nu är det dags att ta det 

några steg till framåt.  

Vi kommer behöva fundera i andra banor då förutsättningarna inte ser likadana ut. En stor del 

av arbetet kommer vara att hitta nya vägar till samverkan med andra huvudmän. Målgruppen för 
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IPS finns hos alla huvudmän, vi ska inte låta försörjningen styra vem som ska få stödet, vi måste 

alla arbeta tillsammans. IPS är inte metod som passar alla. Det är för en målgrupp som har 

allvarlig psykisk ohälsa med en vilja och motivation att ta sig ut på arbetsmarknaden, som 

samtidigt behöver en samordnad och tät samverkan mellan de som stöttar personerna, oavsett 

vilken huvudman som bär huvudansvaret.  

En stor arbetsuppgift för de inblandade blir att försöka få alla huvudmän att tänka lite utanför 

boxen, att låta metoden styra hur vi ska utveckla IPS och inte låta våra organisationers 

strukturer styra hur IPS ska utvecklas.  

Vi kommer också behöva arbeta på en fungerande ansvarsfördelning. IPS kan inte ligga på 

enstaka individers axlar, utan den måste finnas med organiserat i alla led och ges förutsättningar 

att utvecklas. Eldsjälarna kommer också behövas, men behöver få möjlighet att fokusera på sina 

roller. 

Med en fungerande samverkan utifrån metoden går det att nå målen och ge personen hopp om 

att nå få och behålla en anställning på öppna arbetsmarknaden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Projektansökan 

 

 

 

”IPS i Psykosvården” 
 

1. UTGÅNGSPUNKTER 
Verksamheten Stöd till arbete och studier har sedan 2012 arbetat med den 

evidensbaserade metoden Individual Placement and Support (IPS). Socialstyrelsen 

rekommenderar IPS som arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med schizofreni 

och schizofreniliknande tillstånd (Socialstyrelsen, 2012). På en 10-gradig skala där 1 är 

en prioriterad insats och10 innebär att insatsen i princip inte ska erbjudas, har IPS en 1.  

Verksamheten har arbetat med IPS i projektform och efter projektets slut 

implementerades det i befintlig verksamhet. 

 

IPS grundar sig på åtta principer: 

•Vanligt arbete är målet 

•Lämpligheten baseras på personens vilja att arbeta  

•Arbetssökandet inleds tidigt, inom 1 månad 

•Integrerat i det psykiatriska teamets arbete 

•Klientens preferenser, intresse och val är viktiga 

•Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi i ett tidigt skede  

•Tillgång till kontinuerligt stöd som ej är tidsbegränsat  

•Systematiskt etablera kontakt med arbetsgivare och rekrytera arbetstillfällen 

 

För att kvalitetssäkra IPS-metoden används en programtrohetsskala där man mäter olika 

kriterier för att se hur väl metoden följs. Den innefattar tre områden; personal (3 

kriterier), organisation (8 kriterier) och IPS-verksamhet (14 kriterier).  

115–125 poäng = stämmer mycket bra överens med IPS 

100–114 poäng = stämmer bra överens med IPS 

74–99 poäng = stämmer delvis överens med IPS 

73 och mindre = stämmer inte överens med IPS 

 

I november 2016 fick Stöd till arbete och studier 88 p. 

 

Verksamheten arbetar med personer med antingen hel aktivitets - eller sjukersättning 

som önskar komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. För att få IPS-stöd behöver 

personen ett biståndsbeslut om daglig verksamhet (LSS eller SoL). 
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Verksamheten har uppmärksammat en rad hinder under åren, bland annat att få till en 

organiserad samverkan med andra myndigheter såsom arbetsförmedlingen och 

försäkringskassan. Då endast en begränsad målgrupp kan få IPS i Jönköpings kommun 

har det inneburit svårigheter att följa metoden. Det har också varit svårt att garantera ett 

icke tidsbegränsat stöd efter anställning, då målgruppen endast kan beviljas beslut om 

daglig verksamhet. Verksamheten har jobbat aktivt och brett med att få till det 

långvariga stödet och fick i slutet av 2016 möjlighet att ge ett icke tidsbegränsat stöd för 

de personer som behöver det. Samverkan med psykiatriska kliniken försvåras av de 

långa väntetiderna till Stöd till arbete och studier. Personer ska få IPS när motivationen 

är som högst, det vill säga så fort som möjligt. 

Funderingar kring att den målgrupp som IPS är beprövad för inte får möjlighet i full 

utsträckning att ta del av IPS har funnits med i verksamheten länge. 

 

Befintlig verksamhet har fått förmånen att genomföra ett ”pilotprojekt” i samverkan 

med ett av psykosteamen i Jönköping. En av verksamhetens arbetskonsulenter har fått 

möjlighet att ta emot fem personer som kommer direkt från ett team oavsett försörjning 

och utan biståndsbeslut. Arbetskonsulenten har deltagit i teamets 

behandlingskonferenser en gång per månad. Vi ser att efterfrågan har ökat under den 

korta tid som gått. Vi har kunnat se att processen går fortare när det redan från början 

finns en fungerande samverkan med vården. Arbetskonsulenten har enbart behövt 

fokusera på arbetsrehabilitering, då personerna fått andra stödinsatser av teamet. 

Exempel på arbetskonsulentens insatser har varit arbetssök med personen, bollplank för 

person som haft/har anställning, studiebesök på olika arbetsplatser, undersöka 

studiemöjligheter, uppdatera/upprätta CV och personligt brev. Upplevelsen hos både 

arbetskonsulent och team är att samverkan underlättar deras arbete och framför allt att 

personen får rätt stöd av rätt person för att nå sina mål. Personernas upplevelser av 

stödet har bland annat lett till en ökad framtidstro tack vare den snabba hjälpen av 

arbetskonsulenten och att fokus har varit arbete direkt. En annan upplevelse är att 

personen har fått kunskap att gå vidare i sin process. Att få behålla stödet så länge 

personen själv önskar upplevs också som positivt. 

 

Ett utvecklingsarbete kring IPS pågår i Jönköpings län via Kommunal utveckling 

(FoUrum) och Samordningsförbunden, där utbildningar ges i Supported 

Employment/IPS. En vidareutveckling är att använda sig av programtrohetsskalan enligt 

IPS i länets SE-verksamheter, för att skapa en enhetlig kvalitetssäkring. I detta arbete är 

verksamheten i Jönköping en viktig kugge då kunskaper och erfarenheter därifrån kan 

komma andra kommuner till gagn.  

 

 

2. MÅL 
30 % av personerna som får IPS-stöd ska komma ut i anställning eller studier som leder 

till arbete på minst 25% under 2018. Målet kan komma att ändras allt eftersom projektet 

är igång. Under projektettiden ska arbetskonsulenterna kunna arbeta löpande med 30 

personer. Under 2018 ska minst 10 personer skrivas in i projektet. 

 

Projektet ska hitta former för hur varje deltagare som så önskar ska få fortsatt stöd efter 

anställning, utan tidsbegränsning.  

 

Projektet ska uppnå en programtrohet på 100/125 poäng vid halvårsskiftet 2018. Målet 

kan komma att ändras allt eftersom projektet är igång. 
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Kvinnor och män i målgruppen ska ges samma möjligheter till stöd genom projektet. 

Yrkesinriktning ska utgå från individens preferenser oavsett kön.  

 

Projektet ska arbeta aktivt för att hitta former för en implementering efter projekttidens 

slut. 

 

Mål för 2019 kommer att sättas under 2018, för att öka möjligheten att sätta relevanta 

mål utifrån status på projektet. 

 

  

3. MÅLGRUPP 
Målgruppen kommer primärt vara personer 

 med en kontakt på psykosvården inklusive TIPS. 

 som är skrivna i kommunerna Jönköping, Mullsjö, Habo och Vaggeryd.  

 en prioriterad målgrupp kommer att vara personer i åldern 18-29 år. I projektet 

ingår även de fem personerna i ”pilotprojektet”. 

 

 

Psykosvårdens team har gjort en enklare kartläggning av behovet, som visade att 45 

personer skulle kunna bli aktuella för IPS-stöd. De ser att IPS kan ge personerna det 

som de behöver för att nå, få och behålla ett arbete genom bland annat det långvariga 

stödet som metoden står för, samt att personalen som arbetar med IPS i Jönköpings 

kommun har en specifik kompetens gällande att möta deras målgrupp  

 

 
4. AKTIVITETER 
Målgruppen som är aktuell för IPS kommer att kunna erbjudas en snabbare väg till Stöd 

till arbete och studier. Det finns personal i befintlig verksamhet med utbildning i IPS, 

och därför kan utökningen av samarbetet med psykosvården komma igång efter en 

rekrytering av en arbetskonsulent. Projektet innebär att fler psykosteam bemannas med 

en arbetskonsulent, för att på så vis stärka integreringen med psykiatriska kliniken.  

 

De personer som kommer få IPS-stöd ska också kunna ta del av de aktiviteter som finns 

i ordinarie verksamhet. Det innebär bland annat möjlighet att delta i jobbsökarkurser 

och andra forum som rör arbetsrelaterade aktiviteter.  

Utveckling av samarbetet gentemot försäkringskassan och arbetsförmedlingen kommer 

också vara en aktivitet, där fokus kommer vara att få till en strukturerad samverkan som 

sker med regelbundenhet utifrån både individ och verksamhetsperspektiv. Denna typ av 

samverkan bör ske minst en gång per kvartal och däremellan sker individuell samverkan 

utifrån personens behov. 

Vi kommer att fortsätta vara en del i de IPS-nätverk som finns nationellt. 

 

Vi kommer även arbeta för en välfungerande samverkan med socialpsykiatrin, tex med 

boendestöd och särskilda boenden.  

 

En annan aktivitet kommer vara att få till ett bra flöde i IPS-processen. Den består av 

sex olika faser; intagning, anslutning, kartläggning, arbetsplacering, coachning och 

uppföljande stöd. IPS förespråkar att arbetskonsulenten ska ha hand om alla sex faser, 

vilket vi kommer att eftersträva i projektet.  
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Vi ser utvecklingen av IPS som ett komplement till annan arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Det saknas en verksamhet där målgruppen kan få ett icke tidsbegränsat 

stöd vid anställning och där det från början finns ett samarbete med psykiatrin. Då IPS 

är en evidensbaserad metod, och är den som Socialstyrelsen rekommenderar för 

målgruppen vore det högst intressant att få testa den så metodtroget som möjligt. 

Projektet kommer att arbeta för att använda sig av IPS-peers. IPS-metoden förespråkar 

att använda sig av personer med egen erfarenhet av IPS och psykisk ohälsa. En peer kan 

bland annat vara vid första mötet med arbetskonsulenten för att ge personen ett hopp om 

förändring och få möjlighet att lyssna till någon annan som fått IPS-stöd. IPS peers ska 

inte ersätta arbetskonsulenten utan vara en förstärkning till verksamheten. 

 

 

5. PROJEKTSTYRNING – ORGANISATION 
En styrgrupp bildas med representanter från kommun, region och 

Samordningsförbundet. I styrgruppen kommer metodhandledaren/projektledaren i IPS-

verksamheten att presentera aktuell statistik, måluppfyllelse och utvecklingsmöjligheter 

utifrån programtrohetskalan. Styrgruppen har ansvar för att gemensamt stötta 

verksamheten att utveckla arbetet utifrån programtrohetskalan och även föra tillbaka 

erfarenheter till ordinarie verksamhet. 

 

 
6. PROJEKTETS RELATION TILL ANDRA VERKSAMHETER 
• Hur samverkar projektet med ordinarie verksamhet? 

Den nya tjänsten som ska bemanna psykosteamen kommer att delas mellan två 

konsulenter med utbildning i IPS. Detta för att det ska bli mindre sårbart och att 

arbetskonsulenterna ska kunna stötta varandra. Arbetskonsulenterna i projektet kommer 

att tillhöra kommunens verksamhet och arbeta mycket nära psykosvården och övriga 

verksamheter i kommunen. 

 

• Vilka insatser behövs från ordinarie verksamhet för att projektet ska fungera? 

Från kommunen får de stöd av en projektledare/handledare på deltid och har samma 

chef som de har på ordinarie tjänst. Deltagarna får ta del av verksamhetens 

arbetsrelaterade aktiviteter. 

Från psykiatrin får de stöd av psykosteamen genom att delta på deras 

behandlingskonferenser där gemensamma personer lyfts och nya personer remitteras till 

projektet. Arbetskonsulent och teamen samverkar även mellan 

behandlingskonferenserna på individnivå.  

 

• Hur arbetar projektet med synsätt, traditioner, värderingar, kulturfrågor? 

Projektet kommer att följa det synssätt som IPS står för, att alla personer trots allvarlig 

psykisk ohälsa kan arbeta utefter rätt förutsättningar. IPS trycker på att inte ha några 

uteslutningskriterier, vilket verksamheten kommer att arbeta utefter. En IPS-verksamhet 

ska arbeta för att snabbt få ut personer i arbete, utan långa arbetsförmågebedömningar, 

vilket projektet kommer att tillämpa. Verksamheten kommer arbeta efter personens 

egen vilja, val och preferenser, vilket också ingår i IPS värdegrund. Projektet kommer 

att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv genom att inte utesluta någon på grund av 

kön, ålder eller härkomst.  

 

Då programtrohetsskalan har kriterier som rör vilken typ av arbetsplats (om personerna 
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är i olika branscher och hos olika arbetsgivare) personerna är på samt att arbetssökandet 

ska gå efter personens preferenser och inte hur det ser ut på arbetsmarknaden gör att 

synsätt, traditioner, värderingar, kulturfrågor enligt IPS kan efterföljas.  
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7. RESURSER 
 
Nuvarande resurser år 1, år 2 respektive år 3 (vid delfinansiering) 
 

2017 juni-dec Befintliga resurser Sökta extra medel Total budget 

Lönekostnader kommun 
1 arbetskonsulent 50% 
Projektledare/ 
metodhandledare 25% 

262 500 kr  262 500 kr 

Lönekostnad region 
 

75 000 kr  75 000 kr 

1 arbetskonsulent 100%  350 000 kr 612 500 kr 

Lokalhyra 8 750 kr 11 660 kr 20 410 kr 

Dator, telefoni   3 115 kr 5 340 kr 8 455 kr 

Resor/utb/kost/logi 14 750 kr 19 600 kr 34 350 kr 

Totalt 364 115 kr 386 600 kr 750 715 kr 

 

 

2018 Befintliga resurser Sökta extra medel Total budget 

Lönekostnader kommun 
1 arbetskonsulent 50% 
Projektledare/ 
metodhandledare 25% 

450 000 kr  450 000 kr 

Lönekostnad region 
 

150 000  150 000 kr 

1 arbetskonsulent 100%  600 000 kr 1050 000 kr 

Lokalhyra 15 000 kr 20 000 kr 35 000 kr 

Dator, telefoni   5340 kr 7 120 kr 12 460 kr 

Resor/utb/kost/logi 18 975 kr 25 300 kr 44 275 kr 

Totalt 639 315 kr kr 652 420 kr 1 291 735 
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2019 Befintliga resurser Sökta extra medel Total budget 

Lönekostnader kommun 
1 arbetskonsulent 50% 
Projektledare/ 
metodhandledare 25% 

450 000 kr  450 000 kr 

Lönekostnad region 
 

150 000 kr  150 000 kr 

1 arbetskonsulent 100%  600 000 kr 1050 000 kr 

Lokalhyra 15 000 kr 20 000 kr 35 000 kr 

Dator, telefoni   5340 kr 7 120 kr 12 460 kr 

Resor/utb/kost/logi 18 975 kr 25 300 kr 44 275 kr 

Totalt 639 315 kr 652 420 kr 1 291 735 

 

 

Dessutom kommer enhetschefen för Stöd till arbete och studier vara närmast ansvarig 

chef, vilket innebär att denne avsätter tid för styrgruppen och projektmöten samt annat 

som kan komma bli aktuellt ur ett chefsperspektiv.  

Ansvarig chef för regionen ska avsätta tid för styrgruppsmöten och arbeta för att ta ett 

delat ekonomiskt ansvar om projektet visar sig vara framgångsrikt och är i behov av en 

utökning. Personal i psykosteamen ska avsätta tid på sina teamträffar för att inkludera 

arbetskonsulenten. 
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8. TIDPLAN FÖR PROJEKTET 
Om medel beviljas kan projektet kan starta upp relativt omgående efter rekrytering, då 

det redan finns utbildad personal och lokal att tillgå. Personal från ordinarie verksamhet 

kommer att arbeta i projektet. En gång per halvår kommer en programtrohetsmätning att 

göras för kvalitetssäkring och uppföljning av mål. Mätningen görs av handledare 

tillsammans med arbetskonsulenterna. Projektet räknar att komma igång i juni månad 

genom att arbetskonsulenterna påbörjar förberedelser i form av att ta fram de dokument 

som ska användas, besöka de olika teamen och dela upp vem som tillhör vilket team etc. 

1 september beräknar vi kunna ta emot de första personerna. 

 

 
9. HUR UTVÄRDERAS PROJEKTET? 
 

Projektet kommer löpande att använda sig av programtrohetsskalan. Skalan innehåller 

även frågor till personen, vilket till viss del kommer påverka resultatet av skalan. Den 

kommer att göras var sjätte månad. Efter varje programtrohetsmätning kommer en 

sammanfattning att skrivas. I den kommer händelser som kan påverka projektet att 

beskrivas.  

 

Dessutom kommer verksamheten att testa på att använda Min syn på psykiatrisk vård, 

stöd och omsorg (Socialstyrelsen, 2013) för att undersöka hur personerna upplever 

insatserna de får, bland annat genom bemötande och hur samarbetet mellan olika 

myndigheter fungerar. För att mäta livstillfredsställelse kommer vi att använda 

frågeformuläret MANSA.  

 

Projektet kommer att använda sig av uppföljningssystemet ”Sektorsövergripande 

system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet”, SUS.  

Där registreras deltagarnas bakgrund, bl a utbildning och tid i offentlig försörjning. SUS 

används därefter för att följa förändring för deltagarna vad gäller sysselsättning och 

försörjning. Enkäter kommer att genomföras vid inskrivning och efter ca två månader i 

anställning eller studier. 

 
10. HUR IMPLEMENTERAS VUNNA ERFARENHETER? 
Ordinarie verksamhet har för vana att arbeta i projekt och sedan implementera det i 

befintlig verksamhet. Eftersom verksamheten redan arbetar utefter metoden så bör en 

”utveckling” av IPS vara realistisk. 
Projektet hoppas på att visa goda resultat genom att personer når, får och behåller en 

anställning på öppna arbetsmarknaden. På så vis stärks behovet av verksamheten vilket 

leder till att berörda chefer väljer att göra projektet till en ordinarie verksamhet och på 

sikt om behovet finns utöka antalet personer som kan få stöd. Efter projekttiden och vid 

goda resultat planerar vi för att skapa en permanent verksamhet som är gemensam 

mellan kommun och region. En förhoppning är att även allmänpsykatrin kan inkluderas. 

En annan utveckling av IPS i Jönköping kan vara att försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen ska kunna remittera personer till verksamheten. En vision och 

ambition efter projektet är att personer med psykisk ohälsa ska kunna söka sig till 
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verksamheten oavsett försörjning 

Ansvarig för implementering är närmast berörda chefer inom kommun och region. 

 
 
 
 
 
__________________________ 
 
Eva-Marie Bjurenstedt 
Områdeschef arbete och assistans Jönköpings kommun 
 
 
 
__________________________ 
 
Monica Sokoloff 
Vårdenhetschef psykosvårdens öppenvård Länssjukhuset Ryhov 
 
 
KONTAKTPERSONER  
 

Sofie Andersson 

Jönköpings kommun  

036-10 31 58 

sofie.andersson@jonkoping.se 

 

Monica Sokoloff 

Region Jönköpings län 

036-32 33 66 

monica.sokoloff@rjl.se  
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Bilaga 2 Programtrohetsmätning 2018 

Poäng enligt programtrohetsskalan för IPS  

Personal  

1. Klientgruppens storlek 5 

2. Arbetscoachernas sysselsättning 5 

3. Arbetscoachernas helhetsansvar 5 

 15p 

Organisation  

1. Arbetsrehabiliteringen integrerad i den psykiatriska 

behandlingen genom kopplingen till behandlingsteam 

5 

2. Arbetsrehabiliteringen integrerad i den psykiatriska 

behandlingen genom tät kontakt med behandlingsteamen 

2 

3. Samarbete mellan arbetscoacher och arbetsförmedlare 4 

4. Arbetsgrupp 4 

5. Handledarens roll 2 

6. Inga uteslutningskriterier 3 

7. Verksamheten fokuserar på reguljärt arbete 3 

8. Ledarna för verksamheten stödjer IPS 3  

 26p 

IPS verksamheter  

1. Ekonomisk vägledning 3 

2. Frivilligt att berätta om funktionsnedsättningen 5 

3. Kontinuerliga bedömningar av klientens arbetserfarenheter 4 

4. Snabbt sökande efter ett reguljärt arbete 4 

5. Individuellt arbetssökande 4 

6. Utveckla arbeten – täta besök hos arbetsgivare 2 

7. Utveckla arbeten – skapa relationer till arbetsgivare 5 

8. Olika slags arbeten 4 

9. Olika arbetsplatser 5 

10. Permanenta arbeten 1 

11. Uppföljande stöd anpassat efter individen 5 

12. Uppföljande stöd under obegränsad tid 5 

13. Samhällsbaserade tjänster 5 

14. Aktivt uppsökande verksamhet 5 

 57p 

Totalpoäng: 98 p 

 

115–125 poäng = stämmer mycket bra överens med IPS 

100–114 poäng = stämmer bra överens med IPS 

74–99 poäng = stämmer delvis överens med IPS 

73 och mindre = stämmer inte överens med IPS 
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Kommentarer 

Personal: Ingen av arbetskonsulenterna har fler personer än vad som IPS rekommenderar. 

Någon av arbetskonsulenterna har gjort ”punktinsatser” för personer som inte är inskrivna i 

projektet, men som behövt stöd av en arbetskonsulent. Till exempel har det rört sig om personer 

som har en anställning, men där det inte fungerar. Enligt arbetskonsulenten har detta inte 

påverkat insatsen för de personer som är inskrivna. Två av tre arbetskonsulenter har inte fullt 

antal personer. Det har inte varit några problem att ägna sig endast åt arbetsrehabilitering då 

psykosteamen har funnits med från början och stöttat upp utifrån sina professioner. 

Helhetsansvaret kring faserna i IPS har och fungerat väl tack vare samverkan. 

Organisation: Arbetskonsulenterna är till viss del integrerade med psykiatrin (psykosvården), 

genom att samtliga personer kommer från teamen. Arbetskonsulenterna är även med en gång i 

månaden på behandlingskonferensen, där IPS och arbete lyfts. För att nå en högre 

programtrohet i integreringen skulle arbetskonsulenterna kunna delta varje vecka på 

behandlingskonferenserna och även ha kontorsplats vissa dagar hos teamen. Dock är det viktigt 

att belysa de framsteg som gjorts för att främja integreringen. I intervjuerna har det framkommit 

att arbetskonsulenterna släppts in i det allra heligaste hos teamen, behandlingskonferenserna, 

där frågan kring arbete fått en permanent punkt, även de gånger arbetskonsulenten inte är med.  

 

Samarbetet med arbetsförmedlingen är utifrån förutsättningarna väl fungerande med både 

klientrelaterade och organisatoriska möten minst en gång per kvartal. 

 

Arbetsgruppen stämmer väl överens med vad IPS beskriver för att en fyra på kriteriet, skulle 

man räkna in olika möten som finns i ordinarie verksamhet bör ”IPS i psykosvården” få en 

femma.  

Ser man till handledarens roll bör detta kunna utvecklas för att nå en högre programtrohet. 

Under hösten vore det rimligt för handledaren att delta mer regelbundet på 

behandlingskonferenser samt träffa chefer för psykosvård och kommun under mer organiserade 

former. I projektet finns inga uttalade uteslutningskriterier, men i intervjuerna framkommer det 

att vårdpersonal kan se vissa skäl till att inte föreslå arbete för någon, till exempel försämrad 

psykisk ohälsa. Enligt metoden ska detta inte vara ett uteslutningskriterium, men verkligheten 

ser annan ut enligt vårdpersonalen. I vissa team är det ofta samma personer som remitterar 

vilket också drar ner poängen något. Psykosvården håller på med att få in frågan om arbete i 

vårdplanen. På sikt hoppas ”IPS i psykosvården” att personer som fått stödet kan komma och 

dela med sig av sina erfarenheter till personer som funderar på att söka arbete med hjälp av IPS.  

 

Om projektet dessutom arbetar mer strukturerat kring att sprida statistik kring projektet så 

kommer programtroheten att öka. På det sista kriteriet behöver även projektet arbeta mer 

organiserat för att öka programtroheten, genom bland annat ett tätare samarbete mellan 

handledare och chefer. 

IPS verksamheter: Arbetskonsulenterna besitter stor kunskap i hur ekonomin kan påverka 

personerna på olika sätt. De känner till ersättningarna från kommun, försäkringskassa och 

arbetsförmedling på ett sådant sätt att de bedömer att de kan vägleda personerna i detta. Vid 

behov vänder de sig tidigt till respektive myndighet. För att arbeta mer metodtroget behöver 

arbetskonsulenterna arbeta mer aktivt att vända sig till den myndighet som står för personens 

försörjning i ett tidigt skede, men även när personen är i arbete och tex utökar sin arbetstid.  
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Arbetskonsulenterna arbetar aktivt med att föra en dialog med personerna kring hur de förhåller 

sig till att prata om sin funktionsnedsättning, och uppnår därmed alla komponenter för högsta 

poäng. De beskriver att det oftast fungerar bättre när personen är öppen med sina svårigheter 

och att det är lättare för arbetsgivare att stötta personerna. Arbetskonsulenterna arbetar i ett 

inledningsskede med att upprätta en arbetsprofil med personen. Något som kan utvecklas här är 

att hålla den levande och uppdatera den allt eftersom personen får nya erfarenheter.  

 

I genomsnitt så har personerna fått kontakt med en arbetsgivare efter en till två månader, det har 

inte alltid resulterat i en arbetsplats, men processen har påbörjats med att matcha person med 

arbetsplats. Verksamheten försöker arbeta med att matcha person med en arbetsplats som 

speglar preferenser och behov. Ibland kan det vara så att personer behöver hitta en plats för att 

skaffa sig erfarenhet, då kan det vara svårt att hitta rätt plats direkt. 

Något som verksamheten behöver utveckla är sätter man dokumenterar arbetsgivarkontakter. 

Idag saknas det en loggbok för detta, vilket metoden förespråkar samt att arbetskonsulenterna 

tillsammans med handledaren går igenom denna. Då verksamheten varit igång mindre än ett år 

och att ett flertal av personerna fått försämrad psykisk ohälsa har arbetsgivarkontakterna delvis 

varit ett svårjobbat område. När arbetskonsulenterna får en arbetsgivarkontakt arbetar de 

intensivt med att skapa en relation och påvisa vilket stöd de kan ge även till arbetsgivaren. De 

beskriver även vad IPS handlar om. 

De personer som har ett arbete eller en praktikplats har olika typer av arbeten (i olika branscher) 

och även olika arbetsgivare. Av de två personer som har anställning så har ingen en fast 

anställning.  

 

De personer som är i arbete har ett individuellt stöd anpassat efter behov. Arbetskonsulenten 

samarbetar med psykosteamet för att de gemensamt ska kunna stötta personen på bästa vis. 

Gällande att ge stöd under en obegränsad tid så är det svårt att bedöma det, då ”IPS i 

psykosvården” ett projekt med ett slutdatum. Dock utgår verksamheten ifrån att den dagen då 

projektet inte finns så ska de antingen var implementerat eller så ska personen få samma typ av 

stöd någon annanstans. Detta är något som behöver arbetas aktivt med för att ge personerna en 

trygghet i att våga söka arbete. 

Arbetskonsulenterna uppskattar att de är ute i samhället och möter sina personer till största del 

av sin tjänst. Några få möten äger rum på kontoren. 

Psykosteamen och arbetskonsulenterna arbetar tillsammans för att söka upp de personer som 

varit oanträffbara en tid, för att tillsammans försöka motivera personen till att komma igång 

igen. 

Förslag till målsättningar hösten 2018 

 Arbeta för att fler personer ska komma i anställning 

 Arbeta för att ta fler arbetsgivarkontakter och använda sig av loggbok 

 Skapa en strukturerad samverkan mellan handledare och chefer 

 Skapa en strukturerad form för att sprida statistik och information kring IPS 
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Resultatet av mätningen grundar sig på intervjuer med arbetskonsulenter, chefer från region och 

kommun samt representanter från teamen. Handledaren har under våren gjort en uppskattning 

av poängen tillsammans med arbetskonsulenterna. Resultatet har justerats något efter det. Inför 

höstens mätning bör även personer som får/fått stödet intervjuas.  
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Bilaga 3 Programtrohetsmätning 2019 

Rapport av IPS-programtrohetsmätning 

2014 implementerade Jönköpings kommun den evidensbaserade 

arbetsrehabiliteringsmetoden Individual Placement and Support (IPS). Målet med IPS är att 

stötta personer med allvarlig psykisk ohälsa att nå, få och behålla ett arbete på öppna 

arbetsmarknaden. I socialnämndens verksamhetsplan för 2014 stod det: 

 ”Arbetslivsinriktad daglig verksamhet (ADV) har sedan hösten varit en av 30 kommuner som 

deltagit i ett nationellt projekt enligt den evidensbaserade metoden individanpassat stöd till 

arbete (IPS) som syftar till ökad delaktighet i arbetslivet och att deltagare ska ges stöd direkt ut 

till arbetsplatser. 2014 är målsättningen att implementera metoden och minska antalet platser 

inom ”egna väggar” som ersätts av fler anställningar med stöd på arbetsmarknaden. Denna 

åtgärd är en viktig del av effektiviseringskravet gällande omstrukturering av daglig 

verksamhet/träffpunkter för område PF”. 

Sedan 1 juni 2017 har Jönköpings kommun (Stöd till arbete och studier) tillsammans med 

Region Jönköpings län (psykosvården, länssjukhuset Ryhov) bedrivit ett samverkansprojekt för 

att utveckla IPS-metoden genom att bland annat arbeta mer integrerat med psykiatrin. 

Projektet är delfinansierat av samordningsförbundet Södra vätterbygden. Målgruppen för 

projektet är personer som är inskrivna på psykosvården och som behöver stöd i att nå, få och 

behålla ett arbete/studier på öppna arbetsmarknaden. Personer som får stödet behöver inte 

ha ett biståndsbeslut om daglig verksamhet, utan remitteras direkt via sin kontakt på 

psykosvården. 

Projektet har både ur person och metodperspektiv varit framgångsrikt. Samverkan mellan 

kommun och region är uppskattat från båda parter, och även från personerna som får stödet. 

En annan framgångsfaktor är att personerna kan få stödet när motivationen är som högst och 

arbetat kan inledas omgående, istället för att behöva gå vägen via biståndshandläggare på 

kommunen. Efter 2019 tar finansieringen från Samordningsförbundet slut och en väg för en 

fortsättning behöver planeras. 

 

Viktigt att ta med i beaktning är att tanken är att två utomstående personer ska göra 

mätningen för att skapa en så objektiv skattning som möjligt. Projektledaren för ”IPS i 

psykosvården” har erfarenhet av att utföra skattningar på egen verksamhet och har god 

kännedom om metoden. 

Mätningen visar att IPS-verksamheten ökat sin programtrohet med 11 p. Viktigt att ha med i 

detta är att två kriterium (ekonomisk vägledning och permanenta arbeten) har bedömts på ett 

annat sätt än föregående år, vilket gör att det är svårt att jämföra mätningarna rakt. 
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Poäng enligt programtrohetsskalan för IPS  

Personal  Poäng 

1. Klientgruppens storlek 5 

2. Arbetscoachernas sysselsättning 5 

3.  Arbetscoachernas helhetsansvar 5 

Organisation  15 

1.  Arbetsrehabiliteringen integrerad i den psykiatriska 
behandlingen genom kopplingen till behandlingsteam 

5 

2. Arbetsrehabiliteringen integrerad i den psykiatriska 
behandlingen genom tät kontakt med 
behandlingsteamen 

2 

3. Samarbete mellan arbetscoacher och arbetsförmedlare 3 

4. Arbetsgrupp 5 

5. Handledarens roll 4 

6. Inga uteslutningskriterier 4 

7. Verksamheten fokuserar på reguljärt arbete 4 

8. Ledarna för verksamheten stödjer IPS  3 

IPS-
verksamheter 

 30 

1. Ekonomisk vägledning 5 

2. Frivilligt att berätta om funktionsnedsättningen 5 

3. Kontinuerliga bedömningar av klientens 
arbetserfarenheter 

4 

4.  Snabbt sökande efter ett reguljärt arbete 5 

5. Individuellt arbetssökande 5 

6. Utveckla arbeten – täta besök hos arbetsgivare 2 

7. Utveckla arbeten – skapa relationer till arbetsgivare 5 

8. Olika slags arbeten 5 

9. Olika arbetsplatser 5 

10. Permanenta arbeten 5  

11. Uppföljande stöd anpassat efter individen 5 

12. Uppföljande stöd under obegränsad tid 5 

13. Samhällsbaserade tjänster 4 

14. Aktivt uppsökande verksamhet 4 

  64 

                                                                                         
Totalpoäng: 

109 

 

115–125 poäng = stämmer mycket bra överens med IPS  

100–114 poäng = stämmer bra överens med IPS 

 74–99 poäng = stämmer delvis överens med IPS  

73 och mindre = stämmer inte överens med IPS 
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Fördjupade kommentarer 

PERSONAL 

1. Klientgruppens storlek 

Arbetskonsulenterna har egna klientgrupper. 
En heltidsanställd arbetsspecialist har hand 
om högst 20 klienter. 
 

Poäng: 5 

 

Informationskälla: Intervju med AK, uppgifter om antalet personer per arbetskonsulent samt 

om arbetskonsulent arbetade hel-eller deltid. 

Kommentar: Två av arbetskonsulenterna arbetar 50% och den tredje arbetar 25%. Utifrån sin 

tjänstgöringsgrad har ingen av dem ”för många” personer.  

2. Arbetskonsulenternas sysselsättning 

Arbetskonsulenterna ägnar sig bara åt 
arbetsrehabilitering. 

Poäng: 5 

Informationskälla: Intervju med AK, intervju med personer, granskning av dokumentation, 

intervju med psykosteamen, observation av behandlingskonferenser. 

Kommentar: I intervju med arbetskonsulenter och med representanter från psykosteamen så 

framgår det tydligt att arbetskonsulenterna fokuserar på arbetsrehabilitering. I och med att 

det finns ett team med från början så finns det stöd för personen att få utifrån behovet. 

3. Arbetskonsulenternas helhetsansvar 

Varje AK tar hand om alla sex faser i 
programmet, dvs. intagning, anslutning, 
bedömning, arbetsplacering, coachning och 
uppföljande stöd innan stödet trappas ner 
och övergår till någon i psykiatripersonalen. 

Poäng: 5 

Informationskälla: Intervju med AK, intervju med klienter, granskning av dokumentation, 

observation av behandlingskonferenser. 

Kommentar: Det är samma arbetskonsulent som personen möter vid första 

informationsträffen, som personens sedan arbetar tillsammans med i samtliga faser. Det finns 

möjlighet att kontaktpersonen kan ta över stödet när en person kommit ut i arbete som inte 

längre behöver stödet från arbetskonsulenten. Det kan handla om att personen behöver 

någon att kunna bolla saker med som sker på arbetsplatsen. 

ORGANISATION 

1. Arbetsrehabiliteringen är integrerad i den psykiatriska behandlingen genom kopplingen 

till behandlingsteamen: 
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AK ingår i ett eller två behandlingsteam och 
får minst 90 procent av sina patienter 
därifrån. 

Poäng: 5 

Informationskälla: Intervju med AK, information från IPS-handledare. 

Kommentar: Personerna kommer enbart från det team som arbetskonsulenten tillhör. 

2. Arbetsrehabiliteringen är integrerad i den psykiatriska behandlingen genom tät kontakt 

med behadlingsteamen 

AK deltar aktivt i behandlingsmöten varje 
vecka (inte ersatta av administrativa träffar) 
för att pratat om enskilda personerns mål i 
arbetslivet och fatta gemensamma beslut 
med behandlingsteamet. AK lokal ligger helt 
nära (eller är samma som) 
behandlingsteamets. Dokumentation om den 
psykiatriska behandling och 
arbetsrehabiliteringen samlas i klientens 
journal. AK uppmuntrar behandlingsteamet 
att fundera på arbete för de klienter som inte 
hänvisats till IPS än.  

Poäng: 2 

Informationskälla: Intervju med AK, intervju med psykiatripersonal, intervju med chef i 

öppenvård, observation av behandlingskonferens. 

Kommentar: I och med att arbetskonsulenterna inte är helt integrerade med psykosteamen så 

når inte IPS-verksamheten högre än en tvåa. Något som framkom i intervjuer med 

psykiatripersonalen är att de ser det som positivt om det är möjligt att scanna in arbetsprofil 

och arbetsplan i journalsystemet, för att bättre kunna följa IPS-processen. I intervjuerna med 

både arbetskonsulenter och psykiatripersonal framkommer det hur väl samverkan fungerar 

emellan dem. Psykiatripersonalen betonar den stora skillnaden mellan projektet och 

kommunens ordinarie verksamhet just när det gäller samverkan. De menar på att i projektet 

arbetar man mer förebyggande och skapar nätverket från start, medan i ordinarie verksamhet 

sker oftast en kontakt då något inte fungerar. På behandlingskonferenser råder ett gott 

samverkansklimat. Man lyssnar in varandra och gemensamt landar i vad nästa steg i processen 

kan vara, man hjälps åt. I och med att arbetskonsulenten deltar på behandlingskonferenserna 

har teamen börjat diskutera personer som kan vara aktuella för IPS. 

 AK deltar varje vecka i behandlingskonferenser på öppenvården. 

 AK deltar aktivt i behandlingskonferenser med delat beslutsfattande. 

 Arbetsrehabiliteringens dokumentation är integrerad i patientjournalen (ex. 

arbetsprofil och individuell arbetsplan). 

 AK kontor är nära eller delat med behandlingsteamet. 

 AK hjälper teamet att tänka på arbete för personer som ännu inte remitterats till 

arbetsrehabilitering. 
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3. Samarbete mellan arbetsspecialister och arbetsförmedlare 

AK och arbetsförmedlare har tät kontakt för 
att diskutera gemensamma klienter och hitta 
möjliga remisser. 

Poäng: 3 

Informationskälla: Intervju med AK, intervju med IPS-handledare. 

Kommentar: Oftast sker kontakt med arbetsförmedlare när det finns en arbetsgivare som är 

villig att anställa en person. Då samarbetar arbetskonsulenten och en arbetsförmedlare för 

komma fram till vilka anpassningar som kan behövas göras. IPS-verksamheten har en kontakt 

på arbetsförmedlingen som de kan vända sig till, som sedan kan slussa till rätt 

arbetsförmedlare. Då behovet inte är tillräckligt stort för ett strukturerat återkommande 

samarbete så har verksamheten i samråd med arbetsförmedlingen avstått från detta, utan har 

god kontakt då behov uppstår och då är den i princip alltid klientrelaterad. 

4. Arbetsgrupp 

Minst två heltidsanställda AK och en handledare fungerar 
tillsammans som en arbetsgrupp. Gruppen träffas en gång 
i veckan, där AK får handledning och delar med sig av 
strategier och tips till varandra. De hjälper till med 
varandras klienter vid behov. 

Poäng: 5 

Informationskälla: Intervju med AK, intervju med IPS-handledare. 

Kommentar: Då IPS-verksamheten är integrerad med kommunens ordinarie verksamhet finns 

det god tillgång till handledning, både i grupp och individuellt. Arbetsgruppen har 

gemensamma möten varje vecka där det finns möjlighet att lyfta personer och stötta varandra. 

IPS-verksamheten har dessutom egna projektmöten varannan vecka.  

5. Handledarens roll 

Arbetsgruppen leds av en handledare. 
Handledare utvecklar och förbättra 
arbetskonsulenternas färdigheter genom sitt 
stöd, vägledning och praktisk träning utifrån 
klienternas resultat i arbetslivet. Fem 
komponenter ingår. 

Poäng: 4 

Informationskällor: Intervjuer med AK, intervju med IPS-handledare, observation av möten på 

IPS-verksamheten. 

 En heltidsanställd handledare ansvarar för högst 10 arbetscoacher 
och har inga andra ledaruppdrag. (Obs! Handledare som har färre än 
10 arbetscoacher kan ägna viss arbetstid åt att leda andra grupper. 
Till exempel kan en person som ansvarar för fyra arbetscoacher göra 
det på halvtid). 

 

 Handledaren träffar arbetscoacherna en gång i veckan för att gå 
igenom klienternas arbetssituation, skapa idéer och hitta nya utvägar. 
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 Handledaren pratar regelbundet med ledarna för behandlingsteamen 
för att se till att tjänsterna är integrerade, lösa problem med 
programfrågor (t.ex. remisser eller överföringen av det uppföljande 
stödet till psykiatripersonalen) och förespråka värdet med att arbeta. 
Deltar i ett behandlingsmöte/team varje kvartal. 

 

 Handledaren följer med nyanställda eller osäkra arbetscoacher på 
fältet varje månad för att träna dem att utveckla arbetstillfällen. 
Träningen går ut på att observera, utgöra en förebild och ge feedback 
på deras färdigheter (t.ex. i mötet med arbetsgivare). 

 

 Handledaren utvärderar klienternas aktuella arbetsresultat med 
arbetscoacherna minst en gång i kvartalet och sätter upp nya mål. 

 

Kommentar: Handledaren i IPS-verksamheten träffar arbetskonsulenterna individuellt och i 

grupp för att gemensamt hitta nya vägar för att processen ska komma vidare. En gång/kvartal 

sätt mål upp för personerna som sedan följs upp nästkommande individuella 

handledningstillfälle. På styrgruppsmöten och vid andra lämpliga tillfällen har handledaren 

kontakt med berörda chefer för att överbrygga eventuella hinder eller för att hålla sig 

uppdaterad om hur arbetet fortskrider. För att stärka poängen ytterligare bör handledaren 

delta på behandlingskonferenserna mer regelbundet och inte så komprimerat som nuläget.   

6. Inga uteslutningskriterier 

Alla klienter som vill arbeta har tillträde till 
IPS, oavsett faktorer som anställningsbarhet, 
missbruk, symtom, tidigare våldsbeteende, 
kognitiva störningar, icke-följsamhet till 
behandlingen eller personlig framtoning. 
Arbetscoacherna hjälper till att skaffa ett nytt 
arbete när det gamla tagit slut, oavsett varför 
det upphörde eller hur många arbeten 
individen har haft. Om arbetsförmedlingen 
har lämplighetskriterier för sina insatser, 
används de inte. Ingen klient gallras bort, 
vare sig av formella eller informella skäl. 

Poäng: 4 

Informationskällor: intervju med arbetskonsulenter, psykiatripersonal och chefer för 

öppenvården 

Kommentar: Sammanfattningsvis utifrån de olika intervjuerna så har alla personer tillträde till 

IPS. Upplevelsen är att ”remisserna” kommer från olika personer. Någon avvikande upplevelse 

framkom, men övervägande så är man överens om att flera olika remitterar. Något som både 

arbetskonsulenter och psykiatripersonal tog upp var att vissa faktorer kan göra det svårare att 

nå, få och behålla ett arbete. Till exempel när personen inte har insikt i sin sjukdom och hur 

den kan påverka personen. Man säger inte nej till dessa personer, men arbetet bir svårare och 

samverkan blir ännu viktigare för att kunna stötta personen på bästa vis. Det som drar ner 

poänget något är att IPS-verksamheten än så länge är ett projekt med ett begränsat antal 

platser och att det gör att det finns ett begränsat antal platser. 



35 

 

 

7. Verksamheten fokuserar på reguljärt arbete 

Verksamheten poängterar värdet av lönearbete på olika sätt. 
Vid intagningen frågar man alltid om klientens intresse för 
arbete, och frågan upprepas under behandlingens gång.  
Information om lönearbete och IPS finns synligt i väntrum och 
gemensamma utrymmen (t.ex. i form av broschyrer, posters och 
anslagstavlor). 
Man underlättar för klienter som arbetar att berätta om sina 
erfarenheter för andra med psykisk funktionsnedsättning och 
personalen. Antalet klienter på öppna arbetsmarknaden mäts 
regelbundet och uppgiften sprids till chefer och 
behandlingsteam. 

Poäng: 4 

Informationskällor: Intervju med AK, intervju med klienter, granskning av klientjournaler och 

intervju med psykiatripersonal 

 Intagningsprocessen innehåller frågor om intresset för arbete. 

 

 Frågor om intresset för arbete ingår när vårdplanen diskuteras. 

 

 Information om lönearbete och IPS finns synligt i väntrum och 

gemensamma utrymmen (t.ex. i form av broschyrer, posters och 
anslagstavlor). 

 

 Man underlättar för klienter som arbetar att berätta om sina 

erfarenheter för andra med psykisk funktionsnedsättning och 
personalen minst två gånger om året (t.ex. genom att arrangera 
stormöten, bilda kamratstödjargrupper, ordna internutbildning, 
skriva nyhetsbrev, bjuda in föreläsare etc.) 

 

 Antalet klienter på öppna arbetsmarknaden mäts minst en gång i 

kvartalet och uppgiften sprids till chefer och behandlingsteam. 
 

 
Kommentar: Sedan projektet startat har psykosteamen börjat ta upp i vårdplanen hur 

personerna ställer sig till arbete, vilket betyder att samtliga personer får frågan kring arbete. 

När personerna träffar arbetskonsulenten första gången får de frågan kring arbete eller 

studier. Projektet har informationsfoldrar med kontaktuppgifter som kan delas ut. Varje 

kvartal mäts antalet personer i arbete, studier eller praktik och skickas till berörda personer. 

Detta är även något som diskuteras på styrgruppen och andra lämpliga möten. Att 

verksamheten inte bjudit in personer för att berätta om sina erfarenheter handlar till största 

del om att projektet har begränsat antal platser och känner att det blir knepigt att sprida 

information om något som inte är ”tillgängligt”. Samtliga är dock överens om att det vore 

värdefullt att genomföra något sådant. 
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8. Ledarna för verksamheten stödjer IPS 

Verksamhetens chefer (t.ex. klinikchef, överläkare, 
ansvarig kvalitetssäkrare och ekonomichef) hjälper till 
att införa och förbättra IPS, bland annat genom att 
bilda en ”styrgrupp”. Fem komponenter ingår i 
ledarnas stöd. 

Poäng: 3 

Informationskällor: Intervju med IPS-handledare, intervju med styrgruppsmedlem, intervju 

med klinikchef, anteckningar från styrgrupp. 

 Klinikchefen och överläkaren känner till huvudprinciperna i IPS. 

 

 I verksamhetens kvalitetssäkring ingår att utvärdera IPS, eller delar 

av programmet. Nystartade SE-verksamheter utvärderas enligt 
trohetsskalan minst en gång i halvåret tills de har uppnått hög trohet, 
därefter minst en gång om året. Resultaten används för att förbättra 
och stärka IPS. 

 

 Åtminstone en representant från klinikledningen deltar i 

styrgruppens möten. Mötena äger rum minst en gång i halvåret när 
troheten till IPS är hög och minst en gång i kvartalet när troheten är 
lägre. Styrgruppen består av olika intressenter som ansvarar för att 
granska SE-verksamhetens införande, troheten till kriterierna och till 
tjänsterna. Styrgruppen skriver handlingsplaner i syfte att utveckla 
eller behålla tjänster med hög programtrohet. 

 

 Klinikchefen förmedlar i ord och handling att IPS överensstämmer 

med verksamhetens uppdrag i stort. Klara och tydliga mål för IPSverksamheten 
och/eller för värdet med lönearbete sprids till all 
personal under det första halvåret och sedan minst en gång om året 
(t.ex. genom att ordna kick-off-träffar för IPS eller skicka interna 
nyhetsbrev). Uppgiften delegeras inte till någon annan administratör. 

 

 Handledaren för arbetsgruppen träffar ledarna för verksamheten 

(inklusive klinikchefen) minst två gånger om året för att diskutera 
framgångar och utmaningar för programmet. Handledaren får hjälp 
av ledarna att överbrygga hinder och lösa problem. 

 

Kommentar: I styrgruppen ingår vårdenhetschefen för psykosteamen, vilket inte motsvarar 

klinikchefen. Där ingår också arbetskonsulenternas enhetschef, arbetskonsulenter, IPS-

handledaren/projektledaren, en representant för teamen samt samordningsförbundet. 

Projektet har aktivt valt att ha dessa personer i styrgruppen. I intervju med respektive chef så 

framkommer behovet av att bjuda in klinikchef och kommunens områdeschef för att kunna 

diskutera sådant som berör ekonomi och implementering av projektet. Cheferna för 

psykosteamen förmedlar att projektet verkligen fått upp arbete på klinikens agenda. De får ta 

del av resultatet av de programtrohetsmätningar som gjorts. I deras ”statistiksystem” mäter 
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man antalet personer med anställning, i studier eller skyddat arbete, här räknas de personer in 

som får IPS. Denna information finns att tillgå för personal. 

IPS-VERKSAMHETER 

Ekonomisk vägledning 

Alla klienter erbjuds individuell och heltäckande ekonomisk 
vägledning av en specialist på området för att få reda på hur 
sociala förmåner och bidrag påverkas av arbetsinkomster. 
Tjänsten erbjuds innan de börjar arbeta och så fort det 
handlar om förändrad arbetstid eller lön. Till sociala 
förmåner och bidrag räknas försörjningsstöd, sjukpenning, 
underhållsbidrag, bostadsbidrag, aktivitetsersättning och 
andra former av ekonomiskt bistånd. Klienterna får hjälp 
med att rapportera sina inkomster till Försäkringskassan, 
socialtjänsten och andra berörda myndigheter. 

Poäng: 5 

Informationskällor: Intervju med AK och intervju med person 

Kommentar: Arbetskonsulenterna har god kännedom om försäkringskassan och hur de olika 

ersättningarna kan påverka om personer får anställning. Kuratorerna i psykosteamen kan 

också bistå med stöd kring ekonomin. Vill personer träffa en specialist i området försöker detta 

ordnas. Med vissa ersättningar kan det bli svårt då handläggaren kan sitta på annan ort, då 

används telefonmöten. Behöver en person hjälp att rapportera in förändringar i inkomsten så 

ges detta från arbetskonsulent eller till exempel kurator. Arbetskonsulenten och personen 

samtalar mycket om hur ekonomin kan komma att påverkas av ett arbete eller studier. IPS-

verksamheten anpassar detta utefter varje persons behov av stöd. Detta flexibla arbetssätt i 

förhållande hur den svenska kontexten ser ut med bland annat försäkringskassan gör att 

verksamheten får full poäng. 

Värt att notera är att skattningen på detta kriterium vid förra tillfället skedde utifrån andra 

parametrar, därav ökningen av poäng. 

2. Frivilligt att berätta om funktionsnedsättningen för arbetsgivaren 

Klienterna väljer om arbetsgivaren ska få reda på 
funktionsnedsättningen eller inte och vad som ska sägas. 
Arbetskonsulenterna hjälper dem att fundera på saken och 
fatta ett genomtänkt beslut. 

Poäng: 5 

Informationskällor: Intervju med AK och intervju med person. 

 Arbetskonsulenterna kräver inte att klienterna måste berätta om 

funktionsnedsättningen för arbetsgivaren för att få IPS. 
 

 Arbetskonsulenterna diskuterar möjliga för- och nackdelar med att 

berätta om funktionsnedsättningen i förväg för arbetsgivaren. De 
beskriver att en öppen attityd kan göra det lättare att anpassa 
arbetsmiljön och påverkar deras sätt att kommunicera med 
arbetsgivaren. 
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 Arbetskonsulenterna diskuterar vad man skulle kunna säga till 

arbetsgivaren (t.ex. att man får psykiatrisk behandling just nu, lider 
av ångest ibland eller har varit arbetslös länge) och ger konkreta 
exempel på hur man kan uttrycka sig. 

 

 Arbetskonsulenterna tar upp frågan om en öppen attityd mer än en gång 

(t.ex. om individen inte hittat ett arbete efter två månader eller 
rapporterar om svårigheter på arbetet). 
 
 

Kommentar: Arbetskonsulenterna och personerna samtalar mycket om hur man kan prata om 
sin funktionsnedsättning och vilket stöd som kan behövas. Vill personen inte berätta, så 
tvingar inte arbetskonsulenten till detta. Några personer väljer att ha ett dolt stöd, dvs att 
arbetsgivaren inte känner till arbetskonsulenten. Arbetskonsulenten pratar med personerna 
om för och nackdelar att berätta. De kan också ge konkreta exempel på vad man kan säga till 
en arbetsgivare. När en person väljer att inte berätta, så tar arbetskonsulenten upp ämnet igen 
om ingen arbetsplats hittats. 
 
3. Kontinuerliga bedömningar av klientens arbetserfarenheter 
 

Individens upplevelser och erfarenheter som löntagare bedöms 
fortlöpande. Under de första två eller tre sessionerna i IPS-
verksamheten görs en preliminär arbetsprofil som sedan ligger till 
grund för arbetssökandet. Varje gång klienten har haft ett 
reguljärt 
arbete, uppdateras arbetsprofilen med nya insikter och lärdomar. 
Arbetsprofilen beskriver individens önskemål, färdigheter, starka 
sidor, arbetserfarenheter, nuvarande anpassning och trivsel på 
arbetsplatsen, personliga kontakter etc. Syftet är att lösa problem 
i 
arbetsmiljön och fundera på lämpliga justeringar. Informationen 
kommer från klienten, behandlingsteamet, journalen och med 
individens godkännande, från närstående och tidigare 
arbetsgivare. 

Poäng: 4 

Informationskällor: Intervjuer med AK och intervjuer med personer 
 
Kommentar: En arbetsprofil upprättas de första gångerna som personen och 
arbetskonsulenten träffas. Syftet med denna profil är för att lära känna varandra och att det 
ska bli tydligt vad personen har till exempel har för önskemål, vilket stöd den kan behöva och 
tidigare arbetserfarenheter. Arbetsprofilen uppdateras inte alltid regelbundet efter gjorda 
erfarenheter och nya insikter. 
 
4. Snabbt sökande efter reguljärt arbete 
 

Första kontakten med en arbetsgivare om ett 
konkurrensutsatt arbete brukar ske inom en månad efter 
inträdet i IPS-verksamheten. 

Poäng: 5 

Informationskällor: Intervju med arbetskonsulent och personer 
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Kommentarer: Här delar arbetskonsulent och personer uppfattningen om att första 
arbetsgivarkontakten sker inom en månad. Det kan vara så att den kontakten inte resulterar i 
ett arbete, men det går inte många veckor innan man börjar söka. 
 
5. Individuellt arbetssökande 
 

Arbetskonsulenternas kontakter med arbetsgivare motsvarar 
arbetsmöjligheter som speglar klienternas preferenser (vad de vill 
arbeta med och personliga målsättningar) och behov (inklusive 
erfarenheter, förmågor, symtom, hälsotillstånd etc). Tonvikten 
ligger 
på att matcha rätt individ till rätt arbete i stället för att ta hänsyn 
till 
läget på arbetsmarknaden (dvs. vilka arbeten som är lätta att 
skaffa). 
Man skriver en individuell arbetsplan, som uppdateras med 
information från arbetsprofilen och nya erfarenheter från 
lönearbeten 
eller utbildningar. 

Poäng: 5 

Informationskällor: Intervju med AK, intervju med person och intervjuer med 
psykiatripersonal. 
 
Kommentar: I intervjuerna med personerna framkommer det tydligt att de upplever att 
arbetskonsulenterna går efter deras intressen och behov. Man försöker alltid hitta den platsen 
först. De berättar också att arbetskonsulenten har samtal om det kan vara svårt att hitta en 
specifik plats, att det kan finnas andra möjligheter också. Arbetskonsulenterna beskriver att 
det ibland kan vara svårt att hitta rätt arbetsplats, ibland behöver man lära känna varandra. 
Det är dock inte ett hinder för att börja söka efter rättplats, att lära känna varandra gör man 
under tiden. 
 
6. Utveckla arbeten- täta besök hos arbetsgivare 
 

Arbetskonsulenterna besöker arbetsgivare minst sex 
gånger i veckan för arbetssökande klienters räkning. 
(Bedöm besöksfrekvensen för varje arbetscoach, räkna ut 
genomsnittet och välj den poäng som är närmast på 
skalan). Alla besök räknas, oavsett om syftet är att 
presentera en viss klient eller att spåra upp arbetstillfällen 
i största allmänhet, oavsett om arbetscoachen träffar 
samma arbetsgivare flera gånger i veckan och oavsett om 
den arbetssökande är med eller inte. Besöken 
dokumenteras i en loggbok som granskas av handledaren 
varje vecka. 

Poäng: 2 

Informationskällor: Intervju med IPS-handledare, granskning av loggbok över 
arbetsgivarkontakter. 
 
Kommentar: Arbetskonsulenterna använder sig inte vanligtvis av en loggbok, utan 
arbetsgivarbesöken presenteras på verksamhetens matchningsmöten. Det är oklart om 
samtliga arbetsgivarbesök presenteras på dessa möten. Inför mätningen blev 
arbetskonsulenterna ombedda att fylla i en loggbok för de senaste fyra veckorna för att testa 
på det, vilket gav en tydligare bild av arbetsgivarkontakterna. 
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7. Utveckla arbeten- skapa relationer till arbetsgivare 
 

7. Utveckla arbeten – skapa relationer till arbetsgivare 
Arbetscoacherna lär känna arbetsgivare genom att besöka 
dem ofta och bygga upp varaktiga relationer till dem. Vid 
besöken tar de reda på vilken arbetskraft som behövs och 
krav på de anställda, berättar vad IPS kan erbjuda samt 
förespråkar en klient som skulle kunna vara en bra 
matchning. (Bedöm varje arbetscoach för sig, räkna ut 
genomsnittet och välj den poäng som är närmast på 
skalan). 

Poäng: 5 

Informationskällor: Intervjuer med AK och intervju med IPS-handledare 
 
Kommentarer: När arbetskonsulenten fått kontakt med en arbetsgivare är de framgångsrika på 
att skapa en relation med dessa i form av tät kontakt och uppföljning. De pratar väl om vilket 
stöd arbetsgivare kan få och beskriver hur metoden fungerar. De kan stötta arbetsgivaren i 
vilken typ av anpassning en person kan behöva och tar reda på vilka krav arbetsgivaren har. 
Det märks att arbetskonsulenterna tror på sitt arbete. 
 
8. Olika slags arbeten 
 

Arbetskonsulenterna hjälper till att skaffa arbeten av olika 
typ, dvs. sådana som tillhör skilda branscher och 
yrkesområden. 

Poäng: 5 

Informationskällor: Dokumentation från IPS-verksamheten och intervjuer med AK. 
 
Kommentarer: De personer som har ett arbete har det inom olika branscher 
 
 
 
9. Olika arbetsgivare 
 

Arbetskonsulenterna hjälper till att skaffa arbeten hos olika 
arbetsgivare och företag. 

Poäng: 5 

Informationskällor: Intervjuer med AK och dokumentation från IPS-verksamheten. 
 
Kommentarer: Ingen av personerna som har arbete har det hos samma arbetsgivare. 
 
10. Permanenta arbeten 
 

Arbetskonsulenterna hjälper till att skaffa fasta arbeten på 
öppna 
arbetsmarknaden snarare än sådana som är tillfälliga eller 
tidsbegränsade (t.ex. övergångsanställningar). Arbetet ska 
vara 
konkurrensutsatt, dvs. kunna sökas av vem som helst, och 
lönen ska vara avtalsenlig och motsvara minst grundlön. 
(Säsongsarbeten och projektanställningar som vänder sig till 
alla människor räknas som konkurrensutsatta). 

Poäng: 5 

Informationskällor: Dokumentation från IPS-verksamheten och intervju med IPS-handledare. 
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Kommentarer: Utav de personer som har ett lönearbete så är inget av dessa skapade för 
personer med funktionsnedsättning, utan är vad man kan kalla konkurrensutsatta. Vissa av 
arbetena har uppkommit av att arbetskonsulenten kontaktat arbetsgivare och på så vis har 
arbete skapats. Några av personerna har sökt sina arbetet själva. En del personer i 
verksamheten har ”praktik”. Ofta beror detta på att personen och arbetsgivaren vill se hur det 
funkar. Detta kan vara viktigt för personen då den kan ”riskera” sin ersättning vid arbete. 
Personen och arbetskonsulenten samtalar om att söka sig vidare till ett lönearbete, men det är 
alltid personen själv som avgör om den ska stanna kvar i praktik eller inte.  
Värt att notera är att skattningen på detta kriterium vid förra tillfället skedde utifrån andra 
parametrar, därav den kraftiga ökningen av poäng. 
 
11. Uppföljande stöd anpassat efter individen 
 

Klienterna får olika typer av stöd för att klara av rollen som 
löntagare. Stödet skräddarsys efter individen och baserar sig 
på arbetets karaktär, individens önskemål, behov, 
arbetslivserfarenheter m.m. Stödet ges av många personer, 
inklusive medlemmar i behandlingsteamet (t.ex. förändringar i 
medicineringen, social färdighetsträning och uppmuntran), 
familj, vänner och arbetskamrater (dvs. naturliga 
stödpersoner) och arbetscoacher. Med klientens samtycke får 
även arbetsgivaren stöd och uppbackning (t.ex. utbildning, 
vägledning och information om anpassningsåtgärder på 
arbetsplatsen). Vid behov hjälper arbetskonsulenterna 
klienterna att byta till ett mer attraktivt arbete eller skaffa sig 
en yrkesutbildning. 

Poäng: 5 

Informationskällor: Intervju med AK, intervju med patienter och observation av möten på IPS-
verksamheten. 
 
Kommentarer: Stödet är alltid individuellt utifrån behov. Vissa har ett mer intensivt stöd från 
både arbetskonsulent och övriga teamet, medan andra inte har det. Önskar personen byta 
arbete så stöttar arbetskonsulenten med detta. 
 
12. Uppföljande stöd under obegränsad tid 
 

Arbetskonsulenterna träffar klienterna veckan innan de börjar 
ett arbete, senast tre dagar efter arbetsstart, en gång i veckan 
under den första månaden och minst en gång i månaden 
under ett år eller längre tid. Omfattningen beror på hur väl 
arbetssituationen fungerar och på personens önskemål. Efter 
en längre period med stabilt arbete trappas stödet ner och 
övergår till en medlem i behandlingsteamet. Om klienten 
förlorar sitt arbete tar arbetscoachen kontakt med individen 
inom tre dagar. 

Poäng: 5 

Informationskällor: Intervju med AK, intervju med IPS-handledare och intervjuer med 
personer,  
 
Kommentarer: Precis som föregående kriterium så är stödet ytterst individuellt. Personerna 
upplever att de får det stödet som de behöver. Vid behov då stödet från arbetskonsulenten 
inte behövs så kan personens kontaktperson i teamet stöta kring ”arbetsrelaterade” frågor. 
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Något som IPS-verksamheten bör fundera över är hur stödet ska fortgå efter projekttidens 
slut, för att det ska fortsätta vara obegränsat. 
 
13. Samhällsbaserade tjänster 
 

De tjänster som ingår i IPS-verksamheten, t.ex. anknytning, 
arbetssökande och uppföljande stöd, ges framför allt i 
naturliga miljöer i samhället. (Bedöm varje arbetskonsulent för 
sig utifrån de platser där personen tillbringar sin totala 
arbetstid. Räkna ut genomsnittet och välj den poäng som är 
närmast på skalan). 

Poäng: 4 

Informationskällor: Intervjuer med personer och granskning av AK almanackor. 
 
Kommentar: Personerna upplever att de träffar sin arbetskonsulent på olika ställen, de får 
välja vart. För arbetskonsulenterna är det svårt att uppskatta, då tiden ofta flyter ihop med 
ordinarie verksamhet i kommunen. Sammanfattningsvis så spenderar arbetskonsulenten 
mycket av sin arbetstid ute i samhället. 
 
14. Aktivt uppsökande verksamhet 
 

Insatserna avslutas inte automatiskt för att klienten har missat 
avtalade möten eller varit oanträffbar en viss tid. I stället söker 
man 
aktivt upp den som avbrutit sitt deltagande för att försöka 
återknyta 
honom eller henne. Kontaktförsöken dokumenteras noggrant. 
Flera 
personer i behandlingsteamet deltar i den uppsökande 
verksamheten 
och anstränger sig att på nytt engagera individen. Många 
hembesök 
och möten på naturliga platser i samhället görs. 
Arbetskonsulenten och en medlem från behandlingsteamet 
träffar klienten tillsammans. 
Arbetskonsulenten pratar med klientens familj, om det är 
lämpligt. Inte förrän det klart och tydligt framgår att personen 
inte vill arbeta längre eller fortsätta med IPS, avbryts 
kontaktförsöken. 

Poäng: 4 

Informationskällor: Intervjuer med arbetsspecialister, gransking av patientjournaler, intervjuer 
med CM, intervjuer med närstående, intervjuer med klienter. 
 

 Tjänsterna avslutas inte för att klienten missat avtalade möte eller varit oanträffbar 
en viss tid. 

 Kontaktförsöken med klienten dokumenteras noggrant. 

 Flera personer i behandlingsteamet deltar i den uppsökande verksamheten. 

 Man gör många hembesök och möte på naturliga platser i samhället. 

 AS och en medlem från behandlingsteamet träffar klienten tillsammans. 

 AS pratar med klientens familj om det är lämpligt. 



43 

 

 
Kommentarer: Verksamheten uppfyller nästan samtliga punkter, bortsett från att de inte 
dokumenteras. Detta är för att verksamheten bedrivs som en öppen verksamhet där ingen 
dokumentationsplikt finns. Görs kontaktförsök i samråd med teamen så dokumenteras detta i 
deras journal. 
 
 
Förslag på förbättringsområden 
 

 Arbetsrehabiliteringen integrerad i den psykiatriska behandlingen genom tät kontakt 
med behandlingsteamen 
Vid en implementering av projektet bör man se över möjligheten för 
arbetskonsulenterna att ha en kontorsplats på psykosvården för att kunna arbeta 
närmare varandra. Detta kan leda till naturliga samtal om möjliga personer som kan 
vara aktuella för IPS. Något som också bör genomföras är någon slags gemensam 
dokumentation. Förslagsvis möjlighet att scanna in arbetsprofil och arbetsplan i 
psykosvårdens journalsystem alt att ansvarig kontaktperson skriver 
”sammanfattningar” kring vad som händer i IPS-processen i journalen. 

 

 Ledarna för verksamheten stöder IPS 
Verksamheten uppmanas att till hösten bjuda in psykosvårdens sektionschef och 
arbetskonsulenternas områdeschef till styrgruppsmöten för att diskutera först och 
främst en fortsättning på projektet, men även involvera dessa i aktuella frågor som rör 
IPS.  

 

 Utveckla arbeten – täta besök hos arbetsgivare 
Vid mättillfället ombads arbetskonsulenterna att fylla i en loggbok för vilka 
arbetsgivarkontakter som gjorts. Denna fyra veckors period visade sig vara en period 
då inte så många nya kontakter togs. En möjlig orsak kan vara att merparten av 
personerna var ute i arbete, studier eller praktikplats. En utveckling kan vara att börja 
använda loggboken mer systematiskt för att se hur många kontakter som tas. 

 

 
Sammanfattningsvis 
 
”IPS i psykosvården” har sedan den förra mätningen gjort framsteg i sin programtrohet. Det 
utmärkte sig bland annat i intervjuerna med delar av personalen i psykosvården som talar 
väldigt positivt om IPS och dess nytta. Det märks att IPS blivit en naturlig del i deras arbete och 
de tänker på fler personer som kan komma ut i arbete med hjälp av IPS. Då frågan om arbete 
numera finns med i vårdplanen ställs frågan om arbete till alla. 
Personerna som intervjuats har belyst det positiva med att arbetskonsulent och kontaktperson 
samarbetar, att de båda tror på personen. I dessa intervjuer framkom det också att sökandet 
efter arbete påbörjar tidigare än vid senaste mätningen vilket stämmer överens med det som 
arbetskonsulenterna beskriver.  
De arbeten som personerna fått är enligt tolkning av manualen konkurrensutsatta arbeten.  
I samtliga intervjuer beskrivs IPS som positivt och nödvändigt. Det märks att 
arbetskonsulenterna och teamen samarbetar och följer metoden väl. Personens intressen 
ställs alltid först och tillsammans försöker de stötta utifrån sina olika professioner. 
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Vi som arbetar i ”IPS i psykosvården” hoppas att våra respektive ledningar gör allt vad de kan 
för att implementera projektet så att det vi byggt upp och arbetat hårt för får fortsätta komma 
personerna till gagn.  
 
 
Sofie Andersson, projketledare/metodhandledare IPS i psykosvården 
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Bilaga 5 MANSA 
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Resultat MANSA 

 

Fråga inskrivning utskrivning 

1 4,5 4,9 

2 3,2 4,5 

3 3,8 3,9 

4 10 JA/1 NEJ 9 JA/ 2 NEJ 

5 10 JA/1 NEJ 10 JA/ 2 NEJ 

6 5,2 5 

7 5 4,9 

8 5,3 5,9 

9 11 NEJ 1 JA/10 NEJ 

10 11 NEJ 1 JA/10 NEJ 

11 5,8 6 

12 5,8 6 

13 3,4 3 

14 6 7 

15 4,6 4,5 

16 4,2 4 
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Bilaga 6 Indikatorer 
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