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Artikel 27 i FNs konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning om arbete och sysselsättning  

• Göra det möjligt för målgruppen att få faktisk tillgång till 
arbets- och yrkesvägledning, arbetsförmedling, 
yrkesutbildning och vidareutbildning, som är allmänt 
tillgängliga 

• Främja möjligheter till anställning och befordran för 
personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden 
och hjälp med att finna, få, behålla och återgå till en 
anställning 

 



 

Nationella riktlinjer 
 

  

 Supported Employment enligt Individual Placement and 
Support (IPS) 

  

 Rekommenderas för: 

• personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. 

• personer med missbruk eller beroende av alkohol och 
narkotika. 
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Alfas verksamhet 

 
Information och vägledning (2009) 

 

Stöd till arbete eller en studieplats enligt IPS-
metoden (2012) 

 

Studiecirklar: Din egen makt, Din egen 
berättelse (2013) 
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Studiecirklar på Alfa 



IPS-metoden 

• En specifik metod inom Supported 
Employment. 

• Särskilt utvecklad för personer med psykisk 
ohälsa. 

• Manualbaserad metod. 

• Evidensbaserad metod. 



Åtta principer för IPS metoden 

1. Målet är att få ett vanligt arbete 

2. Personen själv får bestämma om hen vill arbeta 

3. Arbetssökandet inleds tidigt (inom en månad) 

4. Personens preferenser, intresse och val är viktiga 

5. Tillgång till kontinuerligt stöd som ej är tidsbegränsat 

6. Råd om ekonomi och bidrag 

7. Rehabiliteringen ska vara integrerad i vården 

8. Systematiskt etablera kontakter med arbetsgivare 
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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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Resultat av Alfas IPS skattning 102 poäng 



Resultat pilotprojekt 

• 6 personer startade IPS-stöd 

• Två personer har fått praktik 

• Två personer har påbörjat studier 

• Två personer har uppehåll med IPS-stöd p.g.a. 
återfall i missbruk 

• En person har uppehåll p.g.a. sjukdom 



Diagrammet visar fördelningen av diagnoser hos Alfas 
deltagare 2015  
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Resultat för Alfas 113 deltagare 2014 
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Lönearbete Praktik Studier Volontär Bistånsbedömd sysselsättning
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Hinder för målgruppen att komma ut på 
arbetsmarknaden 

 
1. Risk att förlora sin ersättning 

2. Skepticism mot att personer med psykisk funktions-
nedsättning och beroende arbetar 

3. Regler för arbetsrehabilitering stödjer inte IPS utan: träna 
först och jobba sen 

4. Svårigheter i samordningen av olika myndigheters insatser 


