
 

 
 
 

Ansøgning til samarbejdsprojekter i 2021 
med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet  

 
 

 
Frist for at indsende din  

ansøgning 
 

23. oktober 2020 
 
 

 
Skemaet sendes til 
 
ehp.center-for-sundhed@regionh.dk 
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Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte 
 

Samarbejdsprojekter med  
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet  

 
1. Projektets titel: 

 

Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med psykisk sygdom i 
Hillerød Kommune 
 

2.  

Ansøger: 
 

Hillerød Kommune 
 
Trollesminde alle 27, 3400 Hillerød  
 
 
 

Adresse: 
 
CVR nummer: 
 
Bankoplysninger: 
 

CVR nr. 2918 9366 
 
EAN-nummer 5790000365906 

Navn på projektleder: 

 
Marie Stockmarr 
Tlf.72 32 53 19 
mast@hillerod.dk 

Tlf. nr.:  
  

E-mail: 
 

 

 
Navn på projektets 
juridisk ansvarlige 
person: Tlf.nr.: 
E-mail: 
 

Stine Hollendsted, Arbejdsmarkedschef 
Tlf. 72323100 
STKR@hillerod.dk 
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3.  Oversigt over 
samarbejdspartnere 
 
Oversigt over bilag 
med tilsagn om 
deltagelse i projektet. 
 
 
 

Hillerød Kommune, Psykiatrisk Center Nordsjælland og 
Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København.  
 
Se bilag med samarbejdsaftale.  

5.  Der ansøges om i alt:  
________127.780 kr..____ kr. (jævnfør budgetskema) 

6.  Projektets varighed:  
Projektet forventes igangsat ___1.1.2021._/____   (evt. 
senest d. xx) 
 
og afsluttet 1.1.2023____/____ 
 
 

7. Er der ansøgt eller 
bevilget økonomisk 
støtte fra anden side: 

 
Ja x___ Nej ___ 
 
Der ansøgt om økonomisk støtte hos: 
 
1. 
2. 
3. 
 
Der er bevilget økonomisk støtte fra 
 
1. Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København 
afholder og finansierer uddannelsen af IPS 
konsulenterne/koordinatoren.  
2. 
3. 
 

8. Indgår der 
egenfinansiering i 
projektet, evt. i form af 
timer: 

Ja 



 

 4

9. Hvis svaret er ja til 
spørgsmål 8, hvad er 
da projektets samlede 
budget: 
 

 1.250.000 kr. til de to IPS konsulenter og 1 IPS 
koordinator. 

 75.000 kr. til trofasthedsmåling hvert år.  

Der ansøges om: 
 107.380 kr. til at dække de 7 timer som projektet 

kræver af faglig projektledelse i implementeringsfasen i 
2021. Projektledelsen er afgørende så vi sikrer at IPS 
metoden implementeres som den skal og dermed 
kommer borgerne til gavn i den grad, det er muligt. 

 20.400 kr. til at dække indkøb af IPS manual, 
udarbejde informationsmateriale til borgere, 
virksomheder og fagpersoner og afholdelse af worksj 
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Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 
 

Samarbejdsprojekter med  
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet  

 
1
. Projektets titel: 

Idriftsættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for 
borgere med psykisk sygdom 
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2
.  

Projektbeskrive
lse (max 2.400 
tegn) 

Hillerød Kommune ønsker i samarbejde med Psykiatrien i Nordsjælland 
at implementere IPS-metoden med det formål at fremme beskæftigelsen 
for de af kommunens borgere, der lider af alvorlige sindslidelser.  
 
Hillerød Kommune ansøger derfor om 127.780 kroner til faglig 
projektledelse i implementeringsfasen i 2021 samt udarbejdelse af den 
nødvendige kommunikationsmateriale, indkøb af IPS manual og 
afholdelse af workshop med samarbejdspartnere. Det er et beløb, der vil 
sikre en fremadrettet stærk styring af implementering og forankring af 
IPS-metoden i Hillerød Kommune 
 
Ved at implementere IPS-metoden kan borgere i målgruppen via en IPS-
konsulent støttes til at få og beholde et lønnet job på det ordinære 
arbejdsmarked. IPS-konsulenten samarbejder med borgerens 
psykiatriske behandlere og er et koordinerende bindeled mellem de 
forskellige enheder og på tværs af systemer. 
 
Den danske version af IPS baserer sig på otte principper: 
 

 Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked 
 Alle kan deltage. Ingen bliver ekskluderet 
 Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i programmet 
 IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling 
 Indsatsen er baseret på IPS-kandidatens egne præferencer og 

valg 
 Støtten under beskæftigelse varer så længe, der er behov for det 
 Vejledning om sociale ydelser og arbejde 
 Samarbejde med virksomhederne. 

 
Et gennemsnit på tværs af 15 internationale forskningsforsøg viser, at 
59 procent af borgerne med svær psykisk sygdom opnår ordinær 
beskæftigelse, når de modtager IPS-indsats. Dette gør sig kun gældende 
for ca. 23 procent i andre typer af beskæftigelsesindsatser. 
 
På baggrund af både de internationale og nationale gode resultater vil 
Jobcenter Hillerød implementere og idriftsætte IPS-metoden i Hillerød 
Kommune. Det indebærer følgende: 
 

 Ansættelse af to IPS-konsulenter (caseload: 20 borgere pr. 
konsulent samt efterværn). Antallet kan skrues op til 25 borgere. 
Konsulenter er ansat pr.1.1.2021. 

 Ansættelse af en IPS-koordinator, der varetager den faglige 
ledelse af konsulenterne (caseload: 10 borgere samt efterværn). 
Antallet kan skrues op til 15 borgere. Koordinator er ansat 
pr.1.1.2021.  

 Uddannelse i IPS-metoden. Sker i januar 2021.  
 Evaluering af metoden. 
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3. 

 
Baggrund, 
forudsætning og 
motivation for 
projektet: 
 

Hillerød kommunes byråd har afsat 1.250.000 kroner og der mangler derfor 
127.780 kroner for at fuldføre projektet. Baggrunden for at Hillerød Kommunes 
byråd har valgt at afsætte midler til implementering af IPS metoden er, at 
Jobcenteret oplever en udfordring i forhold til at få borgere med psykisk sygdom 
i beskæftigelse. Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) er en evidensbaseret 
beskæftigelsesindsats, der har vist gode resultater i forhold til at støtte personer 
med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller 
uddannelse. IPS-indsatsen styrker arbejdsmarkedstilknytning for gruppen af 
borgere, der har mindst tilknytning til, eller som har sværest ved at bevare en 
tilknytning til, arbejdsmarkedet. 
 
IPS er implementeret og i drift i flere kommuner i Danmark, for eksempel i 
Hjørring, Silkeborg, København og Frederiksberg. 
 

4.  
Beskrivelse af 
projektets 
målsætning: 
 

Det er vurderingen, at 30 % af de 50 borgere, der hvert år bliver en del af IPS 
projektet, kommer i job. 
 

 
Delmål: 
 

At få implementeret IPS-metoden, så den består trofasthedsmålinger hvert år.  

5.  

Hvordan lever 
projektet op til 
social- og 
psykiatriudvalget
s puljekriterier? 
 

Projektet lever op til puljekriterierne ved, at IPS-indsatsen kræver et tæt 
samarbejde mellem kommunen, Psykiatrisk Center Nordsjælland (PCN) og 
virksomhederne. Hvis vi skal lykkes med at få flere borgere med psykisk sygdom 
i arbejde, skal IPS-konsulenterne være en del af det daglige arbejde på PCN og 
være i tæt dialog med behandlerne. De skal også være tilstede i virksomhederne 
og skabe muligheden for at borgerne kan komme i arbejde ved at lære og 
hjælpe virksomhedsejerne til at kunne rumme medarbejderne. Ligeledes hjælper 
IPS-konsulenterne borgeren med at varetage og fastholde jobbet.  
 
  

6. 

Målgruppe(r): 

Målgruppen for indsatsen er borgere med svære psykiske lidelser såsom 
skizofreni, affektiv bipolar lidelse, tilbagevendende depression eller ADD/ADHD1, 
som er tilknyttet det psykiatriske behandlingssystem, og som har et ønske om 
og er motiverede for at komme i job eller uddannelse.  
 
IPS indsatsen er en udvidelse af beskæftigelsesindsatsen til aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, 
borgere på ressourceforløb og borgere i sygedagpengeforløb.  
 
Aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med varighed over 12 
måneder udgør 235 personer. En stikprøve på 65 personer i målgruppen viser, 
at 62 procent af målgruppen har en psykiatrisk lidelse.  
 
En estimeret målgruppe for projektet vil derfor aktuelt være 146 personer, hertil 
tillægges et antal borgere på ressourceforløb samt sygedagpenge. 
Indsatsen tilbydes det første år til 50 ledige borgere med et løbende optag. 
Erfaringer fra andre kommuner viser, at konsulenterne maximalt kan tage to nye 
borgere ind om ugen. Det vil sige, at der går tre til fire måneder før, de har fuld 
caseload. 
 
 

 
1 Der er ikke et studie der viser at metoden har særlig effekt ift. borgere med ADD/ADHD. Der er dog andre kommuner der har valgt at inkludere 
målgruppen og oplever det giver mening.  
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7. 
 
Metoder, der skal 
udvikles: 
 
Aktiviteter, der 
skal 
gennemføres: 
 
Hvem skal 
bidrage eller 
udføre hvad: 
 

 
IPS metoden er velafprøvet og dokumenteret. Opgaven består således i at få 
uddannet IPS konsulenter og koordinator i at mestre metoden. Vi ønsker at 
koble det til FACT metoden, som PCN skal i gang med at anvende i Hillerød 
Kommune.  
 
Hillerød Kommune ansætter to IPS-konsulenter og en IPS-koordinator 
pr.1.1.2021. I januar skal de uddannes i IPS-metoden og introduceres til PCN’s 
metoder og arbejdsgange. Fra februar og frem skal de starte borgere op i IPS-
forløb. Hillerød Kommune kommer til at følge konsulenternes arbejde tæt, så det 
sikres, at metoden anvendes. Der vil løbende blive fulgt op på resultater og selve 
implementeringsmodellen vil også blive evalueret. I slutningen af 2021 skal der 
foretages en såkaldt trofasthedsmåling, hvor Forskningsenheden ved Psykiatrisk 
Center København undersøger hvorvidt vi lever op til kravene i IPS modellen 

8.  
Indpasning af 
indsatser i 
eksisterende 
behandlingstilbud
: 
 

IPS-metoden skal indpasses FACT- metoden som PCN benytter. 
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9.  
Plan for 
kommunikation/f
ormidling til 
professionelle i 
projektet: 
 

Målgrupp
e Budskab 

Formål 
med 

budskab 
Kanal / medie 

Hvornår / 
hvor ofte? 

Afsnitslede
lse på PCN 

 

Info om 
projektet 

Bred 
opbakning CL CL-møder 

 

Medarbejd
ere på 
PCN 

Inddragelse i 
projektet 

Info om 
projektet 

og 
indsatsen. 
Forventnin

ger 

Lean-tavle?, 
nyhedsbrev, p-

møde. 
Socialrådgivermødet 

på PCN, Særskilt 
møde med IPS-

konsulenter 

Løbende 

Patienter 

 

Info om 
projektet 

Info om 
projektet 

Folder. Tydelig 
synlighed i afsnittet 

(dørmarkering) 
1.1.2021 

IPS 
konsulente

r 

 

I skal arbejde 
efter denne 
her metode 
og få gode 

samarbejdsrel
ationer til 
PCN og 

virksomheder 

Tydeliggøre 
at der er 
en meget 

klar ramme 
og mål for 

deres 
arbejde. At 
samarbejds

evner er 
centralt.  

Stillingsopslag, 
jobsamtale og 

ledelse 
efterfølgende 

Ved 
ansættelse, 

i 
kompetenc
eforløb og 
når deres 

arbejde går 
i gang.  

Sagsbehan
dlere i 

jobcentere
t 

IPS virker og 
det er meget 
vigtigt at I 
samarbejde 

med IPS 
konsulenterne 
om borgeren 

Få 
sagsbehan
dlerne til at 

forstå at 
samarbejde

t om 
borgeren er 
vigtigt for 

at det 
lykkes at 
hjælpe 

borgerne 
videre 

Infomøde, ledelse i 
dagligdagen 

Ved opstart 
i januar og 

løbende  

Ledere og 
medarbejd

ere i 
socialpsyki

atrien 

Kan vi 
samarbejde 

om opgaven? 
Jeres bidrag 

er vigtigt 

Få 
socialpsyki

atriens 
kompetenc
er med i en 
helhedsorie

nteret 
indsats 

Samarbejdsmøder  
I efteråret 

2020 

Sagsbehan
dlere i 
Social 
Faglig 
Enhed 

IPS er for 
denne her 

målgruppe og 
kan det her…  

Informere 
sagsbehan
dlerne om 

at 
indsatsen 
findes og 

Personalemøde/afde
lingsmøde 

Efteråret 
2020 og 

igen januar 
2021 
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nogle af 
deres 

borgere vil 
blive en del 

af den.  

Virksomhe
derne 

Vi har 
arbejdskraft 

til jer der 
måske 

kræver særlig 
opmærksomh

ed i en 
periode og vi 
er der til at 
hjælpe til 

med at det 
lykkes 

Gøre 
virksomhed
er trygge 
ved at IPS 
konsulenter
ne danner 
bro til dem 
og holder 
fast over 
lang tid 

(efterværn)  

I samtalen mellem 
IPS konsulent og 

virksomhed 

Hver gang 
IPS 

konsulent 
kontakter 

dem 

Politikerne  

IPS virker og 
derfor kan I 
stole på at 

businesscase
n tjener sig 

ind 

Gøre dem 
trygge ved 
beslutning 

om 
budgetudvi

delsen 

Vibeke og Stine 
samtaler med 

udvalg og byråd 

I 
budgetproc
essen fra 
juni til 
september 
2020 

1
0. 

 
Organisering af 
projektet: 
 

Organisering 

Projektleder: Marie Stockmarr, udviklingskonsulent i Hillerød Kommune 

Projektgruppe: Stine Hollendsted (projektejer), Marie Stockmarr 
(udviklingskonsulent), Anne-Therese Schultz (udviklingskonsulent Jobcenteret), 
Anne Lund Bækkegaard (faglig koordinator i Jobcenteret) og Simon Juel 
Pedersen (udviklingskonsulent Borger og Socialservice) og Mie Albrektsen 
(Udviklingskonsulent i Nordsjællands Psykiatriske Center). 

Styregruppe: Vibeke Abel (direktør), Vibeke Ries (Borger- og socialservicechef), 
Hella Obel (Ældre og Sundhedschef), Stine Hollendsted (Arbejdsmarkedschef og 
styregruppeformand) og Jacob Vagner Madsen (Udviklingschef Psykiatrisk Center 
Nordsjælland).  

Følgegruppe: Sektionsleder for IPS teamet (vakant. Besættes pr.1.1.2021), 
Tim Eriksen (sektionsleder Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter, Niels 
Rasmussen (sektionsleder Jobcenter), Tina Lyhne (sektionsleder Socialfaglig 
Enhed og Center for Udvikling og Støtte)  

Der er tæt samarbejde med Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center 
København.  
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1
1. 

 
Projektets 
tidsplan – gerne 
vedhæftet som 
bilag: 
 

 

Indsatsområde Beskrivelse af milepælen Deadline 

Projektbeskrivelse 
Projektbeskrivelse er 
godkendt af styregruppen.  

 

24. juni 2020 

Første politiske 
drøftelse af budget  

Her tager politikerne første 
gang stilling til om IPS skal 
med videre i 
budgetforhandlingerne 

3. Juni 2020 

Aftale mellem 
Forskningsenheden, 
kommune og PCN. 

 

Der afholdes et møde d.17. 
juni med deltagelse af 
Forskningsenheden, 
styregruppen, følgegruppen 
og projektgruppen som et 
slags kickoff møde.  

1. juli 2020 

Endelig politisk 
vedtagelse af 
budgetforslag 

 

Budgetseminar d.12.-13. 
september hvor partierne 
forhandler den endelige 
aftale.  

15. september 
2020  

Samarbejdsaftale 
med PCN 

Samarbejdsaftale med PCN er 
udarbejdet og godkendt. 

 

1.oktober 2020 

Jobbeskrivelse af 
IPS konsulenter 

Jobbeskrivelsen er udarbejdet 
og sendt til relevante 
jobsøgningsportaler  

1. oktober 
2020 

Kompetenceforløb 
er planlagt 

Kompetenceforløb er planlagt 
med forskningscenteret  

 

1. oktober 2020 

Sammenhæng med 
andre indsatser i 
kommunen 

Der er udarbejdet et form for 
katalog eller aftale over 
indsatser i IPS i fx 
socialpsykiatrien, 
sundhedstilbuddene.  

 

1.november 
2020  

Samarbejde 
mellem myndighed 
og IPS 

Samarbejdet mellem 
myndighed og IPS 
konsulenter er afklaret og 
beskrevet.  

 

1.november 
2020 

 
 

Jobsamtaler Afholdelse af jobsamtaler November  

Arbejdsstationer  Arbejdspladser og IT udstyr 
er etableret til IPS 

1. januar 2021. 
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konsulenterne i Jobcenteret 
og hos PCN  

 

IPS konsulenter 
ansat 

Medarbejdere er ansat og kan 
påbegynde 
kompetenceudvikling og 
etablering af arbejdsgange og 
samarbejdsrelationer i 
kommunen, virksomheder og 
psykiatri.  

 

1.januar 2021 

Trofasthedsmåling 
Der er foretaget en 
trofasthedsmåling  

1.august 2021 

Evaluering  

Der er foretaget en 
midtvejsevaluering af 
projektet  

 

1.december 2021. 

Projekt overgår til 
drift  Slutevaluering  

1.januar 2023 
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Skema 3: Budget for hele projektperioden 
 

Samarbejdsprojekter med  
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet  

 
 

 
1. Projektets titel: 
 

Idriftsættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) 
for borgere med psykisk sygdom 
 

 
2. Regnskabsansvarlig: 
 

Arbejdsmarkedschef Stine Hollendsted 
Tlf.nr.: .: Tlf. 72 32 31 00 
E-mail: stkr@hillerod.dk 

 
 

 
Aktivitetsomfang 
(antal) 

 
Timetal og 
sats 

 
Beløb i kr. 

 
Noter 

 
4. Faglig projektledelse: 
 

1 projektleder 7 timer om 
ugen i 2021 
Sats 295 kr. 

 
107.380 kr. 

 

 
5. Fagprofessionel bistand: 
 

    

 
6. Materialer  
 

Workshop med 
virksomheder og 
andre 
samarbejdspartn
er 
 
Manual i IPS 
 
Udarbejdelse og 
trykning af 
pjecer og 
plakater 

10 timer 
 
 
 
 
 
6 x 329 kr. 
 
20 timer 

8.000 kr. 
 
 
 
 
 
2400 kr. 
 
10.000 kr. 

 

 
7. Øvrige udgifter 
 

    

 
ANSØGT BELØB I ALT: 
 

  127.780 kr.  

 
  

 


