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ABSTRAKT 

Individuellt jobbstöd, IPS ökar 

aktivitetsförmågan hos psykiskt sjuka 

BAKGRUND 

Psykiskt sjuka behöver individuella stödinsatser för att förbättra aktivitetsförmågan (1).  

Ett arbete kan vara hälsoskyddande och lindra psykiska symtom (2). Förutsättningen är att 

arbetsuppgifterna anpassas, vilket arbetsterapeuten kan göra (3, 4).  

I arbetsrehabilitering kan ”Supported employment – Individual placement and support” (IPS) 

användas (4). Metoden integrerar psykiskt sjuka i samhället via reguljärt arbete, istället för 

särskiljande insatser som dagligverksamhet. IPS förutsätter bra socialt sammanhang och stöd 

runt individen. För att lyckas med arbetsuppgifterna matchas jobbet mot personens önskemål 

och förmåga. Arbetsplatsens personal utbildas att tillvarata personens kompetens och förstå 

psykiskt sjukas specifika behov (4, 5).  

Med utmaningar som personen klarar av, skapas ”flow” som leder till motivation (7). 

Ett flerdisciplinärt samarbete skapar förutsättningar för att förbättra personens funktions-

förmåga (6). 

SYFTE 

Undersöka om det finns evidens för att Supported Employment/Individual Placement and support 

leder till ökad aktivitetsförmåga hos personer med psykisk funktionsnedsättning. 

METOD 

För att besvara frågeställningen gjordes sökning i databaserna Amed, Cinahl, Medline, 

Psycinfo, Social services abstract, Assia samt manuellt (8.)  

Pico-modellen (8) gav underlag till följande kombination av sökord: (mental disorders) AND 

(employment supported OR vocational rehabilitation OR individual placement and support) AND 

(outcome*  OR effective*).  

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar på engelska, om randomiserade kontrollerade 

studier (RCT), åren 2005-2011. Tillgängliga ämnesord, och fritext användes.  

Av 63 träffar kvalitetsgranskades och valdes 4 relevanta artiklar (8). En svensk 

uppföljningsstudie valdes från pilotsökningen. 



 

 

RESULTAT   

IPS ger ökad aktivitetsförmåga, genom studier, arbete, fler arbetstimmar och längre 

anställningstid (9, 10, 11, 12, 13). IPS är mer effektivt för att ge arbete på reguljära marknaden, 

än traditionell arbetsrehabilitering för psykiskt sjuka (9, 10, 11). Med hög grad av samverkan 

mellan psykiatriskt team och jobbcoach blir utfallet bättre (9). Men utfallet beror starkt på den 

omgivning där IPS tillämpas. På marknader med till exempel hög arbetslöshet, blir utfallet 

sämre (9).  

DISKUSSION 

Resultatet visar omgivningsfaktorernas betydelse för aktivitetsförmågan, vilket är i linje med 

ICF (14). Med jobbstöd ökar aktivitetsförmågan och ger jobb på öppna marknaden. 

Arbetsterapeuten kan vara en utmärkt jobbcoach, och spindel i nätet mellan vård, arbets-

marknad och klient.  

Arbetsterapeuten har kompetens att bedöma vilka anpassningar och stöd som personen 

behöver, samt kan utbilda personalen på arbetsplatsen (15). 

Alla artiklar visar att metoden IPS ökar aktivitetsförmågan. Fyra artiklar är RCT, vilket har 

högsta bevisvärdet (8): tre har hög kvalitet och, en måttlig. Tre artiklar med högt bevisvärde 

visar att IPS är effektivare än traditionell arbetsrehabilitering för att öka aktivitetsförmågan.  

Den svenska uppföljningsstudien har begränsad evidens, men pekar på att metoden får 

mer begränsad framgång i vårt samhällssystem (13). Detta styrks av en brittisk RCT (12). 

Utbyggda bidragssystem och en attityd av inte tillvarata psykiskt sjukas kompetens, kan 

motverka integration av denna grupp. 

 Studierna från USA och Europa visar att psykiskt sjuka kan vara en resurs om samhället 

ger dem utrymme (9, 10, 11). 

Genom ett evidensbaserat förhållningssätt kan arbetsterapeuten finna de mest lämpliga 

interventionerna(8). Denna undersökning visar att IPS är en metod som har evidens. Men för 

att kunna tillämpa den i Sverige, krävs ytterligare forskning, eftersom den inte är utvärderad 

för svenska förhållanden (13, 16). 
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Bilaga 1.   Sökmatris 

 Ahmed Cinahl Medline PsycInfo 

Sökning 
2011-12-20 

Sökord/ 
kombinationer 

Antal 
träffar 

Sökord 
kombinationer 

Antal 
träffar 

Sökord 
kombinationer 

Antal 
träffar 

Sökord 
kombinationer 

Antal 
träffar 

Patient 
problem 

Ämnesord 
Mental disorders 
 

 
3689 

Ämnesord 
Mental disorders/TH/RH 
 

 
4476 

Ämnesord 
Mental disorders/RH/TH" 

 
23569 

Ämnesord 
Mental disorders 
 

 
55691 

Intervention 

Ämnesord 
employment supported, 
 
Fritext 
”individual placement and 
support” 
 

 
 
654 

Ämnesord 
employment supported, 
rehabilitation, vocational 
 
Fritext 
”individual placement and 
support” 

 
 
3278 

Ämnesord  
employment, supported 
rehabilitation, vocational   
 
Fritext 
”individual placement and 
support” 

 
 
5431 

Ämnesord  
supported employment 
vocational rehabilitation 
 
Keyword 
”individual placement and 
support” 

 
 
652 

Comp interv         

Outcome 

Ämnesord 
 
 
Fritext 
Outcome*  
Effectiv* 
 

 
 
41188 

Ämnesord 
Outcomes (Health Care) 
 
Fritext 
Outcome*  
Effectiv* 

 
 
327276 

Ämnesord 
Outcome assessment (Health 
Care) 
 
Fritext 
Outcome*  
Effectiv* 

 
 
1059728 

Ämnesord 
Treatment outcomes 
 
Fritext 
Outcome* 
Effectiv* 

 
 
420015 

 
P+I  
P+I+O 
P+I+O + random* 

140 
54 
11 

P+I  
P+I+O 
P+I+O + random* 

273 
105 
13 

P+I 
P+I+O 
**se nedan 

551 
168 
 

P+I 
P+I+O 
P+I+O + random* 

575 
308 
42 

Limits:  
english,  

2005–2011,  
academic  
journals 

randomized 
controlled trial 

        

Antal träffar 4 Antal träffar 12 Antal träffar 16 Antal träffar 28 

Antal lästa abstrakt 4 Antal lästa abstrakt 12 Antal lästa abstrakt 15 Antal lästa abstrakt 16 

Antal lästa artiklar 1 Antal lästa artiklar 3 Antal lästa artiklar 7 Antal lästa artiklar 9  

Antal valda artiklar 
dubletter  inom parentes 

1 (1) 
Antal valda artiklar 

dubletter  inom parentes 
2 (2) 

Antal valda artiklar 
dubletter  inom parentes 

3 (3) 
Antal valda artiklar 

dubletter  inom parentes 
5 (4) 

Söksträng 

( (DE "MENTAL DISORDERS") AND 
((DE "EMPLOYMENT SUPPORTED") OR 
TX ( ”individual placement and support” 
) ) AND (TX outcome* OR TX effectiv*) 
) AND TX random*  
 
 
Limiters –  Publication Date: 
20050101-20111231; Language: 
english 
 

(MM "Mental Disorders/TH/RH")  AND (( 
(MM "Rehabilitation, Vocational") OR TX ( 
”individual placement and support” ) ) OR 
(MM "Employment, Supported") ) AND 
((MM "Outcomes (Health Care)") OR 
outcome* OR effectiv* ) AND TX 
random*  
 
Limiters – Publication Date: 20050101-
20111231; English Language 

((MM "Mental Disorders/RH/TH") )AND ( 
(MM "Employment, Supported") OR (MM 
"rehabilitation, vocational") OR TX ( 
”individual placement and support” ) ) AND 
( ( (MM "Treatment Outcome") OR (MM 
"Outcome Assessment (Health Care)") ) OR 
TX outcome* OR TX effectiv* ) 
 
Limiters – Publication Date: 20050101-
20111231; English Language; Publication 
Type: ** Randomized Controlled Trial 

(su.EXACT("Mental Disorders")AND 
(su.EXACT("vocational rehabilitation") OR 
su.EXACT("Supported Employment") OR 
all(”individual placement AND support”)) 
AND (su.EXACT("Treatment Outcomes") 
OR all("outcome*") OR all("Effectiv*"))) 
AND all(random*) 
 
Limiters  – Source type: Scholarly 
Journals Language: English Date: 2005 – 
2011.  



 

 

Social services 

abstracts 

Assia 

 Sökord 
kombinationer 

Antal 
träffar 

Sökord 
kombinationer 

Antal 
träffar 

 Ämnesord 
Mental Patients  
mental illness 

 
3794 

Ämnesord 
Mental illness 
Psychiatric disorders 

 
5446 

Ämnesord  
vocational rehabilitation 
 
Fritext 
”supported employment” 
”individual placement and 
support” 

 
277 

Ämnesord  
supported employment 
vocational rehabilitation 
 
Fritext 
”individual placement and 
support” 

 
314 

    

Ämnesord 
Outcome/outcomes 
 
Fritext 
Outcome*  
Effective* 

 
18087 

Ämnesord 
 
 
Fritext 
Outcome*  
Effective* 

 
78839 

P+I 
P+I+O 

61 
27 

P+I 
P+I+O 

14 
10 

Antal träffar 1 Antal träffar 2 

Antal lästa abstrakt 0  Antal lästa abstrakt 1 

Antal artiklar att läsa 0 Antal artiklar att läsa 1 (1) 

Antal valda artiklar 0 Antal valda artiklar 0 

((su.EXACT("Mental Patients" OR "Mental 
Illness")) AND (su.EXACT("Vocational 
Rehabilitation") OR all("supported 
employment") OR all(”individual placement 
AND support”)) AND (all(outcome*) OR 
su.EXACT("Outcome/Outcomes") OR 
all(effective*))) AND all(random*) 
 
Limiters  
Source type: Scholarly Journals 
Date: 2005 - 2011 

((su.EXACT("Mental illness") OR 
su.EXACT("Psychiatric disorders")) AND 
(su.EXACT("Supported employment") OR 
su.EXACT("Vocational rehabilitation") OR 
all(”individual placement AND support”)) 
AND (all(outcome*) OR all(effective*))) 
AND all(random*) 
 
Limiters 
Source type: Scholarly Journals 
Date: 2005 - 2011 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Artiklar som ingår i studien om Supported Employment – Individual Placement and Support 

 
FÖRKORTNINGAR I TEXTEN: IPS= Individual placement and support  SE= Supported Employment  DPA=Diversified placement approach 

 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Land 

Databas/-er 

 

Syfte 

 

Design 

Urval 

Bortfall 

Resultat Kvalitet – kommentar 

Evidensstyrka  

(enl SBU:s gradering) 

A) 

Cook J et al. 

Integration of psychiatric 

and vocational vervices: A 

multisite randomized, 

controlled trial of Supported 

Employment.  

 

American Journal of Psychiatry: 

2005; 162:1948–1956 

 

USA 

Cinahl, Medline, Psycinfo 

Undersöka vilka 

effekter av att 

integrera psykiatrisk 

och yrkesinriktad 

rehabilitering i olika 

SE/IPS-modeller får 

på sannolikheten att 

få ett arbete på 

öppen marknad. 

 

Om hög samverkan 

ökar sannolikheten 

att få arbete jämfört 

med lägre grad av 

samverkan.  

 

Undersöka om 

mängden jobbstöd 

ökar chansen till 

arbete. 

Randomiserad kontrollerad 

studie, i sju amerikanska stater. 

 

N=1 648, 18 år eller äldre 

(medelålder 38 år), 53% män, med 

svår psykisk sjukdom rekryterades 

via psykiatriska kliniker och annon-

sering. 

 

Olika modeller av IPS tilllämpades. 

Varje stad hade en experiment-

grupp med ”best-practice”-IPS som 

antingen jämfördes med vanlig IPS 

eller en light-version av experi-

mentgruppens förstärkta IPS-

version. 
 
Bortfall: 375  

Uppföljningstid: 24 månader. 

 

När jobbstödet hade hög integration med psykvården var sannolikheten att att få 

arbete på reguljär arbetsmarknad som störst. Dessa deltagare i program hade 

dubbelt så stor sannoliket att arbeta reguljärt, och 1,25 gånger högre att arbeta 40 

timmar eller mer per månad. Detta gällde även när man kontrollerat för stad, 

deltagarnas demografi, sjukdom, tidigare jobberfarenhet och sociala bidrag. 

 

De deltagare som fick mer coachning för att skaffa arbete hade signifikant bättre 

sannolikhet att få arbete, och jobba fler timmar oavsett nivå av den psykiatriska 

service de fick. 

 

Över 24 månader fick fler i IPS-program med hög intregration av psykrehab arbete 

på öppen marknad. 58% jämfört med deltagare i program med låg integration, 

21% ( p<0.001).  

 

Mer än hälften (53%) av SE-deltagare i program med hög integration av service 

arbetade minst 40 timmar i månaden jämfört med 31% av de med låg integration 

( p<0.001) 

 

SE/IPS-modeller som har hög samverkan mellan psykiatrisk och yrkesinriktad 

rehabilitering ger bättre resultat vad gäller arbete. När service ges på ett sam-

ordnat sätt av multidisciplinära team på ett ställe utifrån samma ”journal” med 

gemensamma träffar varje vecka ökar det chanserna för deltagarna att få ett 

arbete på öppna marknaden, och jobba 40 timmar eller mer per månad. 

Måttlig kvalitet. 

 

MINUS Enligt författarna är 

urvalet inte representativt för 

gruppen personer med svår 

psykisk sjukdom. Samt att 

månadsvis sammanslagna mät-

ningar av mängden tjänster kan 

innehålla missvisningar. 

 

PLUS Tydlig beskrivning av 

urval vilket har följt metoden. 

Etiskt tillstånd och samtycke 

från deltagarna anges. Bortfall 

och resultat tydligt beskrivet. 

Lång uppföljningstid. Bra att för-

fattarna tar upp studiens svag-

heter. 

 

Måttligt stark evidens. 

 



 

 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Land 

Databas/-er 

Syfte 

 

Design 

Urval 

Bortfall 

Resultat Kvalitet – kommentar 

Evidensstyrka 

B) 

Burns T et al.  

 

The effectiveness of 

supported employment for 

people with severe mental 

illness: a randomised 

controlled trial Individual 

Placement and Support in 

Europe: The EQOLISE trial.  

 

The Lancet: 2007; 370: 1146–

1152 

Bulgarien, Italien, Neder-

länderna, Schweiz, Stor-

britannien, Tyskland 

Ahmed, Cinahl, Medline,  

Psycinfo (2) 

Utvärdera effektivitet 

av IPS jämfört med 

annan arbetsrehabili-

tering av god kvalitet 

för personer med svår 

psykisk sjukdom för att 

kunna få en 

anställning på reguljär 

arbetsmarknad. 

Undersöka effektivitet i 

relation till olika väl-

färdssystem och 

arbetsmarknads-

förhållanden. 

Randomiserad kontrollerad 

studie, i sex europeiska städer.  

 

N=312, 18-65 år (medelålder 

cirka 38 år), 60 % män, med 

psykossjukdom slumpmässigt 

fördelade i två grupper – IPS 

eller vanlig arbetsrehabilitering 

(156-156). Två grupper, totalt 

cirka 50 per stad). Stratifierade 

med avseende på stad, kön och 

tidigare anställningsförhållanden. 

 

 

Bortfall: 24 i IPS, 63 i 

kontrollgruppen (38 före 

intervention, 25 efter) 

 

Uppföljningstid: 18 månader. 

 

IPS var mer effektivt på alla uppmätta punkter. 

IPS-deltagare arbetade fler dagar (214 mot 108)  och fler timmar per dag än 

kontrollgruppen. 55% av IPS-deltagare arbetade minst en dag jämfört med 28% i 

kontrollgrupp. 

Kontrollgruppens deltagare hade högre andel ”drop-outs” (45% mot 13%) och fler 

intagningstillfällen på sjukhus (31% mot 20%). Kontrollgruppen tillbringade 

dubbelt så mycket tid på sjukhus under studietidens gång. 

 

IPS är effektivt i skilda samhällssystem och arbetsmarknader, och är en effektiv 

metod för rehabilitering vid psykisk sjukdom. Socioekonomiska faktorer påverkar 

metodens effektivitet. Lokala arbetslöshetssiffror kan därför förklara signifikanta 

skillnader i IPS effektivitet mellan olika städer. 

Hög kvalitet. 

 

MINUS Något otydligt beskrivet 

var deltagarna hittades (men de 

benämns patienter så det är 

antagligen från psykiatrisk 

rehabilitering).  Inget nämns 

kring etiskt tillstånd.  

 

PLUS Stor välgjord studie som 

är publicerad i flera olika 

tidskrifter världen över. 

 

Stark evidens. 

 

 

C) 

Bond G et al. 

 

A randomized controlled 

trial comparing two 

vocational models for 

persons with severe mental 

illness.  

 

Journal of Consulting and 

Clinical Psychology: 2007; 

75(6):968–982 

 

USA 

Psycinfo 

Jämföra två olika 

modeller för arbets-

rehabilitering.  

 

Hypoteser var att: 

1) IPS-deltagare skulle 

få riktigt arbete 

snabbare, ha längre 

anställningstid än DPA-

deltagare. 

2) att fler DPA-

deltagare skulle få ett 

avlönat arbete, vanligt 

eller i anpassad 

verksamhet. 

Randomiserad kontrollerad 

studie, i Chicago. 

 

N=194, 18 år eller äldre (medel-

ålder ca 39 år), med svår psykisk 

sjukdom. Jämn könsfördelning. 

Delagare rekryterades via 

rehabiliteringskliniker och för-

delades slumpmässigt fördelade i 

två grupper, IPS=96 och 

DPA=98 

 

Bortfall: 23, men man fyllde på 

med jobbdata från 16 andra del-

tagare, bortfall=6. 

Uppföljningstid:  24 månader, intervju var tredje månad. 

 

75% av IPS-deltagarna fick ett riktigt jobb jämför med 34% för DPA-deltagare. 

IPS-deltagarna jobbade totalt sett dubbelt så många veckor och dubbelt så många 

timmar som DPA-deltagarna. IPS-deltagarna hade i genomsnitt fler veckor av 

arbete per jobb och hade fler riktiga jobb. Dubbelt så många IPS-deltagare hade 

jobb 20 timmar eller mer per vecka. Analys med hänsyn till bortfall vid sex 

månader gav samma resultat. 

 

Författarna menar att IPS är mer effektivt för att hjälpa personer med svår psykisk 

sjukdom att få ett riktigt arbete än en rehabiliteringsmodell som går ut på att steg-

vis arbetsträna i mer skyddade verksamheter för senare insteg på reguljär arbets-

marknad. Författarna anser att modellen med förutsättningar att kvalificera sig för 

”best treatment”, mer effektiv än alla andra metoder för att hjälpa svårt psykiskt 

sjuka till framgång på öppna arbetsmarknaden. 

Hög kvalitet. 

 

PLUS Powerberäknad storlek 

på urval. Lång uppföljningstid. 

Omfattande statistiska analyser 

av data. Väl beskriven studie. 

Deltagare var tvungna att delta 

vid två inledande träffar, för att 

de skulle förstå projekten och 

kunna ge informerat samtycke. 

 

MINUS Otydlig beskrivet hur 

deltagare föll bort och 16 nya 

som tillkom och sedan blev 187.  

 

Stark evidens. 



 

 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Land 

Databas/-er 

 

Syfte 

 

Design 

Urval 

Bortfall 

Resultat Kvalitet – kommentar 

Evidensstyrka 

D) 

Howard L M et al.  

Supported employment: 

randomised controlled trial. 

 

The British Journal of Psychiatry: 

2010;196:404–411 

 

Storbritannien 

Medline, Psycinfo 

Undersöka IPS 

effektivitet och 

kostnadseffektivitet för 

brittiska förhållanden.  

 

Hypoteser: 

1) efter 12 månader 

skulle en signifikant 

större andel av IPS-

deltagare ha arbete på 

öppna marknaden 

jämfört med vanlig 

rehabilitering. 

 

2) att IPS-deltagare 

skulle arbeta fler 

timmar varje vecka, ha 

längre anställningstid, 

tjäna mer och vara 

mer nöjda  med jobbet 

och sig själva. 

Randomiserad kontrollerad 

studie, vid två psykiatriska 

vårdinrättningar i södra London. 

 

Två grupper: IPS eller tradi-

tionella sysselsättningsåtgärder. 

Stratifierade efter ålder och kön. 

 

N=219, 18-65 år, med svår 

psykisk sjukdom i minst två år, 

som var i kontakt med psykvård. 

Två tredjedelar var män. 

 

Deltagare rekryterades via 

kliniken, där vårdpersonal 

ombads identifiera potentiella 

deltagare. 

 

Bortfall: 22 (11 i varje grupp). 

Uppföljningstid 12 månader. 

 

Det fanns ingen evidens för att IPS var effektivare än vanlig behandling för att 

hjälpa svårt psykiskt sjuka personer att få arbete på öppna arbetsmarknaden.  

 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde uppmätas. Ungefär lika många 

hade arbetat i reguljära jobb. Ingen signifikant skillnad i arbetade timmar eller 

anställningstid. Den enda skillnad som kunde ses var i antal personer som hade 

arbetat reguljärt i två olika stadsdelar– 1 person (3%)  i en, och 12 personer 

(17%) i en annan. Den stadsdel med det högre antalet hade högre poäng på 

bedömningen av följsamhet till metoden. 

 

Författarna diskuterar orsaker till att IPS inte visade sig effektivare än traditionell 

arbetsrehabilitering: samhällsstrukturen, bristande motivation hos deltagarna eller 

brist på samverkan med det psykiatriska teamet kring patienten, kan vara 

bidragande orsaker.  

 

En tidigare studie (se artikel A ovan) visar att med stor samverkan har inter-

ventionen större chans att lyckas. Författarna föreslår också att man prövar 

deltagarnas motivation före insteg i programmet, vilket gjorts i amerikanska 

studier. Bidragssystem och arbetslöshetssiffror kan motverka IPS effektivitet, vilket 

kan ses i andra studier. 

 

Hög kvalitet. 

 

PLUS Powerberäknad 

urvalsstorlek. Väl beskriven 

studie. Tydligt beskrivet mät-

instruments betydelse. 

Omfattande statistisk analys för 

att kunna förklara det oväntade 

resultatet. Skriftligt samtycke 

krävdes, etiskt godkännande 

finns. 

 

Stark evidens. 



 

 

 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Land 

Databas/-er 

 

Syfte 

 

Design 

Urval 

Bortfall 

Resultat Kvalitet – kommentar 

Evidensstyrka 

E) 

Nygren U, Markström U, 

Svensson B, Hansson L, 

Sandlind M.  

 

Individual placement and 

support – a model to get 

employed for people with 

mental illness – the first 

Swedish report of outcomes.  

 

Scandinavian Journal of Caring 

Sciences: 2011; 25: 591–598 

 

Sverige 

 

Funnen i pilotsökning 

(Finns i Amed, Cinahl, Medline, 

Psycinfo) 

 

Undersöka utfall och 

genomförande av 

IPS  efter 12 

månader. Undersöka 

effekter i arbete och 

på det personliga 

planet och relationen 

däremellan. 

Uppföljning av en prospektiv 

studie av deltagare i två IPS-

program i norra Sverige. 

 

N=65, frivilliga psykiskt sjuka ur 

studien, de flesta under 30 år (56 

st), och med depression och 

ångestsyndrom till största delen. 

 

Bortfall: 5 

 

Uppföljningstid: 12 månader. Jobbsituation registrerades varannan månad. 

 

Vanligaste utfall var att gå från ingen sysselsättning till praktik på arbetsplats.  

29 deltagare stannade sex månader eller längre. Av de som fick arbete var det  

10 som behöll det längre än sex månader. 25 procent av deltagarna var någon 

gång engagerad i arbete på öppna marknaden. 14 procent därutöver i studier.  

Fem av de som började studera stannade mer än sex månader.  

Ingen skillnad mellan män och kvinnor i utfallet. 

 

Ingen sysselsättning: från 71 procent till 30.  Antal veckor i arbete – median 23. 

Timmar/v – median 20.  

Skyddad verkstad: från 11 procent till 0. Antal veckor i arbete – median 22. 

Timmar/v – median 16. 

Arbetspraktik: från 9 procent till 42. Antal veckor i arbete – median 22. 

Timmar/v – median 16. 

Studier: från 1 procent till 10. Antal veckor i studier – median 8. Timmar/v – 

median 7. 

Anställning: från 8 procent till 18 procent. 

 

Bara 4 deltagare hade ingen sysselsättning på hela tiden. 

 

Följsamheten till IPS som metod uppmättes till genomsnittlig. 

 

Författarna diskuterar: i Sverige finns en lång tradition av skyddade arbeten med 

låga förväntningar på personerna och en vårdande attityd, samt ett generöst 

allmänt bidragssystem (jämför med t ex USA). Denna kontext påverkar 

möjligheterna till genomförande av IPS.  

Måttlig kvalitet. 

 

PLUS En studie på svenska 

förhållanden. Informerat 

samtycke anges. 

 

MINUS Litet, ej representativt 

urval för gruppen psyskt sjuka. 

Mest unga personer. Begränsar 

möjlighet att generalisera. 

 

Begränsad evidens. 

 

 

 


