
Visste du at: 

“Du som arbeidsgiver kan 
utgjøre en stor forskjell for 
noen, samtidig som du får 
oppfylt ditt bemannings-
behov”

Individuell jobbstøtte - IPS 

Vi formidler kvalifiserte  
og motiverte jobbsøkere  
til ordinært arbeid

Jeg har fått drømmejobb i barnehagen, jeg stor-
trives med både barn og kollegaer. Setter så stor 
pris på å få komme i gang med jobb igjen. Jeg er 
så sliten at jeg stuper i seng når jeg kommer hjem, 
men det gjør ingenting. 



Hva	er	Individuell	jobbstøtte?	

Individuell jobbstøtte (IPS, Indivdual 
Placement and Support) er en 
kunnskapsbasert metodikk for å 
bistå mennesker med psykiske  
helseutfordringer ut i ordinært,  
lønnet arbeid.   

For å få til dette,  har vi et tett og  
godt samarbeid mellom helse, NAV  
og arbeidsgivere. Basert på  
jobbsøkers motivasjon, kompetanse  
og ressurser, får vi til god jobbmatch 
med arbeidsgivers behov.  En vinn- 
vinn situasjon.

Visste du at: 

“De fleste som rammes 
av psykiske lidelser blir 
helt friske”

Hvem	er	vi?

Vårt IPS team ble etablert i 2013. 
Basert på gode resultater med  
arbeidsformidling, har vi etablert et 
fast samarbeid mellom Diakonhjemmet 
Sykehus og NAV i bydelene Frogner, 
Ullern og Vestre Aker. 

IPS-metodikken er utviklet i USA  
og benyttes både nasjonalt og  
internasjonalt i stadig større grad. 
Jobbspesialistene i teamet har  
erfaring fra rekruttering, har solid 
kunnskap om inkludering i  
arbeidslivet, og har god kjennskap  
til arbeidsmarkedet.  
Vi jobber for et rausere arbeidsliv 
og tilbyr kostnadsfri rekruttering for 
bedrifter.

Slik	samarbeider	vi	med	deg	som	jobbsøker:

•  Sammen med deg kartlegger vi dine interesser, kompetanse og  
   muligheter i arbeidslivet

•  Vi jobber sammen for å finne en arbeidsgiver som passer for deg 

•  Vi motiverer og støtter deg, før, under og etter ansettelse

•  Hvis du ønsker det, samarbeider vi med din arbeidsgiver 

Individuell jobbstøtte - IPS 



Slik	samarbeider	vi	med	arbeidsgivere:

Visste du at: 

“Ved å ansette personer med 
psykiske helseutfordringer, kan 
din bedrift øke sin inkluderings-
kompetanse. Dette bidrar til et 
positivt arbeidsmiljø.”

Visste du at: 

“96 % av befolkningen 
mener i en undersøkelse 
at arbeid er viktig for deres 
psykiske helse”

Vi er strålende fornøyd 
med jobben han gjør. 
Han er varm og tilstede-
værende med både barn, 
foreldre og kollegaer.  
Vi prioriterer å sette han 
inn mest mulig når vi har 
behov for det, fordi vi  
opplever at han gjør 
en så god jobb. Dette 
kommer vi til å fortsette 
med.

•  Vi lytter til bedriftens behov, vårt mål er den gode jobbmatch,  
    rett person på rett plass

•  Vi gir individuelt tilpasset oppfølging av arbeidstaker før, under og etter   
    ansettelse

•  Vi er din trygge rekrutteringspartner, og bistår deg før, under og etter   
    ansettelse

•  Vi gir råd om økonomiske virkemidler som kan støtte opp under lønnet  
    arbeid i bedriften



Individuell jobbstøtte - IPS

Individuell jobbstøtte - IPS 

Visste du at: 

“60-70 % av alle som har 
en psykisk helseutfordring 
ønsker en jobb, likevel har 
under 10% en jobb å gå til”

Interessert?
•	 Er	du	jobbsøker?	
Ta kontakt med din behandler eller  
din NAV-veileder. 

•	 Er	du	arbeidsgiver?		
Ta kontakt med teamleder
Camilla Kötterheinrich 
tlf: 958 76 079
e-post: Camilla.Kotterheinrich@diakonsyk.no,
eller aktuell jobbspesialist.
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