Stöd till patienter på psykosmottagningar att komma i arbete eller studier
Projektet 'Integrering av IPS i psykosvården' bedrivs sedan 2019 under Samordningsförbundet i Stockholm och har som målsättning att: "Personer inom målgruppen ska få
tillgång till individuellt stöd för att komma i arbete eller studier. Tanken är att så
tidigt som möjligt föra arbete och studier på tal med patienter inskrivna på psykosmottagningar och erbjuda möjlighet till arbetslivsinriktad rehabilitering i form
av IPS." (IPS: Individual Placement and Support, är en metod för att stödja brukare att
komma i arbete.)
Projektet har finansiering från Samordningsförbundet t o m december 2022, därefter är
framtiden osäker. Här finns mer info om projektet: https://samordningstockholm.se/insatser/integrering-av-ips-i-psykosvarden/
Av totalt 66 deltagare som har gått igenom projektet till slutet av 2021 var 13 aktiva i
arbete och 6 i studier när de lämnade projektet, d v s 29% i arbete eller studier. Av de 36
som hittills har lämnat projektet under 2021 var 39% aktiva i arbete eller studier när de
lämnade projektet. Det måste ses som ett mycket bra resultat!
Nu, i början av 2022, diskuteras hur denna verksamhet ska kunna implementeras permanent när projekttiden är slut. Två viktiga intressenter är Sthlms Stad och Region Sthlm.
Det ser ut som att implementeringen är långt ifrån löst, bl a har Region Sthlm ännu inte
tagit tydlig ställning.
Utöver uttalandet nedan har också Brukarrådet vid Norra Stockholms psykiatri den
14/12 vädjat till Norra psykiatrins ledning att ta ställning för en gemensam finansiering
av en permanent verksamhet.
I december -21 antog några föreningar, representerade i Brukarrådet vid Psykiatri Södra
Stockholm, följande uttalande:
Till Region Stockholm
Stockholms stad
m fl.
Om projektet 'Integrering av IPS i psykosvården'.
Detta projekt bedrivs för närvarande inom Norra Stockholms psykiatri och Psykiatri
Södra Stockholm, med finansiering säkrad t o m december 2022.
Vi representanter för brukar- och anhörigföreningar, ledamöter av Brukarrådet vid Psykiatri Södra Stockholm, har tagit del av information om projektet, bl a vid rådets två
senaste möten. Vi ser att denna verksamhet hjälper många brukare till att komma tillbaka i arbete eller studier, vilket är mycket värdefullt. Vi anser därför att denna verksamhet, i stället för att bedrivas i projektform, bör göras permanent och utvecklas och
utvidgas. Vid dagens möte beslöt vi därför att uttala vårt stöd för:
•

•

att den verksamhet som nu bedrivs inom IPS-projektet görs permanent, i samverkan mellan Stockholms stad, Region Stockholm och de övriga myndigheter
som medverkar.
att Stockholms stad och Region Stockholm tillsammans finansierar de årliga
budgetar som behövs för att bedriva verksamheten långsiktigt.

Stockholm 2021-12-20
Undertecknat av representanter för följande föreningar:
OCD-förbundet Sthlm
RSMH Tyresö
Föreningen Balans

IFS/CS
SPES (SuicidPrevention och EfterlevandeStöd)
SHEDO (Ätstörningar och självskadebeteende)
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