
Arbetsrehabilitering
Efterfrågan på evidensbaserade insatser har ökat markant i Sverige och Individual Placement 
and Support (IPS) är en av de högst prioriterade psykosociala insatserna i Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer. Utbildningen har gått regelbundet sedan 2012 och fokuserar nu även på 
Supported Education. Särskild tonvikt i utbildningen kommer att läggas vid implementeringen 
av IPS i både en svensk psykiatrisk och kommunal kontext. 

ENLIGT INDIVIDUAL PLACEMENT AND SUPPORT (IPS) 7,5 HP

KURSENS SYFTE

Kursens syfte är att deltagarna ska få grundlägg
ande kunskaper om den internationellt evidensbase
rade Supported Employment metoden, IPS, för per
soner med psykisk funktionsnedsättning i en svensk 
kontext. Efter genomgången kurs kan del tagarna 
urskilja när en rehabiliteringsverksamhet arbetar evi
densbaserat utifrån IPS eller inte, samt hur insatsen 
kan förbättras.

MÅLGRUPP

Arbetsterapeuter och andra intressenter som är verk
samma inom arbetsrehabilitering, från lands ting, 
arbetsförmedling, kommun och försäkrings kassa. 
Kursen följer bestämmelserna i Högskoleförordning 
en SFS 1993:100 med senare ändringar.
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I kursen kommer deltagarna att ta del av de åtta IPS 
principerna och den värdegrund som ligger till grund 
för dem. Originalmodellen för personer med psykos 
presenteras och även hur IPS kan anpassas för personer 
med depression eller bipolär sjukdom och unga vuxna 
(IES  modellen) samt hur stöd till studier (Supported 
Education) kan utvecklas och tillsammans med IPS skapa 
en hållbar karriärsutveckling för de med psykisk ohälsa. 
Dessutom tar vi upp vilket stöd till arbetsgivarna som 
är väsentlig för en optimal matchning och arbetsmiljö

Betoning ligger även på brukarnas, arbets specialist
ernas och arbetsgivarnas erfarenheter. Eftersom IPS 
innebär att ta ett direkt ställningstagande till arbete 
ger kursen också exempel på hur insatserna från olika 
svenska myndigheter, såsom Försäkringskassa och 
Arbetsförmedling kan samordnas i ett IPSnätverk.

• Utformning av IPSarbetsprofil och IPSarbetsplan.

• Utformning av IPSstödet eller nätverket, där 
samverkan med IPSdeltagarens familj och vänner, 
det psykiatriska teamet, försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen och kommunen är central.

• Arbetsplatsanpassningar och matchning av IPS
deltagarens arbetsaktiviteter, arbetsmiljö och 
arbetsförmåga.

• Arbetssökande, rekrytering av arbetsplatser och 
kontakt med arbetsgivare.

• Att göra samhället tillgängligt  attityder till personer 
med psykisk funktionsnedsättning.

• Styrfaktorer såsom lagstiftning, bidragssystem och 

KURSENS INNEHÅLL

Institutionen för hälsovetenskaper erbjuder utbildningar som genomförs av lärare vid Lunds universitet och i många 
fall i samarbete med arbetslivet - en garanti för både ämnesmässig bredd och aktualitet, ett vetenskapligt djup och 
en modern pedagogik. Institutionens uppdragsverksamhet sker i samarbete med Lund University Commissioned 
Education (LUCE) som är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning.

KURSSTART 
OKTOBER 2019



KONTAKTUPPGIFTER

För frågor om innehåll och  
genomförande kontakta:

Karin Delin
Utbildningsadministratör 
karin.delin@med.lu.se

Christina Landelius 
Samordnare för uppdragsutbildning 
christina.landelius@med.lu.se

ANMÄLAN

Välkommen in med din anmälan senast den 6  
september 2019.  Fyll i blankett (se nästa sida) och 
skicka till: 

UNDERVISNINGSFORM

Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, 
föreläsningar, seminarier och grupparbete. Under
visningen är i huvudsak webbaserad. Kursen ex 
amineras med en individuell skriftlig tentamen. 
Kursen ges på halvfart över tio veckor med start 
vecka 41, måndagen den 7 oktober 2019.  

Första veckan är det föreläsningar på plats i Lund 
under 4 dagar. 

BEHÖRIGHET

Allmän behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier:
Sv B, Eng A.

Särskild behörighet
Arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper som 
a rbetar med arbetsrehabilitering för personer med 
psykisk funktionsnedsättning inom vård, arbets
förmedling, försäkrings kassa och kommun.

KURSKOSTNAD & BOKNINGSREGLER

Kursanmälan är bindande och kurskostnad är  
19 000 exkl. moms. Minsta deltagarantal 15 och 
max 18. Byte av deltagare kan ske utan avgift före 
eller i samband med kursstart. Vid avbokning sen
ast 2 veckor före kursstart utgår 50% av del totala 
kurskostnaden. Vid avbokning mindre än två veckor 
före kursstart debiteras kursen i sin helhet.

Lunds universitet
Institutionen för hälsovetenskaper
Karin Delin 
Uppdragsutbildning
Box 157
221 00 Lund

Till anmälan skall du bifoga följande handlingar:

• Betygshandling som styrker din grundläggande 
behörighet (vanligen gymnasiebetyg med Sv B 
och Eng A).

• Personbevis för studier (ej äldre än 3 månader).

• Kursbevis eller motsvarande som styrker din 
särskilda behörighet.

Ulrika Bejerholm 
Professor i psykiatrisk hälsoforskning 
Kursledare
Tel 046  222 19 58 
Epost   ulrika.bejerholm@med.lu.se

För övriga frågor kontakta någon av 
följande:



Kurs IPS Hösten 2019

DELTAGARE

För och efternamn ................................................................................................................

Personnummer .....................................................................................................................

Postadress .............................................................................................................................

Postnummer/Ort ...................................................................................................................

Telefon ..................................................................................................................................

Epost ...................................................................................................................................

 
ARBETSGIVARE

Organisation .........................................................................................................................

Organisationsnummer ...........................................................................................................

Avdelning .............................................................................................................................

Fakturaadress ........................................................................................................................

Postnummer/Ort ...................................................................................................................

Telefon ..................................................................................................................................

Ansvarig chef/Utbildningsansvarig .........................................................................................

Epost till ansvarig .................................................................................................................

För Region Skåne/RSIDnr ......................................................................................................

UNDERSKRIFTER

Utbildningsdeltagare ..................................................Datum: ...............................................

Ansvarig chef .............................................................Datum: ...............................................

Härmed bifogar jag handlingar som styrker min behörighet

Anmälningsblankett

Dina personuppgifter registreras och behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Läs mer om Lunds universitets hantering av personuppgifter på följande 
webbsida: www.lu.se/gdpr


