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McLeroy, KR, Bibeau, D, Steckler, A, et al. (1988) An ecological perspective on health promotion programs. Health Education Quarterly 15(4): 351–377.

Sosio-økologisk 
modell



«The life-style hypothesis approaches disease as 
though ill health is the result of personal failure. It 

dismissed wth a wave of a hand most environmental
toxins and it ignores the crucial connection between

individual behavior and soial norms and rewards. It 
is, in fact, a victim-blaming approach to disease.»

Tesh, S. (1981). Disease causality and politics. Journal of health politics, policy and law. 6(3). Pp. 369-390. 
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“Helse er definert som en tilstand av fullstendig fysisk, 
psykisk og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom 

eller lidelser.”

“Helse er evnen til å tilpasse seg og å lede seg selv.”
Machteld Huber, BMJ 2011

Hvordan forstår vi begrepet ”helse”?

WHO, 1948



Studie blant 400 pasienter med 
moderat til alvorlig psykisk sykdom

Hyppigst forekommende diagnoser: 

Alvorlig depressiv episode: 57%

Angstlidelser: 55%

Psykotiske lidelser: 27%

Men selvrapportert helse: 

58 (skala fra 1-100)

Reme et al., Uni Research (2016)
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Individuell jobbstøtte (Individual
Placement and Support; IPS)



Effektstudier av IPS

23 randomiserte kontrollerte studier (RCT)

Gj.sn. 55 % vs. 23 % oppnår ordinært arbeid

Ulike kontekster og arbeidsmarkeder
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Den norske effektstudien av IPS

Prosjektperiode 2013-2016 (Uni Research, nå NORCE)

Randomisert kontrollert studie (n=410)

Intervensjon: IPS + vanlig behandling helsevesenet

Kontroll: TAU (vanlig beh. + arbeidsrettet oppfølging i NAV)

Effektstudie

Prediktorstudie

Prosessevaluering

Reme, S. E., Monstad, K., Fyhn, T., Sveinsdottir, V., Løvvik, C., Lie, S. A., & Øverland, S. N. (2019). A randomized controlled multicenter trial of 
individual placement and support for patients with moderate-to-severe mental illness.



Den norske effektstudien av IPS

• Signifikant forskjell mellom gruppene ved 12 måneders 
oppfølging: 

37,4 % var i arbeid i IPS-gruppen

27,1% var i arbeid i kontrollgruppen

• Deltakelse i IPS førte også til positiv effekt på 
selvrapportert helse, depresjonssymptomer, funksjon, og 
livskvalitet

• 4 års oppfølging: Fremdeles signifikant positiv effekt av 
IPS

Reme, S. E., Monstad, K., Fyhn, T., Sveinsdottir, V., Løvvik, C., Lie, S. A., & Øverland, S. N. (2019). A randomized controlled multicenter trial of 
individual placement and support for patients with moderate-to-severe mental illness.





Prediktorstudie



Prediktorer for arbeid ved 18 måneders
oppfølging

Hensikt: Å identifisere faktorer som predikerer
arbeidsdeltakelse

Prediktorer inkludert i analysen:

Alder, utdanningsnivå, sosial støtte, sivilstatus, symptomtrykk
angst og depresjon, tidligere innlagt med tvang

Utfall: Arbeidsdeltakelse ved 18 måneders oppfølging
(reg.data)

Log-binær regresjonsanalyse

Fyhn, T., Øverland, S., & Reme, S. E. (2020). Predictors of employment in people with moderate to severe mental illness participating in a randomized
controlled trial of Individual Placement and Support (IPS). International Journal of Social Psychiatry, 0020764020934841.



Results from binomial regression analyses. Regression coefficient, standard error, Wald 
chi-square(df), risk ratio, p-value and 95% confidence interval for each predictor.

B SE X2 RR p 95% CI
Age (continuous; n=327) -0.03 0.02 2.6(1) 0.97 0.107 [0.94, 1.00]

Highest completed education (categorical, n=310) a

Upper secondary (13 years of school) or higher 
education 0.59 0.47 1.57(1) 1.18 0.210 [0.72, 4.49]

Social support non-directive emotional, SSNE 
(continuous, n=300) 0.12 0.07 3.04(1) 1.13 0.081 [0.99, 1.30]

Social support directive emotional, SSDE 
(continuous, n=300) 0.15 0.05 8.16(1) 1.16 0.004 [1.05, 1.29]

Social support non-directive instrumental, SSNI 
(continuous, n=300) 0.10 0.05 3.87(1) 1.11 0.049 [1.00, 1.23]

Social support directive instrumental, SSDI 
(continuous, n=300) 0.08 0.05 3.24(1) 1.09 0.072 [0.99, 1.19]

Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS 
(continuous, n=321) 0.31 0.02 1.71(1) 1.03 0.191 [0.99, 1.08]

Involuntary hospitalization (categorical, n=312) -1.48 0.72 4.3(1) 0.23b 0.038 [0.06, 0.92]



Indikerer at tvangsinnleggelse – uavhengig av tid og antall tilfeller – er en 
risikofaktor for å stå utenfor arbeidslivet. 

Langtids-effekt av tvangsinnleggelse, medierende/modererende faktorer.

Riktig type støtte fra én viktig person kan bidra til arbeidstilknytning 

Prediktorstudie

Fyhn, T., Øverland, S., & Reme, S. E. (2020). Predictors of employment in people with moderate to severe mental illness participating in a randomized 
controlled trial of Individual Placement and Support (IPS). International Journal of Social Psychiatry, 0020764020934841.



Prosessevaluering: Å tilby IPS



Prosessevaluering

Hensikt:

• Bidrar med å tolke effektesultater (“svart boks”) 

• Øke ekstern validitet

• Beskrive barrierer og fasilitatorer, kvalitet på intervensjonen, erfaringer blant
deltakere og tjenestetilbydere

Metode: Mixed methods (QUAN→qual)

• Individuelle og gruppeintervjuer (deltakere og tjenestetilbydere)

• Fidelity/kvalitetsmålinger av IPS-tjenestene

• Spørreskjema blant deltakere



Prosessevaluering: Å tilby IPS

Utfordringer med implementeringen var knyttet til

Integrering av arbeidsrettede tjenester og
helsetjenester

Arbeidsgiverkontakt

Tilby tjenesten i lokalsamfunnet

Fyhn, T., Ludvigsen, K., Reme, S. E., & Schaafsma, F. (2020). A structured mixed method process evaluation of a randomized controlled trial of 

Individual Placement and Support (IPS). Implementation science communications, 1(1), 1-11.



Å motta IPS

Deltakerne var svært fornøyde med 
intervensjonen, og de fleste så ikke sin egen
sykdom som et hinder for å delta. 

Jobbspesialisten spilte en spesielt viktig rolle

Mulighet til å bestemme selv om de skulle være
åpne med arbeidsgiver eller ikke om sykdommen
sin, var viktig. 

Fyhn, T., Ludvigsen, K., Reme, S. E., & Schaafsma, F. (2020). A structured mixed method process evaluation of a randomized controlled trial of 

Individual Placement and Support (IPS). Implementation science communications, 1(1), 1-11.



Jobbspesialisten

«Hun er alltid tilgjengelig (…) Jeg kan 
ringe henne hvis det er noe spesielt, 

snakke med henne og avtale et møte, 
og så kommer hun til kontoret der 
hvor jeg er. Før pleide vi å gå på en 

kafé og prate der.»



Jobbspesialisten

«Ja, det er veldig fint fordi 
jobbspesialisten kan ringe rundt for 

meg, jeg har telefonangst noen 
ganger. Og hun er der i møtene med 
arbeidsgiver så jeg får med meg alt 
som blir sagt. (…) Hun pusher litt, og 
det er bra, det kan være vanskelig å 

komme i gang.»



Konklusjon prosesstudie

Det er mulig å oppnå tilfredsstillende IPS-kvalitet også i en norsk kontekst 

De punktene som var krevende å implementere, var de «nyeste» 
elementene. Deltakere trakk spesielt frem disse som hjelpsomme. 

De fleste deltakerne opplevde IPS som ganske eller svært nyttig, selv om 
de fleste ikke hadde jobb på oppfølgingstidspunktet. 



Arbeidsgiverstudie



Arbeidsgiverstudie

• Hensikt: Å undersøke arbeidsplassperspektivet på rekruttering
av personer med mental sykdom, fysisk funksjonsnedsettelse
eller minoritetsbakgrunn.

• Populasjon: 

• Ledere (n=305)

• Ansatte (n=925)

• Vignettstudie



Results

Sammenlignet med enslig mor:

var det lavest sannsynlighet for at jobbsøkeren som var blind ble vurdert positivt

...etterfulgt av jobbsøkeren med schizofrene symptomer og jobbsøkeren med 
symptomer på ADHD

Jobbsøker med innvandrede foreldre hadde høyest sannsynlighet for en positiv 
vurdering, etterfulgt av jobbsøkeren med hørselshemming og jobbsøkeren som 
var nylig innvandret



Vignette character n Positive n Negative or neutral n RR 95% CI Low 95% CI High

Newly arrived immigrant 950 56 % 532 44 % 418 1.10 1.01 1.19

Audio impairment 938 70 % 655 30 % 283 1.37 1.27 1.47

Wheelchair user 928 40 % 368 60 % 560 0.78 0.70 0.86

Depression 910 31 % 281 69 % 629 0.60 0.54 0.68

ADHD 903 22 % 199 78 % 704 0.43 0.38 0.49

2nd generation immigrant 896 95 % 851 5 % 45 1.86 1.75 1.97

Visual impairment 891 17 % 152 83 % 739 0.33 0.29 0.39

Somatization disorder 885 27 % 235 73 % 650 0.52 0.46 0.58

Schizophrenic symptoms 882 22 % 190 78 % 692 0.42 0.37 0.48

Single mother 1074 51 % 549 49 % 525



Andre analyser

Å ha tidligere arbeidserfaring med den aktuelle jobbsøkeren hang 
sammen med en positiv vurdering av vedkommende. 

Liten forskjell mellom leder- og ansattperspektivet.



Barriereprofiler for jobbsøkere med nøytrale/negative vurderinger

Using wheelchair
(n=543)

Visual impairment
(n=722)

Schizophrenic
symptoms  (n=674)

Depression (n=613) Somatization
disorder (n=637)

ADHD (n=684)

Need for accommodation

Interaction with others

Other

Financial consequences

Increased workload colleagues

Interaction with colleagues

Work capacity



Åpen svarkategori

Person i rullestol: Arbeidets natur, tilrettelegging, og antakelser om 
tilrettelegging

«De fleste jobbene her er fysisk utendørs i kupert terreng»

«Fabrikken er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere, mange trapper og trange rom.»

«Arbeidet krever reising i hele fylket»



Åpen svarkategori

Sterkt nedsatt syn: Arbeidets natur, antakelser om tilrettelegging, kontakt 
med kunder

«På en godsterminal er vi avhengig av at ansatte kan kjøre truck»

«Dette er en jobb med telefonsupport»



Åpen svarkategori

Schizofreni: Kontakt med kunder, person-spesifikke utsagn

«Kan bli et problem i møte med kunder som ikke kjenner hans situasjon»

«Vanskelig å forholde seg til»



Åpen svarkategori

Depresjon: Person-spesifikke utsagn, kontakt med kunder, fravær.

«Det er viktig å se ok ut, være opplagt og ha nok energi til å kunne jobbe en hel 
arbeidsdag.»

«Ikke representabel mot kunder»



Åpen svarkategori

Somatiseringslidelse: Fravær, person-spesifikke utsagn

«Det blir ustabil arbeidskraft»

«Huffameg! Her ville det blitt mye syting og klaging. Det har vi hatt nok av.»



Åpen svarkategori

ADHD: Arbeidskapasitet/produksjonstap.

«Dårlig gjennomføringsevne»

«Leveransene vil kunne variere, jobben krever at oppgaver blir fullført innen gitte 
rammer og frister.»



Oppsummert arbeidsgiverstudie

Alle jobbsøkere med mental sykdom vurdert på nederste del av skalaen 

Men: Å være blind ble vurdert minst positivt

Viktigste barriere for jobbsøkere med psykisk sykdom: Samhandling med 
kollegaer, kunder og brukere

Tidligere erfaring positivt

Små forskjeller i medarbeider og leder-perspektiv



Overordnet konklusjon

Resultatene støtter at Individuell jobbstøtte bør være et prioritert tiltak for 
målgruppen, fordi

• Intervensjonen er egnet til å til å øke arbeidsdeltakelsen i det ordinære
arbeidslivet i denne gruppen

• Intervensjonen er egnet til å adressere barrierer for arbeidsdeltakelse
på ulike nivåer.
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