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Felles oppdrag til Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet 
om IPS ung mv. 

Arbeids- og sosialdepartementet viser til omtale av IPS ung og FACT ung i Prop. 1 S (2020–

2021) for Helse- og omsorgsdepartementet/ Arbeids- og sosialdepartementet. Helse- og 

omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet vil gi Arbeids- og 

velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet felles oppdrag om gjennomføring av forsøket med 

IPS ung. Arbeids- og velferdsdirektoratet har hovedansvaret for gjennomføring av forsøket. 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et likelydende brev til Helsedirektoratet. 

 

I forbindelse med inkluderingsdugnaden skal det etableres et forsøk med individuell 

jobbstøtte (IPS) spesielt rettet mot unge (IPS ung). Målgruppen for IPS ung er personer 

under 30 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, 

herunder ungdom som har nedsatt arbeidsevne/funksjonsevne. Målet med IPS ung er at 

flere unge i målgruppen gjennomfører utdanning/lærlingeløp og kommer over i ordinært 

lønnet arbeid. Forsøket med IPS ung skal følge de samme rammene og retningslinjene som 

individuell jobbstøtte for øvrig. IPS kvalitetsskala for unge skal benyttes i forsøket for å 

kvalitetssikre arbeidet. Det skal vurderes om utdanningssektoren også inviteres inn i forsøket 

med IPS ung.  

 

Det bes om at direktoratene utarbeider en plan for metodeutvikling og evaluering av IPS ung. 

Videre skal det utarbeides kriterier for hva en skal oppnå med forsøket, og hvilke resultater 

som forventes oppnådd. Det vises til felles oppdrag om utarbeidelse av nasjonale faglige 

anbefalinger på arbeid og helse-området. Arbeidet med temadel 1 IPS må ses i 

sammenheng med forsøket IPS Ung. Det er behov for en nærmere avklaring av det enkelte 

direktoratets ansvarsområde knyttet til rapportering og vurdering av måloppnåelse.  
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Side 2 
 

I tråd med omtalen i Pro. 1 S (2020–2021) for Helse- og omsorgsdepartementet er det 

iverksatt piloter med FACT ung. Forsøket med FACT ung skal prøve ut modeller for 

oppsøkende og tverrfaglige team for å gi hjelp til sårbare barn og unge med langvarige og 

sammensatte behov. Helsedirektoratet har ansvar for forsøket med FACT ung, herunder 

utvikling av det faglige innholdet, avgrense støttefunksjonen som skal ligge i FACT-teamene, 

samt å etablere FACT ung-piloter. Arbeids- og velferdsdirektoratet skal samarbeide med 

Helsedirektoratet om FACT ung, herunder bistå FACT ung pilotene med utdannings- og 

jobbspesialister. Direktoratene bes under forsøksperioden om å gjøre en vurdering av om det 

kan være vekselvirkninger å hente ut fra forsøkene med IPS ung og FACT ung.  

 

Utdanningsspesialister skal i utgangspunktet jobbe med elever på videregående skole, og 

bistå elever i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole ved behov. Arbeids- og 

sosialdepartementet vil kommet tilbake til utformingen av en ordning med 

utdanningsspesialister i eget brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

 

Det skal settes ned en arbeidsgruppe med personer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og 

Helsedirektoratet som skal se på en strategi for hvordan IPS-tjenestene kan organiseres og 

finansieres i fremtiden. Videre vises det til at direktoratene kartlegger de juridiske områdene 

som er til hinder for implementering av IPS-tjenesten. 

 

Departementene vil ta initiativ til et møte mellom Helsedirektoratet, Arbeids- og 

velferdsdirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet 

om oppdraget.  

 

Med hilsen 

 

 

Einar Skancke (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Odd Wålengen 

avdelingsdirektør 
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