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Kunskap om behov
• I gruppen 18 - 24 år har den psykiska ohälsan ökat. 
• Det är statistiskt säkerställt att personer med svårare psykiska besvär i 

åldern 18 - 24 år har lägre utbildningsnivå i vuxen ålder.
• Unga vuxna med kortare utbildning har mycket sämre förutsättningar att 

etablera sig på arbetsmarknaden än jämnåriga med längre utbildningar 
(Socialstyrelsen, 2013). 

• Kort utbildning och oavslutade studier är en stor riskfaktor för 
långtidsarbetslöshet, kriminalitet, missbruk, bidragsberoende, utanförskap 
och försämrad psykisk och fysisk hälsa, speciellt för de 10 % av eleverna 
som helt hoppat av gymnasiet och varken arbetar eller studerar. 

• NEET:s (Not in Employment, Education or Training) eller UVAS (Unga som 
varken Arbetar eller Studerar) (SOU 2013:74; Socialstyrelsen, 2013). 



Aktivitetsersättning – en väg till arbete

• Ett bra arbete främjar och stöder psykisk hälsa och välbefinnande 
• Personer med psykiskt ohälsa är förmögna att ha ett bra arbetsliv 
• De flesta personer med psykisk sjukdom eller ohälsa och som saknar arbete 

önskar ha ett betalt arbete 
• Arbetet representerar en plats där man är sedd, behövs och har en roll. 

Detta gäller även psykiskt sjuka och funktionssvaga 

Många som lider av svåra psykiska sjukdomar ser arbetsanställning som 
avgörande betydelsefull faktor och väg till förbättring och läkning och som 

ingång till en arbetsmarknad och en trygg tillvaro. 

En systematisk litteraturöversikt - Arbets- och Miljömedicin, Uppsala Universitet på uppdrag av Försäkringskassan, 2012



Cecilia…

Att kliva ur mig själv och mitt eget mående och faktiskt gå till 
jobbet som jag lovat var det första stora steget på väg mot en 
rehabilitering som fungerade. av utanförskap som jag burit med 
mig så länge.

Att hitta en plats och en roll att fylla var en av de viktigaste 
upptäckterna för mig och jag behövde verkligen det när jag 
skulle bygga upp en ny identitet på ”friska” premisser. 



Vision Återhämtning

”Återhämtning beskrivs som en djupt personlig, unik process av att 
ändra sina attityder, värderingar, känslor, mål, förmågor eller roller. Det 
är ett sätt att leva ett tillfredställande, hoppfullt och bidragande liv även 
med de begränsningar som orsakats av sjukdom. Återhämtningen 
involverar utvecklandet av en ny mening när man växer bortom det 
psykiska lidandets katastrof” (Anthony, 1993)

Vision Återhämtning



Psykisk Hälsa (SKL/WHO)

•Psykisk hälsa handlar bland annat om att 
människor upplever sin tillvaro som meningsfull, 
att de kan använda sina resurser väl, att de kan 
vara delaktiga i samhället och att de har förmåga 
att hantera livets vanliga motgångar.



Delaktighet i samhällsliv

5 kap 7 § Socialnämnden skall verka för att 
människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
möter betydande svårigheter i sin livsföring får 
möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att 
leva som andra



Metoder
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser

Rekommendationer
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör
inom ramen för sitt ansvar och i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan erbjuda Supported employment enligt IPS-modellen till 
personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som står utanför 
arbetsmarknaden och som har en vilja och motivation till ett reguljärt arbete 
(prioritet 1).
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör inte erbjuda arbetsförberedande 
träningsmodeller… (icke-göra).



Nationella Riktlinjer

FoU – forskning och utveckling



Nationella riktlinjer vid Schizophrenia och liknande tillstånd… 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten erbjuda samordnade insatser för 
förstagångsinsjuknande, med antipsykotisk läkemedelsbehandling, 
familjeintervention, psykologiskt stöd för återhämtning och 
individanpassat stöd till arbete eller studier (enligt metoderna IPS 
respektive Supported education) till personer som för första gången 
insjuknar i psykos. 
Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor 
svårighetsgrad samt att åtgärden har effekt på återgång i studier eller 
arbete, vilket är en viktig aspekt när det gäller återhämtning från 
psykossjukdom.



Erfarenheter av stöd till arbete 

Evidens
• IPS effektivare jämfört med 

andra modeller

Kritik
• Arbete under kortare perioder
• Lågavlönade arbeten
• Svårt att avancera på arbetet

(McGurk, Mueser, Xie, Welsh, kaiser et al., 2015)

Möjlighet - att erbjuda båda IPS och SEd
(Manthey, 2012; Murphy, et al. 2005)



Stark evidens för SE/IPS, 
men…

• Psykisk ohälsa uppträder ofta i ung ålder då man ännu inte hunnit 
fullföljt eftergymnasiala studier, etablera sig på arbetsmarknaden eller 
utveckla en yrkesidentitet…

• I takt med att arbetsmarknaden ställer allt högre krav på flexibilitet, 
produktivitet och formell utbildning har forskning börjat rikta 
uppmärksamheten på behov av specifikt stöd inriktat på 
karriärmöjligheter, t.ex. högre utbildning för att främja en mer 
långvarig etablering på arbetsmarknaden. 
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• Psykisk ohälsa vanligast bakom ej fullföljd utbildning, 

• Brist på utbildning tydligt kopplat till ökad sårbarhet, marginalisering
och försämrad mental hälsa,

• Unga vuxna med psykisk ohälsa beskriver en önskan att (fortsätta) 
utbilda sig som ett steg mot en tillvaro som “andra unga vuxna” 
(Bejerholm & Areberg 2014; Murphy et al., 2005), 

• Utbildning ger större möjligheter till rörlighet på 
arbetsmarknaden,men Utbildningsinstanserna erbjuder sällan 
tjänster som är tillgängliga för dessa studenter (Knis-Matthews et al., 2007).

Bakgrund till studien 



Supported Education

Supported Education, SEd, en metod som syftar till att 
individen ska nå framgång i olika utbildningssammanhang 
och akademiska miljöer.  

Metoden inriktar sig på stöd till unga vuxna i beslut och val 
kring karriärmöjligheter genom att erbjuda specifik 
sakkunskap, konkret stöd och samordning med psykiatrisk 
vård och omsorg. 



SEd principer i en svensk kontext
Hur arbetar SEd-verksamheter i relation till de tio framtagna
SEd-principerna? SEd-principer version 1.004

01

02

03
Fem SEd verksamheter i Sverige
Framtagande av preliminära SEd principer. Är det möjligt att
implementera en SEd-modell utifrån vad som framkommit i
Studie 1 och studie 2 i en svensk kontext? Före-efter-mätning

Behov och erfarenheter nationellt
Erfarenheter och beskrivna behov från unga vuxna med psykisk ohälsa
som studerar samt från olika professioner inom olika myndigheter som
kommer i kontakt med unga i behov av stöd i studier.

Internationell litteratur om Supported Education (SEd)
Vad beskriver litteraturen (år 2000 – 2017) om SEd vad gäller SEd-modeller
i relation till olika kontext, målgrupper och behov, SEd utifrån ett långsiktigt
perspektiv, integrering med IPS, samt viktiga komponenter i modellen.

• Utveckla kunskap om 
SEd-komponenter 

• Möjligt att implementera 
i svenska förhållanden?

• Feasibility study



Studie 1 –
Scoping review

• De flesta studier kom från USA

• Endast ”grå litteratur” från 
Sverige (4 studentarbeten)

• Stor variation i design, metod 
och kvalitet

• Saknas väl kontrollerade 
studier 

• Framförallt beskrivande artiklar

287 artiklar från 
4 olika databaser
+ 10 artiklar andra källor

44 artiklar



AVBRUTEN 
KARRIÄR/UTVECKLING

Hinder/utmaningar – studier…

• Funktionsnedsättning 
medicinering

• Isolering, att inte passa in
• Självförtroende/själv-känsla
• Stigma/rädsla
• Otillräckliga färdigheter • Ej ekonomiska 

förutsättningar
• Högt ställda krav i samhället
• Avsaknad av stöd/service
• Bristande samverkan
• Okunskap

SAMHÄLLE
§ Hoppat av skolan
§ Utbildningsluckor
§ Kulturellt kapital 
§ NEET; Not in Education, 

Employment, or Training, 
UVAS, 

PSYKOSOCIALA



Studie 1 – Scoping review

• Stor variation i modeller och
population

• Utgår från en rad olika aktörer, olika
målgrupper
ensam aktör eller samorganiserat med andra 
(universitet/gymnasieskola, klubbhus, psykiatri, 
socialpsykiatri)

• Förberedande kurser riktade till 
målgruppen

• Integrerat med IPS – karriär, recovery
• Framförallt den svenska litteraturen

som tog upp studiemiljö



Studie 1 - Centrala komponenter  -
Karriär utveckling i centrum

• Kontinuerligt stöd över tid av en SEd-
specialist

• Ett personcentrerat förhållningssätt
• Samverka/integrera SEd med skola, vård 

och andra viktiga aktörer
• Individuella, sociala och akademiska 

anpassningar
• Utveckla, stödja och använda sig av 

befintliga resurser
• Utveckla individuella, sociala och 

akademiska färdigheter
• Fokus på fysisk och psykosocial miljö.



Många positiva effekter…

• Poäng, examina, certifikat, osv.
• Akademiska färdigheter, strategier
• Resurser – kontakter och större nätverk
• Sociala färdigheter
• Arbetsliv – anställning/utbildning – lön/status
• Återhämtninginriktad - Roller, identitet, hoppfullhet
• Livskvalitet, empowerment, ”self-efficacy”, 

självförtroende
• Social och human capital



Utmaningar

• Att beskriva komponenter och mäta resultat så att SEd kan 
utvecklas och spridas i Sverige ... 

• ”Unga vuxna med psykisk ohälsa” och andra nya målgrupper -
Nya aktörer, andra ansvariga aktörer? 

• Ta hänsyn till  "naturliga" resurser och utveckla stödjande 
miljöer

• Utmana välfärdssystemet att ta en holistisk och hållbar, 
långsiktig syn

• Forskning - Kan möjligheten till en ”karriär” med integrerad 
IPS/SEd, bidra till återhämtning, delaktighet och social 
inklusion?



Studie 2 – Erfarenheter
och behov 

Förutom Akademiskt- och 
individanpassat stöd samt vård- och 
omsorg uppmärksamma:  
• Ekonomiska utmaningar
• Socialt sammanhang, studieroll,
• Studiemiljö
• Kunskap om psykisk ohälsa, behov, 

anpassning och stöd i skolan
• Långsiktighet vad gäller studie- och 

arbetsmål - karriär

Sju olika platser i Sverige
10 grupp- och 2 individuella intervjuer
Sammanlagt 57 deltagare 
(studenter med erfarenhet av psykisk ohälsa, representanter 
från psykiatri, socialpsykiatri, socialtjänst, skola, 
arbetsförmedlingen, samordningsförbund, brukarorganisationer)



Viktiga komponenter i Stöd 
till utbildning (Studie 2)

Sociala sammanhang
• Nätverk
• Studiemiljö

Samhällsmedborgare
• Använda i samhället 

förekommande stöd

Personcentrerat stöd med individens 
mål i centrum
• Lång- och kortsiktiga mål
• Orientering: utbud och 

förutsättningar 
• Tid, kontinuitet och timing
• Samordning/samverkan

tydlig ansvarsfördelning
”korta vägar”

• Främja psykisk hälsa



SEd-principer 1.0

• Lämplighet baseras på vilja

Samarbete med vård-
och stödkontakter

Delta i ordinarie 
utbildningsutbud

karriärplanering tidigt i
stödprocessen

Ekonomisk vägledning

Intresse, val och preferenser 
styr insatser

Stöd så länge och så ofta 
det behövs

Etablera kontakter och resurser i 
utbildningssammanhang

Sammanhang under studietiden

Studiemiljö



Nästa steg…

• Tid… ”Investering”, långsiktig vs. Kortsiktigt vinst
• Principer - Programtrohets faktorer -Implementering
• SEd manual (IPS, fristående, ”SE Nära”)
• Beskriva och mäta utfall
• Utveckla kunskap om implementering och hållbarhet 



Ett hållbart arbetsliv

Psykisk ohälsa uppträder ofta i ung ålder då man ännu inte hunnit 
etablera sig på arbetsmarknaden, utvecklat någon arbetsroll eller tagit 
del av eftergymnasiala studier…  I takt med att arbetsmarknaden ställer 
högre krav på utbildning och kompetens har forskning kring den 
evidensbaserade metoden Supported employment börjat rikta 
uppmärksamheten på behov av specifikt stöd inriktat på 
karriärmöjligheter och högre utbildning för att främja en mer 
långvarig etablering på arbetsmarknaden. 
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Återhämtningsprocessen… En vision för en evidensbaserad och
meningsful, samordnad rehabilitering?

Vi har oftast fokuserat på det nedre flodloppet av sjukdom och lidande. Man 
kunde istället tala  om ”hälsan i livets flod” och inrikta 
sig på de resurser, processer och samband som möjliggör ett gott
och meningsfullt liv.  Antonovsky (KASAM)
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Tack! 

• David.rosenberg@umu.se
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