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Studier med støtte (SMS), som startade vid  

universitetet i Bergen och i dag verkar vid  

sammanlagt åtta universitet i Norge, är ett bra 

exempel på hur detta område har fått större  

uppmärksamhet. I projektet har man använt sig 

av Supported Education-metoden och man har 

med gott resultat kunnat stötta många studenter 

med psykisk ohälsa under deras studietid. 

Studier med støtte – universiteten i Norge
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Studier med støtte (SMS) är ett initiativ till en metodutveck-
ling inom Norges nationella strategiplan för arbete och psy-
kisk hälsa 2007−2012. Bakgrunden till detta försök är den 
ökande förståelsen av att många studenter med psykiska 
hälsoproblem kämpar för att genomföra sina studier. De  
riskerar att hoppa av och därför finns det ett behov av att 
utveckla nya metoder för att förhindra detta. Metoden som 
används inom SMS har hämtats från Supported Education 
(SeD), en metod som utvecklades inom den amerikanska 
universitetsvärlden i Boston på 1980-talet. 

Målet är att säkerställa en gemensam utveckling på ämnes-
området för de lokala SMS-projekten i Norge. Studier med 
støtte har upprättats som ett nationellt program och ingår i 
programmet för ämnesområdesutveckling inom den nationella 
strategiplanen för arbete och psykisk hälsa som leds av 
Arbeids- og velferdsdirektoratet i Norge. I januari 2012 fanns 
SMS i Tromsö, Trondheim, Sogndal, Bergen, Stavanger, 
Kristiansand, Grimstad och Oslo5. 

SMS-projektet är ett erkänt tillvägagångssätt i Norge för 
att förbättra möjligheterna för studenter med psykisk ohälsa 
att genomföra sina högskolestudier. Projektet kommer att 
fortsätta och i nedanstående intervju med Mette Kolbjørnsen, 
projektansvarig, ges svar på hur man arbetar i dag och vilka 
initiativ som för närvarande tagits.

Vad är det som utmärker projektet Studier med Støtte 
och som har gjort att man har lyckats så bra med 
studenter med moderat och allvarlig psykisk ohälsa?

- Det finns många anledningar till att SMS matchar studen-
terna så bra! Jag tror att det handlar om att vi som jobbar 
med studenterna inte har någon egen agenda som vi vill föra 
över på dem. Som utgångspunkt för samarbetet finns alltid 
studenternas mål – mål som sätts i deras egen takt. Vi går 
bredvid studenterna på deras väg genom utbildningen och vi 
”uthärdar” deras lidande och strävan framåt. Vi intar aldrig en 
attityd där vi är experter, utan kommer fram till olika saker 
och ting tillsammans med studenten. En annan viktig faktor 
är att studenterna är knutna till projektet i egenskap av att de 
är studenter – inte att de är sjuka i en moderat eller allvarlig 
psykisk sjukdom. Lite fokus sätts på diagnosen, men då sätts 
endast det i fokus som studenten själv vill fokusera. Vi är 
flexibla i vår anpassning och kan hjälpa till med nästan allt, 
naturligtvis inom vissa rimliga gränser. Vi har hjälpt till att 

5 Enligt broschyren ”Studier med støtte” på webbplatsen för Student- 

 samskipnaden i Bergen: 

 http://www.sib.no/no/helse/studier-med-stotte/brosjyre-fra-nav
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flytta, installerat en dator hemma hos en student, följt med 
på föreläsningar, väckt på morgonen, lagt schema och tränat 
med studenterna. Våra kontor är lättillgängliga och finns på 
samma ställe som andra studentrelaterade hjälpinstanser i 
Studentsamskipnaden i Bergens regi som t.ex. karriärcenter, 
rådgivning, studentpräster osv. Vi samarbetar också mycket 
med dessa. Dessutom agerar vi som studenternas ”advokat” i 
möten med NAV6, lärosätet eller andra samarbetsinstanser, 
och deltar ofta på möten med andra instanser som är knutna 
till den hjälpapparat som finns för studenterna, till exempel 
en psykolog eller studentens egen läkare.

Vilka erfarenheter skulle du vilja föra vidare till andra 
som ännu inte provat på att göra det som ni gör inom 
projektet Studier med støtte?

- Det är viktigt att de människor som ska jobba med denna 
studentgrupp är lämpliga för detta arbete, och det är inte 
alltid så lätt att beskriva vad denna lämplighet består av. Jag 
tror att det är viktigt att studenten upplever att handledaren 
både är en människa och samarbetspartner. Det är viktigt att 
ha kunskap om utbildningssystemet, men lika viktigt är väl 
också att man erkänner att livet kan vara tufft, och att man 
som handledare inte så lätt ska låta sig skrämmas när det 
stormar som värst. Kontinuitet är viktigt − det tar tid att 
arbeta upp en god och stark arbetsrelation. Vi två som jobbar 
i projektet i Bergen har jobbat här sedan projektet började 
och har därför kunnat följa studenterna under nästan sju års 
tid. Det är en lång relation, i alla fall inom den norska sjuk-
vården. Dessutom blir alla de punkter som jag nämnde under 
första frågan viktiga erfarenheter att föra vidare.

Hur vill ni utveckla projektets innehåll i framtiden?  
kommer stödet t.ex. att utökas för att underlätta 
övergången från studier till arbete? Eller något annat?

- Just nu jobbar vi i ett EU-projekt: ImpulSE. Projektet är ett 

6 NAV = NAV-reformen antogs 2005. Syftet var att samla tjänsteutbu- 

 det till de f.d. norska myndigheterna Trygdeetaten, Arbeidsmarkedse- 

 taten och Socialtjenesten. I juli 2006 slogs de två statliga myndighet- 

 erna Trygdeetaten och Arbeidsmarkedsetaten samman till Arbeids- og  

 velferdsetaten. Den nya myndigheten ansvarar för arbetsmarknads- 

 politiken samt välfärds- och pensionspolitiken, och förvaltar lagstift- 

 ningen på områden som rör arbetsmarknad (Arbeidsmarkedsloven),  

 socialförsäkringar (Folketrygdloven), arbete och välfärd (Arbeids- og  

 velferdsforvaltningsloven, även kallad NAV-loven) och delar av den  

 norska Sosialtjenesteloven.
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samarbete mellan Norge, Portugal, Tjeckien och Nederlän-
derna som sträcker sig över en tvåårsperiod från och med nu 
och fram till och med november 2015. Målet är att utveckla 
en ”verktygslåda” utifrån behoven i och resurserna från 
partnerländerna. Ett eget europeiskt nätverk ska även ut-
vecklas, European Network of Supported Education (ENSED), 
som utgår från europeiska erfarenheter. Vidare kommer vi att 
jobba med att utveckla en egen webbplats där tidskriften och 
nyhetsbrevet kommer att finnas tillgängliga. Där kommer 
även att finnas gratis facklitteratur och ett forum för utbyte 
för alla som intresserar sig för SeD. Vi har också som mål att 
bjuda in nya medlemmar från våra grannländer (Sverige, 
Danmark eller Finland) och från andra orter i Norge där man 
antingen vill få SeD eller där en sådan utbildningsform redan 
är i gång. Här i SMS-Bergen ska vi anställa en av våra  
studenter som träningskontakt (en student som har mycket 
erfarenhet från idrotten, som är utbildad inom idrott och som 
själv har erfarenhet av psykisk sjukdom), så att vi kan 
erbjuda våra studenter stöd även vid fysiska aktiviteter, som 
vi ju vet är bra för den psykiska hälsan.

Vår väntelista är lång och vi hade önskat att vi hade medel 
att anställa fler. Det finns ett enormt behov av en sådan här 
uppföljning och vi tror att många fler studenter med psykiska 
sjukdomar skulle klara av att slutföra sin utbildning om vi 
kunde erbjuda dem en plats i SMS. Vi har inga direkta planer 
på att öka fokus på övergången mellan studier och arbete. Vi 
följer studenterna uppemot ett halvår efter att de avslutat sin 
utbildning, och då hjälper vi dem mycket i jobbsökningspro-
cessen.  

Under det första halvåret efter att studenterna avslutat 
sina studier kan de komma till oss (alla studenter drar inte 
nytta av detta erbjudande, en del får jobb med det samma 
– antingen på egen hand eller med hjälp av NAV eller oss, 
medan andra får sjukersättning och inte kommer ut i arbete). 
Vi hjälper med att skriva jobbansökningar och att förbereda 
inför jobbintervjuer, allt utifrån vad studenten själv vill. Vi 
deltar också i s.k. ”övergångsmöten” ifall de ska in under en 
annan NAV-åtgärd som t.ex. ”Jobb-klubb” och ”Arbeid med 
bistand”.

Vad har projektet gett studenterna?

- Vid en utvärdering intervjuades sammanlagt 48 studenter. 
SMS har haft en positiv effekt på studenternas utveckling, 
särskilt i fråga om identitet, självkänsla, studiesituation, 
livsstil, ekonomi, livssituation och symtomreducering. Studen-
terna upplever att deras studier underlättas och att de kan 
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kontrollera både studie- och livssituationen bättre. Flera 
studenter som förut haft psykiska problem under många år 
har fått arbete. Studenterna bedömer att detta och  
tillfrisknandet inte skulle ha varit möjligt utan SMS. Man 
behöver arenor utanför sjukvården som aktiverar studenter 
med psykiska problem. I uppföljningen rekommenderar man 
att projektet ska fortsätta eller att det bör inrättas som en 
kontinuerlig verksamhet. 

SMS är också viktigt i övergången från examen till  
arbets-livet. NAV kopplas tidigt in som samarbetspartner. NAV 
har ansvar för den fortsatta verksamheten, kan ge långsiktig 
ekonomiskt stöd och satsar stort på ett inkluderande arbetsliv. 




