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Supported Education in Bergen 
From Project to Programme 

Bakgrunn 

• Psykososial Rehabilitering 

- Støttetjenester rettet mot mennesker med moderat til alvorlig psykiske lidelser 

 

• Supported education fikk sitt gjennombrudd på 80-tallet i Boston 

 

• Første program i Norden: SMS i Bergen 

 

• Evan Toft og Mette Kolbjørnsen 

Bakgrunn 

• Lang  prosess fra idèbanken til Audun Pedersen i Bergen Kommune til 
oppstarten våren 2006?  

 

• Samarbeid mellom ALF as, Nav og Studentsamskipnaden i Bergen 

 

• Fra tomme lokaler til egne(de) lokaler?   

 

• Studietur til Nederland mai 2006 

     - ulike supported education modeller;  ”choose-get-keep” 
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SMS 

 

• ”Studier med støtte er å tilby utdannelse/utdanning i et integrert miljø 

til personer med moderat til alvorlig psykisk lidelse som har fått sin 

utdannelse avbrutt eller forstyrret på grunn av deres lidelse (Unger, 

1991). 

 

SMS 

Studier med støtte er 

- å legge til rette for individualisert, praktisk støtte og veiledning, for å assistere 

mennesker med psykiske lidelser slik at de oppnår sine utdanningsmål. Støtten er 

gitt på en måte og i et miljø som beskytter individet og den enkeltes verdighet. 

-    å tilby faglige og sosiale muligheter for studenter til å utvikle og tilstrebe studiemål i 

et normalisert og ikke-stigmatiserende miljø. 

-    å behandle studenten som et skapende menneske med vekst kapasitet og evne til 
positiv forandring 

-    å bidra med muligheter for at studenten kan oppnå forandring og endres over tid. 

 

SMS 

Målgruppen 

 

 

Moderat til alvorlig psykisk lidelse 

Studiekompetanse 

Underlagt SiB 

Ekstern behandlerkontakt 
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SMS prosess 

• Oppsøke 2.linjetjenesten- gjøre tilbudet kjent (jungeltelegrafen) 

• Utforme søknadsskjema som avklarer målgruppen 

• Innkalle til samtale 

• Avklare trygdestatus 

• Ønske velkommen i prosjektet, avklare støtte-behov på første møte 

• Ulike behov = ulik støtte (fra konkret vise vei til søke om utsatt 

eksamen) 

• Studentens representant i møte med universitet/ høgskole 

 

SMS status 

 

•  48 søknader på venteliste 

• 46  studenter startet i prosjektet 

• Gjennomsnittlig alder 30 år 

SMS status 

• Diagnoser 

 

- Schizofreni 

- Stemningslidelser 

- Angst/depresjon 

- Personlighetsforstyrrelse 

 

 

”Student-rollen”, ikke ”pasient-rollen” 
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SMS i fremtiden? 

 

• SMS tilgjengelig på alle universitet og høgskoler i Norge 

• 8 steder i Norge 

• Hva nå? 

 

• SMS i Norden- og veien videre 


