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Kort om SECISO 2.0 

SECiSo 2.0 – för minskade skolavhopp med stöd av Supported Education 

I SECiSo-projektet arbetar vi med Supported Education (SEd), ungefär Stöd i studier. Det är en metod för 

att stötta personer som har svårigheter i skolan eller som har hoppat av skolan på grund av sin psykiska 

ohälsa.  

Huvudinnehållet i projektet är att ta fram ett SEd-utbildningspaket samt att utbilda projektets åtta 

referensverksamheter i metoden. Målet är att verksamheterna ska ha goda förutsättningar för att 

implementera Supported Education. 

Utöver SEd-utbildningen kommer representanter från referensverksamheterna att erbjudas möjlighet till 

så kallad shadow work. Det innebär att man som professionell går bredvid i en verksamhet på annan ort eller 

i ett annat land för att observera, få nya insikter och lära sig nya färdigheter i SEd.   

 

Ett SEd-nätverk kommer att anordnas där verksamheter från hela Sverige kan utbyta tankar, erfarenheter 

och kunskap kring metoden. På detta sätt tror vi att fler unga med psykiska eller psykosociala svårigheter i 

större utsträckning får stöd i tid, och vi kan uppnå projektets syfte – att förebygga oavslutade studier, vilket 

ofta leder till utanförskap, stigma och fattigdom.  

 

Projektet är ESF-finansierat och drivs av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Vi arbetar 

forskningsnära med den Nederländska projektpartnern samt svenska Mittuniversitetet och Umeå 

universitet. 

Målgrupp 

Projektets målgrupp är professionella som stöttar UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) med 

psykosociala svårigheter. Den indirekta målgruppen är därmed UVAS med psykosociala svårigheter. 

Projektets referensverksamheter 

Sundsvall kommun, Kommunala aktivitetsansvaret, barn- och utbildningsförvaltningen 

Stiftelsen Activa, Region Örebro Län 

Aprendere skolor, Odengymnasiet, Stockholm 

Uppsala kommun, Vård- och Omsorgsverksamhet 

Föreningen Urkraft, Skellefteå 



 

Mittuniversitetet, Östersund 

Boden kommun, Utbildningsförvaltningen 

JagKan, Helsingborg stad 

Transnationella partners 

Yrkesakademin, Vasa, Finland 

Hanze universitet, Groningen, Nederländerna 

GSM Training & Integration GmbH, Hamburg, Tyskland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projektmål olika nivåer 

Individnivå  

• Ökad närvaro i skolan. 
• Förbättrat studieresultat.  
• Självupplevd ickediskriminering har minskat. 
• Digital undervisning är anpassad till målgruppen. 
• Digitalt kamratstöd är utvecklat. 
• 120 elever har fått stöd med SEd. 

Organisationsnivå  

• Strukturerat arbetssätt med SEd. 
• Gemensamt språk och gemensam syn på vilket stöd som finns. 
• 240 stycken utbildare har fått utbildning.  
• 400 personer har besökt webbutbildningen. 
• Projektresultatet är implementerat i ordinarie referensverksamhet.  
• Det finns kravspecifikation på utbildarens lämplighet (en rekryteringsmodell).  

Strukturnivå  

• Färre nedslag vid inspektioner.   
• Fler universitet känner till metoden.  
• Medvetenhet om psykosociala svårigheter hos unga har ökat (hos ex skolinspektionen, skolor, 

myndigheter etc).  
• Fyra stycken skolor samverkar med skolor utomlands.  
• Höjd motivation hos offentlig sektor/praktik att synliggöra samhällets vinster genom användning 

av metoden SEd.  
• En SEd-förening har skapats i varje referenskommun.   

 

 

 

 

 

 



 

Kontaktuppgifter 

RSMH 

Annika Bostedt, annika.bostedt@rsmh.se (projektledare SECiSo 2.0) 

Malin Bostedt, malin.bostedt@rsmh.se (vikarierande projektledare SECiSo 2.0) 

Jacob Schulze, jacob.schulze@faceeurope.se (kommunikationsansvarig) SECiSo 2.0) 

Maria Linde, maria.linde@rsmh.se (vikarierande kommunikatör SECiSo 2.0) 

Åke Nilsson, ake.nilsson@rsmh.se (ekonomiansvarig) SECiSo 2.0) 

Kristina Båth Sågänger, kristina.bath@rsmh.se (kanslichef RSMH & representant i styrgrupp SECiSo 2.0) 

Barbro Ronsten, ronsten11@gmail.com (ordförande i förbundsstyrelsen RSMH & i styrgrupp SECiSo 2.0) 

HEMSIDA:  www.seciso.org  

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK: @SECiSoRSMH   (Supported Education – a way back to school, SECiSo) 

 

REFERENSVERKSAMHETER 

Sundsvall kommun, Kommunala aktivitetsansvaret, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Hans Wiklund, hans.g.wiklund@sundsvall.se (representant i styrgrupp SECiSo 2.0) 

Stiftelsen Activa, Örebro län 

Ann Branzell, ann.branzell@s-activa.se (representant i styrgrupp SECiSo 2.0) 

Aprendere skolor (Odengymnasiet), Stockholm 

Carl Tunberg, carl.tunberg@aprendere.se (representant i styrgrupp SECiSo 2.0) 

Anne Söderström, anne.soderstrom@aprendere.se (ersättare i styrgrupp SECiSo 2.0) 

Uppsala kommun, Vård- och Omsorgsverksamhet 

Micael Lögde micael.logde@uppsala.se (representant i styrgrupp SECiSo 2.0) 

Anna Lindström anna.lindstrom3@uppsala.se (ersättare i styrgrupp SECiSo 2.0) 



 

Föreningen Urkraft, Skellefteå 

Katrin Lundmark, katrin@urkraft.se (representant i styrgrupp SECiSo 2.0) 

Therese Lundgren, therese@urkraft.se  (ersättare i styrgrupp SECiSo 2.0) 

Mittuniversitetet, Östersund 

Maria Warne, maria.warne@miun.se (representant i styrgrupp SECiSo 2.0) 

Boden kommun, Utbildningsförvaltningen 

Stina Karlsson, stina.karlsson@boden.se (representant i styrgrupp SECiSo 2.0) 

Monica Silverplats-Skytt, monica.silverplats-skytt@boden.se (ersättare i styrgrupp SECiSo 2.0) 

JagKan, Helsingborg stad 

Pernille Braband, pernille.braband@helsingfors.se (representant i styrgrupp SECiSo 2.0) 

 

TRANSNATIONELLA PARTNERS 

Yrkesakademin, Vasa, Finland 

Harriet Bystedt, harriet.bystedt@yrkesakademin.fi  

Hanze universitet, Groningen, Nederländerna 

Lies Korevaar, e.l.korevaar@pl.hanze.nl  

GSM Training & Integration GmbH, Hamburg, Tyskland  

Stefan Dükomy, s.duekomy@gsm-group.de  

 

 
 

 

 


