
                                       

PO Unga med special kompetens    
Supported Education (SEd)   
 

Projektet finansierat av Allmänna Arvsfonden 
 
Syftet med projektet   
Projektet syftar till att utveckla innovativa metoder och bedriva PO verksamhet till en 
yngre målgrupp (12–17 år) med erfarenhet av psykosociala svårigheter, psykisk 
ohälsa och/eller NPF. Detta förutsätter att projektet har samtycke/medgivande från 
vårdnadshavare och att deltagarna har behov av särskilt stöd för att kunna ta tillvara 
sina rättigheter i samhället. Vårdnadshavare och berörda anhöriga kommer att 
engageras under hela projektet. 
 
Projektägare och samverkansparter  
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) är projektägare som tillsammans 
med Personligt ombud Skåne och Schizofreniförbundet genomför ”PO Unga med 
specialkompetens Sed” under perioden december 2022 – november 2025 
 
För Vem?  
Projektet riktar sig till unga 12 till 17 år, som har erfarenhet av psykisk ohälsa, 
psykosociala svårigheter.  
 
Var?  
Projektet kommer främst att bedrivas i Region Västernorrland och Region Skåne.  
Vår avsikt är att PO unga skall utvecklas nationellt. 
 
Vad?  
Vi vill ta fram ett förebyggande arbetssätt riktat till unga med psykisk ohälsa som 
stödjer dem att klara skolan, ha tillgång till vänner och sociala sammanhang och att 
rätt stöd lämnas i rätt tid  
1. Att unga har tillgång till stöd för att slutföra skolgången/motverka studieavbrott, samt 
de som redan gjort studieavbrott kommer tillbaka till studier eller arbete.  
2.Aktiviteterna inriktas mot att deltagare ges stöd i kontakter med 
skola/arbetsgivare/myndigheter/vård.   
3.Utveckla nya arbetssätt som är anpassade för målgruppen med utgångpunkt i 
personligt ombud som arbetsmodell som kombineras med den psykiatriska 
rehabiliteringsmetoden Supported Education.   
 



Målen i projektet   
1. Projektets resultatsträvan mot att bidra till att statsbidraget utökas till att även 
omfatta barn och unga så att det även omfattar PO Unga under 18 år.  
2. Att unga utvecklar strategier för återhämtning, fullföljer skolan och hittar vägar till 
arbetsliv.  
3. Egenmakt, når önskade roller i samhället, får en förbättrad livssituation.  
4. Att de får tillgång och ökad kunskap kring sina rättigheter, rådgivning, hjälp, vård 
och stöd.  
5. Utveckla och fördjupa samverkan med samhällsaktörer men även fokus på sociala 
nätverk.    
 
Metod/Tillvägagångsätt  
1. Två expertgrupper bestående av ungdomar 12–17 år samt 18–25 år kommer att 
sättas samman för att säkra ungas röster och kunskap. 
2.Utveckla nya arbetssätt som är anpassade för målgruppen med utgångpunkt i 
personligt ombud som arbetsmodell som kombineras med den psykiatriska 
rehabiliteringsmetoden Supported Education. 
 
Kort beskrivning av personligt ombud   
Till personligt ombudsuppdrag hör att stödja personer med psykisk 
funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter i samhället. Ombuden beskrivs 
tydligare än andra yrkesgrupper stå på den hjälpsökandes sida. Ombuden arbetar helt 
och endast på uppdrag av den enskilde och stödjer personen att finna sin väg och i 
kontakt med vård och myndigheter samt i andra för klienten viktiga 
kontakter.  Förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver 
verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska 
funktionsnedsättningar anger att personligt ombud syftar till att den enskilde ska:   
 
1.få bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället. 
2.få möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation och 
ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika 
villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och 
behov    
3.få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes 
önskemål och behov samt till att   ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister 
så att den enskilde kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service (SFS 
2013:522)  
 
Information: 
Kontakta: Annika Bostedt, Senior Projektledare, RSMH 
Mobilnr: 070–420 82 52, E-mail: annika.bostedt@rsmh.se 
 


