”Metoden verkar lovande…”
(Slutsats av SIM Fas I)
SIM – solution focused intervention for mental health
”En skolbaserad intervention för att främja ungdomars psykiska hälsa”

Om det inte funkar, gör något annorlunda
Ämnet ”ungas psykiska hälsa” återkommer löpande i media. Frågan är samhällsaktuell och ytterst angelägen.
Hur kan vi tänka kring det faktum att den psykiska ohälsan ökar hos unga? Vad finns att tillgå iform av beprövade
metoder för att det ska bli bättre? Något behöver göras! Skolan har ett viktigt uppdrag att inte bara förebygga
utan också främja psykisk hälsa - då behövs det utvärderade metoder för detta. Det saknas skolbaserade
metoder för att främja ungas psykiska hälsa med bevisad effekt. Rubriken ”om det inte funkar, gör något
annorlunda” är en av grundprinciperna i det lösningsfokuserade arbetssättet. Principen anspelar på att det finns
goda skäl att fundera kring nya och alternativa sätt att jobba med den samhällsutmaning som ungas psykiska
ohälsa utgör.
Vision
Vår vision är att utveckla ett salutogent verkningsfullt skolbaserat program som främjar den psykiska hälsan hos
elever i svensk gymnasieskola.
Bakgrund
• Problem: det saknas skolbaserade metoder för att främja ungas psykiska hälsa med bevisad effekt.
• Det finns metoder som förebygger psykiska problem (t.ex. stress) och psykiska sjukdomar (t.ex.
depression) men dessa handlar inte främst om att främja psykisk hälsa och de styrkor och resurser som
påverkar den psykiska hälsan till det bättre. De har ett större fokus på att förebygga sjukdom och på
riskfaktorer för sjukdom.
• Det här riskerar att utarma bilden vi har av vad psykisk hälsa faktiskt är och vad som utvecklar den; att
vara fri från psykiska problem och psykisk sjukdom innebär inte nödvändigtvis att man har höga nivåer
av psykiskt välbefinnande. Därför behövs även främjande insatser.

Studiens syfte

Syftet med den här studien är att utveckla, testa och processutvärdera en ny metod för att främja psykisk hälsan
bland gymnasieungdomar.
Studiens målsättning
Målet med fas I+II i studien är dels att skapa rätt förutsättningar för en randomiserad kontrollerad studie som
kan utvärdera effekter av interventionen, dels att skapa en god förankring bland berörda aktörer så att en bred
implementering blir möjlig om insatsens innehåll och metodik visar sig ha önskvärd effekt dvs att den främjar
ungas psykiska hälsa.
Slutsatser av Fas I
• Metoden verkar lovande
• SIM materialet är bra, men behöver revideras (ex. enklare språk)
• Utöka lärarstöd och med korta introduktionsfilmer till arbetssätt och teman
• Tydligare och tidigare förankring i alla led (från skolledning till elever)
• Korta lärarutbildningen med 1 dag, omforma en utbildningsdag till två halvdagar metodhandledning
Medel beviljade till metodutveckling Fas II
Medel har beviljats för fortsatt metodutveckling och genomförande av fas II.
- Revidering av utbildning från 6 till 5 utbildningsdagar
- Upplägg med 9 träffar i stället för 8, en förträff tillkommer
- Revidering av manualen (språk, filmer och andra justeringar)
- Flytt av insatsen från vår till höstterminen
- Arbete med att tidigarelägga och förbättra/stärka förankringen av studien
- Att bredda samverkan genom att inkludera skolor från Sörmland
- Påbörja arbetet av en implementeringsmanual
- Påbörja skrivandet av en kvalitativ och kvantitativ abstract
- Utveckling av SIM app för interaktivitet, uppföljning och utvärdering
Syfte & mål med Fas II (Fas två startade VT 2020 och pågår fram till terminsavslut HT 2021)
• Syftet är att med utgångspunkt i lärdomarna från fas I revidera och förbättra metoden för att sedan
testa genomförandet på nytt i ytterligare 24 mentorsgrupper (16 mentorsgrupper i Västerås och 8 i
Eskilstuna)
• Målet är att ta metoden till nästa nivå och göra den färdig för att utvärderas i en randomiserad
kontrollerad studie. Detta innefattar samtliga delar av implementeringen – från förankring i god tid i
skolorna till ett i huvudsak av eleverna positivt upplevt genomförande (som kan bekräftas av
medianskattningar av GSRS över sju för samtliga grupper) till uppföljning och utvärdering med ett
överlag högre deltagande i de uppföljande mätningarna än i fas I.
Organisation & kontakter
• Fredrik Söderqvist, epidemiolog, forskare och expert på positiv psykisk hälsa och kvantitativ metod.
Region Västmanland samt Uppsala universitet.
• Peter Larm, forskare vid Stockholms universitet och expert på kvantitativ metod.
• Johanna Gustavsson, forskare vid Örebro universitet och expert på kvalitativ metod.
• Camilla Ramsten, forskare vid Mälardalens högskola och expert i kvalitativ metod.
• Sussan Öster, folkhälsovetare, metodutvecklare och expert på lösningsfokus. Tidigare vid Region
Västmanland, nu Vital GoodSolution AB.
• Urban Norling, pedagog, utbildningsledare och expert på lösningsfokus. Norling Education AB.
Tjänstemannakontakter Västerås Stad:
• Per-Inge Hellman, enhetschef för hållbarhetsenheten vid stadsledningskontoret
• Stefan Remne, verksamhetschef gymnasieverksamheten
• Louise Boudin, samordnande för elevhälsan i gymnasieskolan
Tjänstemannakontakter Eskilstuna:
• Monica Widelund, skolchef för gymnasieskolan.

•

Anna-Maarit Tirkkonen, kommunstrateg.

Rådgivande seniora forskare för projektet:
• Sven Bremberg, docent vid Karolinska Institutet och senior utredare vid Folkhälsomyndigheten.
• Corey Keyes, professor i positiv psykisk hälsa vid Emory university, Atlanta USA.
• Cynthia G. S. Franklin, professor i psykisk hälsa med inriktning lösningsfokus i skolan, University of
Texas, USA.

Vad handlar SIM om?
• 9 coachande lösningsfokuserade möten som leds av lärare
• Elever stärker sig själva och andra för att må bra psykiskt
• I storgrupp, i resursteam och enskilt
• Eleven bestämmer själv vad man vill dela med sig av
• Utveckling i att peppa och stödja varann på ett vänligt stärkande sätt
• Eleven lär tekniker för att coacha sig själv och andra
• Bra för eleven, för klassen, för skolan och för samhället i stort
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Manual, Powerpoint & fokuskort

PPT 120 bilder med
hänvisningar i manualen.

Med punkt och tidsschema
för varje träff (67s.)

Fokuskort med lösningsfokuserade
frågor för varje tema (4 st).
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Tidsplan fas II
HT 2019
• Utvärdering och analys av fas I
• Fortsatt metodutveckling

Sju filmer som
pedagogiskt stöd, en
för varje tema (4st),
samt introduktion till
psykisk hälsa,
lösningsfokus och
dialogkvadrant
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•

Ansökan om medel för fas II

VT 2020
• Beviljande av medel fas II
• Utökning av fler deltagande skolor (Sörmland)
• Förankringsprocess med skolledning i Västerås och Eskilstuna
• Planering av informationsinsatser med deltagande skolor HT2020
• Fortsatt metodutveckling
HT 2020
• Informationsinsatser och planering medverkande skolledningar (v40-42)
• Informationsinsatser och planering med deltagande skolor (v40-42)
• Medverkande skolor inkluderar SIM i schemaläggning av HT 2021
• Fortsatt metodutveckling av material, filmer mm
VT 2021
• Kompletterande Informationsinsatser och planering med deltagande skolor
• Fortsatt metodutveckling av material, filmer mm
• Möten med medverkande lärare inför utbildning och intervention SIM HT 2021
HT 2021
• SIM-utbildning med lärare 2+2 dagar (kan ske ca v 32-35)
• SIM-utbildning/handledning 2 halvdagar första halvan av interventionen (ca v37-43)
• Genomförande av intervention 9 träffar samt en uppföljningsträff (start vecka 37-48)
• Effektmätning efter avslutad intervention

