Schizofrenifonden – en kort introduktion
Historik:
•

Schizofreniförbundet bildades för 35 år sedan för att ta till vara de som drabbats av
schizofreni och liknande psykoser och deras anhöriga och närståendes intressen.

•

Schizofrenifonden startade några år senare när det blev klart att forskning och

utveckling på schizofreniområdet var starkt eftersatt.

•

Från starten (och alltsedan dess) kontrolleras fonden av stiftelsen Svensk

insamlingskontroll som genom sina regler för 90-konton garanterar givare en strikt
insyn och som säkerställer att insamlade medel går till precis det som stadgarna

säger. Stiftelsen Insamlingskontroll genomför inspektioner på plats för att kontrollera
bokföring och utdelningar. Schizofrenifonden är nyligen inspekterad med mycket

positivt resultat.
Stadgar:
•

Schizofrenifonden ska tillvarata de av schizofreni och liknande psykossjukdomar
drabbades hälsa liksom att tillvarata deras sociala, ekonomiska, politiska och
yrkesmässiga intressen.

•

Schizofrenifondens insatser kan vara forskning kring schizofreni och liknande

psykossjukdomar eller stöd till projekt av mera praktisk natur, som överensstämmer
med fondens syften.
•

De projekt som stödjs ska sammantagna belysa eller stödja den totala livssituationen
hos dem som drabbats av schizofreni eller liknande psykossjukdomar.

Vad har fonden de senaste åren gett bidrag till (i urval):
Kulturaktiviteter:
•

Suzanne Ostens filmprojekt: Flickan, mamman och demonerna fick ett stort bidrag.

Detta blev inledningen till Schizofreniförbundets stora kampanj att synliggöra barn

till människor med allvarlig psykisk sjukdom och få alla vuxna runt barnen att ta sitt
ansvar.
•

Simon Settergren fick bidrag för filmen ”Kungen av Atlantis” där Simon filmatiserar

sitt liv och konsekvenserna för de anhöriga när hans far insjuknade i schizofreni.
•
•

Elin Fagernäs fick bidrag till sin barnbok ”Mammas låtsaskompisar”.

Carolina Malmborg för filmen ”Minnena, rösterna och allt du är morbror Per”.

Sanna Lundell och Ann Söderlund för tv-serien Djävulsdansen som på ett gripande
sätt belyste anhörigas situation.

•

Stipendier för insatser som har på ett speciellt sätt främjat Schizofreniförbundet och

dess syften. Bland dem som belönats finns: Harald Wilhelmsson, Fredrik Mellgren,
Barbro Benjaminsson, Birgitta Andersson, Lennart Lundin och Birgitta Sjögren
Öhlund.

Utbildning och seminarier:
•
•

Cecilia Brain för redaktörskap för boken Integrerad Psykiatri.

Jonsereds seminarier, Göteborgs Universitet och Psykiatri Psykos, Sahlgrenska

Universitetssjukhuset för dialog kring psykiatri och bilden av psykiatrin. Detta har
resulterat i en skriftserie från seminarieserien.

Forskning:
•

Ulla Karilampi, Psykosmottagningen Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Göteborg för ett projekt kring kroppslig hälsa med användning av aktivitetsarmband.

•

Christoffer Rahm, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge för forskning kring
biomarkörer.

•

Andreas Gremyr, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg för
studier kring lärande i komplexa hälsovårdsorganisationer med speciellt fokus på

schizofrenivård.

•

Resestipendier till unga forskare. Fonden stödjer varje år doktorander och postdoc

som fördjupar sig inom schizofreniområdet och som önskar resa till kongresser för
att presentera resultat eller göra kortare studiebesök.

Vill du veta mer? Kontakta oss. Vi svarar gärna på frågor om hur du stödjer fonden och hur
man ansöker om bidrag!
•
•
•

Lennart Lundin. lennart.b.lundin@icloud.com

Åsa Konradsson Geuken. asa.konradsson@gmail.com
Schizofreniförbundet. office.schizofreniforbundet.se

