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Vårt samhälle
ödslar möjligheter

K

ära vänner, jag hoppas att ni alla har haft en skön sommar
även om temperaturen inte nått några högre höjder eller
om ni har vistats på platser där regnen stundtals tycks ha
parkerat sig.
När det gäller Sveriges ekonomi får vi ständigt besked
om att den är strålande och går på högvarv. Lars Ohly, Funktionsrätt
Sveriges nye ordförande, Jimmie Trevett, ordförande i RSMH, Ingrid
Blennow, ordförande för Sveriges Fontänhus och jag själv har under sommaren skickat in en debattartikel till Dagens Samhälle som presenterats
på deras webbsida. Där lyfter vi just detta att ekonomin blomstrar och
sysselsättningsnivåerna inte på länge har varit så höga som nu.
Arbetskraftsbristen är stor, men ändå ställs människor som omfattas av
t.ex. vår målgrupp många gånger helt utanför arbetsmarknaden. Antalet
ungdomar mellan 16 och 29 år som har aktivitetsersättning bara ökar. En
majoritet bland de som erhåller denna ersättning lider inte sällan av psykisk
sjukdom/psykisk ohälsa. Även bland
FÖRDOMAR FÖRHINDRAR ATT vuxna med en psykisk funktionsnedMAN INTE TAR TILLVARA DEN sättning är förvärvsfrekvensen låg
jämfört med befolkningen i övrigt.
ENSKILDES RESURSER.
Endast 50 procent av människor
med allvarlig psykisk sjukdom/psykisk ohälsa har sysselsättning. Detta leder
naturligtvis till såväl ensamhet som isolering för en redan utsatt grupp. Med
rätt stöd och möjlighet till rehabilitering skulle denna grupp kunna bidra på
ett helt annat sätt idag och kostnaderna i socialförsäkringen skulle minska.
Varför ser det då ut så här? Samhället verkar ha gett upp och utgår ifrån
att personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar inte kan bidra.
Två tredjedelar av de människor som drabbas av schizofreni återhämtar
sig helt eller delvis, men fördomar förhindrar att man inte tar tillvara den
enskildes resurser.
Många av de som insjuknar i psykossjukdom besitter inte sällan många
olika talanger och kompetenser. Den sysselsättning som samhället eventuellt
erbjuder är ofta enahanda och inte anpassad till den enskilde individens
kunskap, erfarenheter och kompetens. Detta är säkert en av anledningarna
till att den som inte mår bra väljer bort de kommunala sysselsättningarna.
Samordning fungerar ofta inte alls. Vi måste få till stånd ändrade
attityder och verka för att utveckla samarbetet mellan Arbetsförmedling,
Försäkringskassa, arbetsgivare, landsting, kommuner och våra brukarorganisationer. Personer med egen erfarenhet av psykossjukdom skulle kunna
bidra, när det gäller att utveckla detta arbete.
Människor med en psykisk funktionsnedsättning får aldrig ses som en
belastning utan måste ses som en värdefull resurs vårt samhälle.
Er förbundsordförande
Margaretha
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Systemet god man
och förvaltare måste ändras
Sveriges Kommuner och Landsting har skickat
en skarp skrivelse till Justitiedepartementet.

Ovisshet om hälsan i framtiden
Har du fyllt 18 år kan du nu upprätta en
framtidsfullmakt.

Studium av hallucinationer
Medicin hjälper inte alltid. Forskare tar
fram ny behandling mot röster.

Kommuner skiljer sig åt
Stockholm och Malmö använder olika
lagstiftningar för samma målgrupp.
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Risk för att din bostad ryker
Det finns personer som med otillbörliga
medel vill komma åt psykiskt sjukas
bostäder.

Medicinera på rätt sätt
Ny forskning visar vikten av att använda
depåmedicin för nyinsjuknade.

Förslag om ny nämnd
mot diskriminering
Det blir inte mycket bättre, enligt
förbundsjuristen Per Scholtz.

Tandlös klagomur för vård
Ny lag nästa år bygger på Anders Printz
utredning.

Ett självständigt liv för anhöriga
Schizofreniförbundet har tagit fram ett nytt
material för att hjälpa.

Barn till föräldrar
med psykossjukdom behöver
uppmärksammas
Vi erbjuder en seminariedag med
ﬁlmvisning under hela 2018
Anmäl ditt intresse:
Schizofreniförbundet
Projektet Flickan Mamman och Demonerna
Telefon: 08-545 559 80
ﬂickan@schizofreniforbundet.se
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AKTUELLT

Ökad kritik mot brister
i systemet med god man
Kraven växer på att skrota nuvarande system med gode män
− Det är absolut nödvändigt med förändringar, säger Eva von Scheele,
förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
TEXT: MARIANNE HÜHNE VON SETH

reformera hela systemet och skickade i april en skarp skrivelse
till Justitiedepartementet med en lång rad
förslag.
I början av september instämde också
sju länsstyrelser i stora delar i kritiken
och överlämnade till justitieministern en
rapport som tar upp många av de problem
som SKL pekar på. Upprinnelsen till
Länsstyrelsernas rapport var ett uppdrag
från justitieministern som blivit pressad
av mediernas återkommande rapportering
om brister i kontroll och tillsyn.
SKL har ännu inte fått svar på sin
skrivelse trots att fem månader förflutit.
Empati har sökt både justitieministern och
ansvarig tjänsteman på departementet,
utan resultat.

SKL VILL I GRUNDEN

DET MÅSTE FINNAS
FORMELLA KOMPETENSKRAV
PÅ ÖVERFÖRMYNDAREN.
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−Jag är tyvärr pessimistisk. I flera samtal med departementet
de senaste åren har vi fått höra att det skulle ta mycket lång tid
att införa ny lagstiftning och att genomföra den, säger Eva von
Scheele.
Hon menar att tidsaspekten är ovidkommande, man måste ju
börja någon gång om det på sikt ska kunna bli bättre. Eva von
Scheele påpekar att våra grannländer har genomfört genomgripande förändringar efter att tidigare ha haft system som påminner om det svenska.
Nuvarande regelverk går tillbaka ända till 1924 års förmyndarskapslagstiftning. Sedan dess har samhället förändrats till
den milda grad att både den tidens tankesätt och regelverk blivit
ohållbara. Dagens överförmyndarorganisation med avstamp i den
gamla utformades 1975 med vissa ändringar 1995.
Avslöjanden om oegentligheter eller inkompetens och slarv
kommer med jämna mellanrum. Även om de allra flesta med
uppdrag som god man eller förvaltare gör ett fantastiskt arbete är
kontrollsystemet för dåligt.
SVT och andra medier, däribland Empati, har återkommande
rapporterat om ett system som har havererat. För ett år sedan
intervjuade Empati justitieminister Morgan Johansson, som hänvisade till den genomgång som Länsstyrelserna höll på med och
som nu alltså är slutförd.

OCKSÅ JURIDISKA PERSONER
SKA KUNNA UTFÖRA UPPDRAG
SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE.

eller förvaltare kan
ibland vara ett mycket kvalificerat uppdrag
som inte alltid motsvarar kompetensen
hos den som ska vara ställföreträdare i
ekonomiska och juridiska ärenden. Uppdragen är i huvudsak ideella, vilket gör det
svårt att rekrytera rätt kompetens.
SKL vill se en professionalisering när
det gäller de svåraste uppdragen. Också juridiska personer ska kunna utföra uppdrag
som god man och förvaltare.
Många anhöriga är i dag god man för
sitt vuxna barn med exempelvis psykossjukdom, ofta utan att begära ersättning
för uppdraget, eftersom det är huvudmannen (barnet) som betalar arvode till god
man när det finns tillgångar.
– Vi vill se en förändring så att det ställs
krav på kompetens i komplicerade godmanskap. En god man eller förvaltare kan
hantera mycket stora tillgångar och där
man ska ta ställning till placeringar och
investeringar, säger Eva von Scheele.

ATT VARA GOD MAN

lugna anhöriga som
nu är oroliga för att bli fråntagna sina godmanskap efter att i kanske många år skött
både ekonomi, myndighetskontakter,
vårdkontakter och personlig omvårdnad.
– Också i framtiden blir det möjligt för
anhöriga att vara gode män där de ekonomiska förhållandena inte är alltför krångliga.
Men jag ser ett problem i dag där anhöriga
utövar sitt god manskap på ett sätt som det
inte var tänkt, säger Eva von Scheele.
Hon vill också se en central statlig myndighet som ska svara för tillsynsvägledning
till överförmyndarna. I dag kan vem som

HON VILL SAMTIDIGT

helst utses till överförmyndare i kommunen, det enda kravet är att
man är 18 år och har rösträtt till kommunfullmäktige, hen får inte
vara i konkurs eller själv ha förvaltare.
någon nationell statistik över exakt hur mycket
pengar som står under överförmyndarens tillsyn, men beräkningar visar att det handlar om över 40 miljarder kronor, enligt SKL:s
regeringsskrivelse.
– Därför måste det finnas formella kompetenskrav på överförmyndaren. Kvaliteten på tillsynen är helt beroende på vem som
innehar uppdraget och den personens kvalifikationer, säger Eva
von Scheele.
SKL vill också se ett landsomfattande register över ställföreträdarskapen. Det skulle bland annat innebära att det går att se
hur många uppdrag en god man har, vilket idag är omöjligt om
uppdragen är spridda över flera kommuner. Brister i överförmyndarnas tillsyn över gode män och förvaltare beror inte sällan på att
verksamheten är underfinansierad. Det är alltså kommunerna som
många gånger blundat för behoven av en rättssäker organisation.

DET FINNS INTE

Eva von Scheele,
förbundsjurist på
Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL).

för att effektivisera systemet är också att
arbeta digitalt. I dag redovisar gode män och förvaltare en gång
om året i handskrivna formulär och kontrollen blir otymplig.
Många kommuner får återkommande kritik av Länsstyrelserna
att granskning av årsredovisningar tar alldeles för lång tid, ibland
ända upp till ett år eller mer.
Schizofreniförbundets jurist Per Scholtz har följt svagheterna
i systemet i många år och han är upprörd över problemen som
tilltagit. Han är mycket kritisk till hur överförmyndarna sköter
sitt uppdrag, särskilt att kontroller bara sker en gång om året, i
samband med att årsredovisningarna granskas.
− Oredliga gode män vet att de har upp emot ett år på sig
att lägga beslag på huvudmannens tillgångar och att risken för
oanmäld tillsyn är liten. En överförmyndare är på inget sätt en
garanti för en säkrare hantering av huvudmannens medel vilket
väl var tänkt säger Per Scholtz.
Också Schizofreniförbundets kongress uppmärksammade i våras
problemet och har gett förbundet i uppdrag att driva frågan. \
EN AVGÖRANDE FRÅGA
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AKTUELLT

Ny lag tillåter
framtidsfullmakt
En framtidsfullmakt kan vara lösningen för att underlätta livet
när ålder eller sjukdom slår till. Lagen om framtidsfullmakter
trädde i kraft den 1 juli i år.
TEXT: MARIANNE HÜHNE VON SETH

har fått uppleva
rättslöshet och vanmakt när deras
närmaste inte längre är förmögna
att fatta rationella beslut eller sköta
sin ekonomi. Det kan handla om
svår psykisk sjukdom, demens eller
nedsatta förmågor efter en stroke
eller en olycka.
För att förebygga svåra juridiska
gränsdragningar kan nu vem som
helst skriva en framtidsfullmakt
som träder i kraft den dag man
inte själv klarar att bestämma över
exempelvis sitt boende, sin ekonomi
eller sina vårdbehov. Tanken är att
den som har fått fullmakt ska se till
att uppfylla de önskemål fullmaktsgivaren har.

MÅNGA ANHÖRIGA

förväxlas med
godmanskap eller förvaltarskap,
som är till för att bevaka rättigheter
och sköta ekonomin för personer
som inte själv är kapabla till detta
vid den tidpunkt när god man eller
förvaltare tillsätts. Inte heller ska
fullmakten förväxlas med testamente, som stipulerar vad som ska ske
med testamentators tillgångar efter
livets slut.
− Det ska framgå av en framtidsfullmakt att det är just en sådan.
Det ska också stå vem eller vilka
som är fullmaktshavare och vilka
angelägenheter som fullmakten
omfattar, säger Per Scholtz, som är
Schizofreniförbundets jurist.

FULLMAKTEN SKA INTE

utse flera personer att inneha fullmakten.

DET ÄR TILLÅTET ATT

6 | EMPATI Nr 3 2017

FAKTA OM
LAG 2017:30
Personen som
upprättar fullmakten ska ha
fyllt 18 år.
Fullmakten ska
vara skriftlig och
specificerad vad
den omfattar.
Fullmakten ska
undertecknas i
två vittnens samtidiga närvaro.
Ansökan görs i
tingsrätten i den
ort fullmaktsgivaren är
bokförd i eller
i Stockholms
tingsrätt.

SLÄKTSKAP ÄR INGET HINDER,
MEN DET ÄR VIKTIGT ATT FULLMAKTSHAVAREN ÄR VÄSENTLIGT YNGRE ÄN
FULLMAKTSGIVAREN
− Släktskap är inget hinder, men
jag tycker att det är viktigt att fullmaktshavaren är väsentligt yngre än
fullmaktsgivaren, säger Per Scholtz.
av
två samtidigt närvarande vittnen.
De ska veta att det handlar om
en framtidsfullmakt, vem som är
fullmaktsgivare och vad fullmakten
omfattar. Fullmaktshavaren själv får
inte vara vittne.
Fullmaktsgivaren kan också

FULLMAKTEN SKA BEVITTNAS

stipulera att fullmaktshavaren
uppfyller innehållet i fullmakten.
Det kan inträffa att en fullmaktshavare av olika skäl inte kan företräda
fullmaktsgivaren. Då kan överförmyndaren i kommunen utse god
man för fullmaktsgivaren.
− Lagen är ny och därför är det
inte helt enkelt att veta vart man
ska vända sig för rådgivning. Men
rimligen bör överförmyndaren i
kommunen ha tillräckliga kunskaper, säger Per Scholtz. \

I KORTHET

Forskare studerar
rösthörare

5 FRÅGOR TILL

Christina
Bohman
Nyvald ledamot
i Schizofreniförbundet

Vem är du?

– En pensionerad stockholmare
som numera bor
i Nynäshamn. Jag
har ett långt förflutet på Socialstyrelsen där jag
arbetade med psykiatrifrågor.
Hur blev du engagerad i Schizofreniförbundet?

– Jag har haft kontakt med Schizofreniförbundet ända sedan jag
började på Socialstyrelsen. Bland
annat med verksamheten personligt
ombud. Alla utvärderingar och
uppföljningar som gjorts visar att
systemet med personligt ombud är
utmärkt. Men det som är svårt är
att det är ett frivilligt åtagande för
kommunerna, och därför fungerar
personligt ombud inte lika bra i alla
kommuner.
Vilken är den viktigaste frågan
för Schizofreniförbundet?

– Jag tycker att det är viktigt att
vi och alla andra organisationer
som ingår i NSPH slåss för psykiatrins patienter. Särskilt nu när så
många verksamheter både inom
psykiatrin och inom kommunerna
ligger ute på så många utförare.
Man tappar kontinuiteten som är
så viktig för vår målgrupp.
Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

ATT BLI BÄTTRE
Det är svårt
att förutse hur
schizofrenin
utvecklas och
hur du kommer
att påverkas.
Ungefär en
tredjedel av alla
som insjuknat
i schizofreni
blir nästan helt
symtomfria och
fungerar bra i
samhället, även
om vissa behöver ta en låg dos
antipsykotiskt
läkemedel för att
inte blir sjuka
igen.

– Personer som har hallucinationer
kan höra sådant som att ”du är
elak”, du är dum, du ska dö”, säger
den nederländska professorn och
psykiatrikern Iris Sommer.
Hon arbetar just nu med den norske psykologiprofessor Kenneth
Hugdahl för att hitta en behandling
mot rösterna.
Det som ökar risken för röster är
personlighetsstörningar, psykossjukdomar och trauman. 24 procent av
patienterna får ingen effekt mot röster av antipsykotika, men KBT kan
användas och även en app iDichotic
som forskarna har utvecklat.

Källa: www.forskning.no

Nyhetsbyrån TT bryter
med scientologerna
Det kritiserade samarbetet mellan
scientologerna och TT är över. Det
är genom sin pressmeddelandetjänst
”Via TT” som nyhetsbyrån under
sommaren förmedlat pressmeddelanden med rubriker som ”Inte
folket som är galet – det är psykiatrin!”, ”Psykiatrins droger orsaken
till det sanslösa våldet” och ”Överdoser av medicin nu en ledande
dödsorsak”.
Sedan juni fram till slutet av
augusti har nyhetsbyrån TT haft
ett PR-avtal med den kontroversi-

ella organisationen scientologerna
”Kommittén för mänskliga rättigheter” (KMR). Organisationen har
som mål att bekämpa svensk psykiatri, och har fått kritik för att sprida
ovetenskaplig desinformation.
TT:s vd och chefredaktör Jonas
Eriksson meddelar att det avbrutna
samarbetet beror på scientologernas
åsikter om psykiatri och att TT
uppfattar deras verksamhet som
samhällsfarlig.
Källa: www.svt.se samt
www.dagensmedia.se

NU KAN DU LOGGA IN PÅ HEMSIDAN

– Jag bidrar med mina kunskaper och erfarenheter. Jag sitter
också som Schizofreniförbundets representant i riksförbundet
Hjärnkoll, som driver frågan om
att förändra negativa attityder till
psykisk ohälsa.

INLOGGNING FÖR MEDLEMMAR

Vad önskar du just nu allra mest
för egen del?

SÅ HÄR LOGGAR DU IN PÅ "MIN SIDA"

– Haha, jag önskar det fanns mer
svamp i skogen i år. Inte bara en
halv liter kantareller och några Karl
Johan, men det kan man ju knappt
säga högt. Då fnyser värmlänningarna och undrar vad vi har för
skitskogar i Stockholmstrakten.

Med hjälp av magnetresonanstomografi kan forskarna kartlägga
var i hjärnan det är aktivitet när
en person hör röster. Tre delar i
hjärnan är särskilt aktiva: delen för
förståelse av språk och ljud samt
området för tal. Det är därför man
uppfattar dem som verkliga röster.
Det är högra hjärnhalvan som
"talar" när man hör röster, men
normalt får sällan den delen ordet.
Högra hjärnhalvan talar i korta
meningar med starkt känsloinnehåll
och ofta med fula ord.

Nu kan du som är medlem logga in via www.schizofreniforbundet.se
för att byta adress, komplettera dina uppgifter med t ex e-postadress,
lägga till familjemedlemmar, se dina fakturor, mm. Här anger du också
om du är anhörig, har egen erfarenhet av sjukdomen eller är stödjande
medlem. Dessa uppgifter är viktiga för att vi ska kunna ansöka om
stadsbidrag från Socialstyrelsen.

Klicka på "Logga in" längst upp till höger och ange ditt medlemsnummer i rutan för "Användarnamn" och ditt postnummer i rutan för
"Lösenord". Medlemsnumret hittar du på din senaste faktura. Om du
har din e-postadress registrerad hos Schizofreniförbundet kan du klicka
på "Glömt lösenord" och få dina inloggningsuppgifter skickad till din
e-post. Du kan också kontakta Föreningssupport om du behöver hjälp
med att logga in. www.foreningssupport.se/kontakt
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LSS OCH SOL

ORÄTTVISA
SKILLNADER
mellan boenden i Stockholm och Malmö
Gruppbostad eller servicebostad? När personer med en psykisk
funktionsnedsättning behöver hjälp med särskilt boende gäller det
att bo i rätt kommun. En ny mastersuppsats visar att insatserna
skiljer sig åt mellan Stockholm och Malmö.
TEXT & FOTO: MARIANNE HÜHNE VON SETH
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med en
psykiatrisk diagnos har en egen bostad, med eller utan stöd av anhöriga eller kommunen. Men den som
har omfattande svårigheter att klara
sin dagliga livsföring kan beviljas
ett särskilt boende, efter biståndsbedömning i hemkommunen.
Här skiljer sig kommunernas syn
på både behov och vilken lagstiftning som ska tillämpas, och det
resulterar i att boendestandarden
och vad som ingår i servicen kan
vara rena lotteriet för den enskilda
medborgaren.

JAG BLEV ÖVERRASKAD ÖVER ATT
PSYKIATRIREFORMEN SOM HADE SÅ
GODA INTENTIONER INTE ALLS BLEV
SOM DET VAR TÄNKT.

EN MAJORITET MÄNNISKOR

socionom
och biståndshandläggare sedan
2010 i Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning i Stockholm.
Hon har stor erfarenhet av att
handlägga insatser för personer med
psykisk funktionsnedsättning, och
nu har hon också en mastersexamen
i socialt arbete.
– Jag upptäckte i mitt arbete att
olika kommuner använder sig av
olika lagstiftningar när de beviljar
insatsen ”bostad med särskild service” för personer med en psykisk
funktionsnedsättning, säger Teresia
Weinberg.

TERESIA WEINBERG ÄR

gör hon
en rättssociologisk studie där hon
jämför Malmö och Stockholm,
som lutar sig mot olika lagstiftning.
Stockholms stad utgår från Socialtjänstlagen (SoL) medan Malmö
beviljar boendeinsatser utifrån lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
– De skiljer sig åt bland annat
genom att de har olika målsättningar,
konstaterar Teresia Weinberg.
LSS är en rättighetslagstiftning
och de som omfattas av den ska
tillförsäkras ”goda levnadsvillkor”,
medan SoL endast stipulerar ”skäliga levnadsvillkor”. Själva lagen är
en ramlag, vilket ger möjlighet till
skilda tolkningar.

I SIN MASTERUPPSATS

ALLTSEDAN PSYKIATRIREFORMEN

kom på 1990-talet har LSS och SoL
jämförts och det är ingen tvekan
annat än att den som omfattas av
LSS har en starkare ställning. På

FAKTA OM
LAGARNA:
LSS
Lag om stöd och
service för vissa
funktionshindrade
(1993:387) är
en rättighetslag
vilket innebär
en säkrare och
kontinuerligare
hjälp.
SoL
Socialtjänstlag
(2001:453) är
en ramlag som
ger utrymme
för mycket olika
tolkningar.

Teresia Weinberg har skrivit en masteruppsats om boenden.

senare år tolkas dock innebörden i
formuleringarna ”skäliga levnadsvillkor” och ”goda levnadsvillkor”
mindre generöst än tidigare, vilket
möter stark kritik.
– Jag blev överraskad över att
psykiatrireformen som hade så goda
intentioner inte alls blev som den
var tänkt. Det kan finnas inbyggda
orättvisor i att kommunerna bestämmer vilken lagstiftning som tillämpas.
Den som behöver stöd och omsorg
av personal dygnet runt borde kunna
kvala in till LSS, som ger en större
trygghet, säger Teresia Weinberg.
Personer i Stockholm med schizo-

freni eller andra psykossjukdomar
som beviljas boende med särskilt
service får denna insats i enlighet
med SoL och de anvisas gruppbostad, medan Malmö tillämpar LSS
och kallar sina bostäder för personer
som har psykiska funktionsnedsättningar för servicebostäder. Har
detta någon betydelse för vilken
kvalitet som boendet håller?
– Jag kan egentligen inte ge en
samlad bedömning av var insatserna
är bäst, eftersom jag endast jämfört
tre kriterier. Det kan finnas annat
som påverkar den totala bilden,
säger Teresia Weinberg.
‰
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LSS OCH SOL

‰

Hon har jämfört antalet personer
i boendena med särskild service och
kostnaden per dygn i Malmö respektive Stockholm. Därtill har hon
tittat på vilka aktiviteter som ingår
i servicen i de två boenden hon har
jämfört.
– Här ligger Malmö bäst till. Det
är färre antal boende per bostadsenhet och kostnaden per dygn och
boende är högre, Malmö satsar
helt enkelt mer pengar, konstaterar
Teresia Weinberg.
Kommunerna har en större frihet
att utforma insatser enligt SoL än
LSS. Den gemensamma nämnaren
för servicebostäder enligt LSS i
Malmö och gruppbostäderna enligt
SoL i Stockholm är att det är den
kommunala insats i respektive stad
som erbjuder personalstöd dygnet
runt för personer med en psykisk
funktionsnedsättning.
genom intervjuer med företrädare för ett boende i Malmö och ett i Stockholm
försökt ta reda på hur förutsättningarna i praktiken ser ut för personer
med psykisk funktionsnedsättning i
respektive stad.
– Mitt arbete bygger dels på
inläsning av omfattande skriftlig
dokumentation i form av lagstift-

TERESIA WEINBERG HAR

ning, regelverket och tillämpningar,
dels på intervjuer under våren 2017.
I Malmö finns det 24 servicebostäder enligt LSS för personer
med psykisk funktionsnedsättning.
Totalt bor det 221 personer i sådana
bostäder
– Antalet personer i varje bostad
varierar mellan sex och tolv personer, berättar Teresia Weinberg.
De flesta servicebostäderna har
ett dygnspris på 1 600 kronor per
dygn. Finansieringen sker genom
centralt fastställda fasta anslag.
Teresia Weinberg har intervjuat
sektionschefen för två LSS-bostäder i Malmö om vilka aktiviteter
servicebostaden anordnar.
– Det fanns ganska mycket
tid för personalen att följa med
brukarna på bio, gå ut och äta eller
promenera i parken, berättar Teresia
Weinberg och hon understryker att
i Malmö ingår i själva insatsen att
personalen också ska arbeta med
fritidssysselsättning.
varierar antalet
lägenheter per gruppbostad mellan
åtta och 26, vilket är betydligt fler
än i Malmö. Detta kan jämföras
med att gruppbostäder för personer
med utvecklingsstörning som omfattas av LSS normalt har fem-sex

I STOCKHOLMS STAD

lägenheter per gruppbostad.
Kostnaden per person i ett en
bostad med särskild service enligt
SoL ligger i Stockholm mellan
1 079 och 1 422 kronor per dygn,
beroende på bedömningen av den
enskildes behov.
Stockholms stad erbjuder
endast aktiviteter på gruppnivå,
men Stockholm har betydligt fler
sysselsättningsverksamheter än i
Malmö, totalt 32. Fyra personer av
tio i den gruppbostad i Stockholm
som Teresia Weinberg hade tittat på
hade beviljats sysselsättning
bara två verksamheter för sysselsättning och det var
lågt deltagande av de personer som
bor i den bostad som Teresia har
undersökt. Dessa verksamheter
kräver inte biståndsbeslut utan den
som är intresserad får själv ställa sig
i kö. Bristen är ett bekymmer, enligt
en intervjuad biståndshandläggare
i Malmö.
Teresia Weinberg noterar att också organisatoriskt skiljer sig de båda
kommunerna åt. Det är även viktigt
att komma ihåg att Stockholm har
nästan tre gånger så många invånare
som Malmö, vilket gör det svårt att
jämföra antalet verksamheter för
sysselsättning. \
I MALMÖ FINNS

OLIKA LAGSTIFTNING
STYR BOSTADSFORM
310 kommuner och stadsdelar som
deltog i en enkät från Socialstyrelsen erbjuder bostäder med särskild
service för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Rapporten ”Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd
för personer med psykisk funktionsnedsättning” publicerades 2010, där
enkätsvaren visade följande siffror:
217 kommuner och stadsdelar
erbjuder sådana bostäder enligt
Lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (SoL)

OLIKA KOMMUNER
ANVÄNDER SIG AV
OLIKA LAGSTIFTNINGAR
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204 kommuner och stadsdelar
erbjöd bostäder med särskild service
enligt Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)

KRÖNIKA

Lennart Lundin
Förste vice ordförande Schizofreniförbundet

Egen erfarenhet av anhörigskap
borde tas till vara
SCHIZOFRENIFÖRBUNDET HAR under
flera år arbetat fram ett material för
anhöriggrupper: Prospect. I detta
material tar vi upp olika aspekter på
utmaningarna med att vara anhörig
/ närstående till någon med svår
psykisk sjukdom. Här blandas kunskapsförmedling, erfarenhetsutbyte
och tillfälle till samtal och diskussioner. Prospect har en unik fördel
framför liknande metoder som finns
inom vård och omsorg: ledarna har
själva erfarenhet av anhörigskap.
Det ger en trovärdighet och ett djup
som tillför gruppen mycket.

har en grund i kognitiv beteendeterapi. Den ger en handfast
vägledning i hanterandet av situationer i vardagen som kan
vara svåra att hantera.
ESL BESTÅR AV TRE LIKA VIKTIGA STEG:

• Undervisning och handledning.
• Träning/rollspel där man övar på att hantera och lösa problem.
• Träning i den miljö och med de människor som
färdigheterna ska användas. ”Hemläxor”.
Några exempel på vad som tränas i patientmaterialet: grundläggande kommunikationsfärdigheter, vardagssamtal och hur
minska återfallsrisk genom att lära sig hantera sårbarhet och
stress.
ANHÖRIGMATERIALET ÄR INDELAT I MODULER.
DE MODULER SOM FINNS NU ÄR:

1. Kommunikation. Riskskalan för svårigheter vid
mänskligt samspel.
2. Problemlösning. Ett strukturerat sätt att lösa problem.
3. Stresshantering. Hur förebygga och lindra stress.
4. Hot och våld.
5. Tidiga varningstecken för psykosåterfall.
6. Resursgruppen och anhörigas roll i gruppen.
arbetsgruppen på förbundet utbildat ett
stort antal ledare. De flesta av dessa har sedan genomfört grupper. Oftast har deltagarna kommit från den egna föreningen.
Kanske har lokalföreningarna inte fullt insett vilken fantastisk möjlighet Prospect ger att komma i kontakt med nya,
tänkbara medlemmar. Föreningen skulle kunna ta kontakt
med sjukvården och kommunen (anhörigkonsulenterna) och
berätta om Prospect och vilket utmärkt sätt detta är att stödja
närstående. Man kan tydligt tala om när man planerar att
starta nya grupper och bjuda in via de kanaler som vården och
kommunen har. Detta skulle resultera i en bättre vård och ge
föreningarna nya kontakter.
GENOM ÅREN HAR

en ny del i materialet: ESL för anhöriga. ESL är en
förkortning av Ett självständigt liv.
Det är en psykosocial träningsmetod som har använts länge inom
psykiatrin för att hjälpa personer
med allvarlig psykisk sjukdom att
hantera sina liv. Metoden har ett
klart fokus på praktisk träning och
NU FINNS DET

Prospect är unikt – egenerfarenheten är styrkan! \
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FRÅGA JURISTEN

RECENSION

Nerverna – berättelsen
om en familj

Per Scholtz

av David Nyman
Wahlström & Widstrand 2017

Förbundsjurist

DAVID NYMAN,

Otillbörliga försök att
komma åt bostäder
Häromdagen ﬁck jag följande frågeställning från en
person som skötte ekonomi och annat för en släkting.

SLÄKTINGEN HYRDE SEDAN flera år
en mindre lägenhet på västkusten
av en fastighetsägare som ägde
några hus på orten och som förvaltade dem själv.
Vid ett personligt besök från
fastighetsägaren fick släktingen en
muntlig uppsägning av hyresavtalet. Skälet skulle vara störande

att kunna ta ut högre hyror eller
för att kunna hyra ut lägenheterna
per vecka som semesterbostäder.

SLÄKTINGEN PÅPEKADE också att
namnteckningen på den så kallade
uppsägningsskrivelsen var mycket
olik hyresgästens normala namnteckning. Vad göra? Hyresgästen
började med att hos fastighetsägaren bestrida sin
DET FINNS PERSONER SOM
namnteckning och därmed
MED OTILLBÖRLIGA MEDEL
uppsägningen. Därefter
VILL KOMMA ÅT DEN
gjordes en polisanmälan
om urkundsförfalskning.
uppträde i bostaden och i trappHyresgästen är numera mycket
uppgången. Vare sig hyresgästen
försiktig i sin relation till hyreväreller släktingen brydde sig om
den och avböjer erbjudanden om
denna muntliga ”uppsägning” då
hjälp med flyttning och liknande
fastighetsägaren var känd för att
men betalar sin hyra som vanligt.
vara ombytlig och lite rörig och
Kronofogden kommer knappast
man utgick från att det gällde ett
att agera i ärendet förrän frågan
annat hyresförhållande.
om uppsägningens giltighet är
Dock, efter en vecka fick
löst. Till detta kan komma att
hyresgästen en kopia av en egen
bestämmelser i avtalslagen kan
innebära att en eventuell uppsäguppsägning av bostaden samt en
ning är ogiltig.
uppmaning att avflytta senast
vid det månadsskifte som låg tre
månader framåt. Hyresgästen som
EN SLUTSATS MAN kan dra som
i ock för sig emellanåt kunde vara
allmänt behjälplig eller god man
förvirrad mindes inte någon uppär att vara mycket försiktig med
sägning och hade ingen annan bo- huvudmannens bostad och vara
stad att flytta till. Däremot var det medveten om att det finns personer som med otillbörliga medel
känt att fastighetsägaren försökte
vill komma åt den. \
”förädla” sitt fastighetsbestånd för
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journalist och
grafisk formgivare, debuterade
i början av året
med en roman
som fiktivt
handlar om hans
farföräldrar som
här heter Ivar och Ida. De gifter sig
på 1930-talet, skaffar den lanthandel de båda drömt om och får strax
sonen Harry. Ida blir åter gravid
men får missfall vilket utlöser
mentalsjukdomen som kommer att
prägla resten av familjens liv. Hon
blir intagen på St Annas hospital
utanför Nyköping, först kortare
perioder men så småningom permanent, och hon dör på hospitalet
1965.
Ivar försöker först själv ta hand
om både sonen och lanthandeln
men lyckas varken med det ena
eller det andra. Harry tas om hand
av en släkting och familjen splittras. Inte förrän Harry är en vuxen
man kan far och son börja hitta
tillbaka till varann och något prata
och varför allt blev som det blev.
David Nyman beskriver dåtidens
mentalsjukhus med spännbälten,
insulinchocker och medicinerna
före ”hibernalets” intåg. Idas röst
gör sig hörd dels genom de brev
hon skriver hem till familjen, dels
genom journalanteckningar som
rapporterar status och vad patienten
sagt och gjort:
23 maj 1946. Vill idag inte stiga
upp. Vid förfrågan säger pat: ”Jag
kan gott ligga, när jag ändå inte får
fara hem”. Längtar ”så förtvivlat”
efter sonen.
Det här är en mycket stark debut
och en njutbar läsning om ett Sverige under folkhemmets uppbyggnad där det inte fanns plats för det
som var annorlunda.
Inger Gadh, bibliotekarie
Psykiatribiblioteket Lund

ANALYS

Goda nyheter
om medicinering
En ny stor genomgång av samtliga svenska patienter med schizofrenidiagnos
har presenterats. En studie gjord av ett forskarlag med professor Jari Tiihonen,
Karolinska Institutet, i spetsen. Publicerad i en av världens mest ansedda
tidningar inom området: JAMA Psychiatry.
TEXT: LENNART LUNDIN, Förste vice ordförande Schizofreniförbundet.

ALLA
personer i Sverige som har en schizofrenidiagnos från 2006 till 2013,
en ”verkliga-livet-studie”. I studien
följer forskarna vilka mediciner som
patienterna fått och har sett hur de
inverkar på återfall (återinläggningar) och behandlingsmisslyckanden
(inläggningar, suicidförsök, medicinuppehåll och/eller medicinbyte).
Forskarna har följt upp 29 823
patienter. Av dessa blev 43,7
procent återinlagda under uppföljningsperioden. En siffra som är
chockerande hög. Över 70 procent
FORSKARLAGET HAR FÖLJT

eventuella nyttan av att samtidigt
ge flera mediciner (polyfarmaci). I
denna studie klarar sig denna grupp
förvånansvärt gott.
SPECIELLT INTRESSANT i denna studie

Kanske ger denna studie en vägledning till ett nytt sätt att se på frågan
om vem som har mest nytta av
depåmedicinering och när man ska
erbjuda patienten denna medicineringsform.
Denna "verkliga-livet-studie" har
gett svar på viktiga frågor om nyttan av medicinering. Vi skulle aldrig
ha fått dessa svar med en annan
studiemetod.
Vi kan nu med en hög grad av
tillförlitlighet ge patienter och närstående goda och väl underbyggda
råd om val av medicin.

är att man har kunnat följa en
grupp som nyligen fått sin diagnos.
Tiihonen ser att detta är en grupp
som klart har speciellt god nytta av
depåmedicin. Det är här som man
ser den största positiva effekten (30
procent). I svensk psykiatri brukar
man erbjuda depåmedicin som ett
sista alternativ när tabletter har
misslyckats flera gånger flera år
DENNA STUDIE HAR GETT
efter sjukdomsdebuten. ForsSTUDIEN VISAR OCKSÅ på vikten
SVAR PÅ VIKTIGA FRÅGOR OM karna refererar också till andra
av Schizofreniförbundets kampanj
studier med liknande positiva
"Bättre psykosvård genom färre
NYTTAN AV MEDICINERING.
resultat av tidig depåinsättning.
återfall". Nästan hälften av alla
Här betonar man vikten av att de
fick någon form av behandlingspatienter har allvarliga komplikaförsta åren efter en sjukdomsdemisslyckande.
tioner i sin behandling när de följs
but blir så komplikationsfri som
När forskarlaget tittade på mediunder en längre tid. Detta måste vi
möjligt.
cineringen som patienterna fått
ändra! \
framträdde en klar bild: medicineringen gör skillnad. De patienterna
som inte hade tagit någon medicin
FAKTA:
klarade sig sämst (flest återfall och
Det finns i huvudsak två olika typer av medicinstudiemetoder:
behandlingsmisslyckanden). De
1. Kontrollerade, randomiserade studier (RCT).
2. Verkliga-livet-uppföljningar.
patienter som fått clozapin eller de
nya depåmedicinerna
KONTROLLERADE STUDIER ger svar på om en behandling överhuvudtaget
(second generation)
har effekt. Noga utvalda patienter följs upp under en begränsad tid och
klarade sin bäst.
effekterna studeras noga. En stor nackdel vad gäller studier av antipsyOch det var stora
kosmediciner har varit att en mycket begränsad grupp har kunnat delta i
studierna. Många patienter vill inte vara med i studier eller väljs bort av
skillnader: 20 – 30
andra skäl.
procent bättre
i den grupI VERKLIGA-LIVET-STUDIER följer man mycket stora grupper över långa
pen.
tider. Man kan se hur medicinering påverkar patienterna i den kliniska
En konvardagen. Man kan använda avancerade statistikmetoder för att korrigera
för allahanda felkällor. En felkälla är att det inte är en slump vilken patient
troversiell
som får vilken medicin och vilken beredningsform (tablett eller spruta).
fråga har
varit den

Nr 3 2017 EMPATI | 1 3

REMISS

Ny nämnd ska pröva
tvister om diskriminering
Diskriminering är ett stort problem som hittills sällan leder till
upprättelse för de drabbade. Inte blir det mycket bättre om förslagen
i den statliga utredningen ”Bättre skydd mot diskriminering” blir
verklighet, enligt Schizofreniförbundets jurist.
är
kritisk till betänkandet. Han konstaterar i förbundets remissvar, som
ska vara inne den 18 september, att
utredningen inte föreslår några större
förändringar vad gäller Diskrimineringsombudsmannens (DO) verksamhet. Detta trots att den fungerar
dåligt. Däremot finns en ljuspunkt i
ett förslag om en ny nämnd.
FÖRBUNDSJURIST PER SCHOLTZ

SÅ HÄR SKRIVER PER SCHOLTZ:

”Vad har de som dagligen diskrimineras på grund av psykiska
funktionsnedsättningar att vänta för
förbättringar i sin dagliga livsföring
om utredningens förslag genomförs?
Innehållet är från vår grupps
synvinkel inte särskilt givande.

ENDAST DRYGT EN TIONDEL
AV ANMÄLNINGARNA TILL
DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN LEDER
TILL NÅGON ÅTGÄRD
För den som är kunnig i den
arbetsordning som gäller för DO är
detta kanske inte förvånande, men
för den stora allmänheten är det

stötande och väcker berättigad ilska.
Politiker och höga tjänstemän
som uttalar sig i medierna vill gärna
påskina att en anmälan till DO är
ett säkert sätt att komma till rätta
med en diskriminering eller kränkning. Så är det alltså inte.
tiondel av anmälningarna till DO leder till någon
åtgärd från ombudsmannens sida.
Detta är anmärkningsvärt och vad
jag känner till inte redovisat öppet
av DO. Det är ju väl känt att direkt
klientarbete är krävande och innebär att handläggaren måste engagera
sig i ett ärende på ett helt annat
sätt än vad som krävs vid vanligt
juridiskt/administrativt arbete.
ENDAST DRYGT EN

klagande betyder
detta att chansen att DO verkligen
skall pröva ett klagomål, aldrig så
berättigat, är mycket liten.
Vad gäller DOs framtida verksamhet föreslås inga större förändringar
Dock framförs i betänkandet att en
anmälan om diskriminering även
skall redovisas för den som anmälts.
Detta förväntas minska framtida
diskriminering. För övrigt skall inget
vidare ske från DOs sida. En sådan
kolartro är nästan rörande.
FÖR DEN ENSKILDE
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SÅ TILL DET FÖRSLAG som har
förutsättningar att på ett reellt sätt
underlätta för dem med begränsade
ekonomiska förutsättningar att föra
sin egen talan vid kränkning eller
diskriminering.
Utredningen föreslår inrättandet
av en diskrimineringsnämnd för
prövning av diskrimineringstvister. För alla dem som utsatts för
diskriminering men ej fått stöd från
DO, ej har någon stark organisation
i ryggen eller saknar egna medel att
föra sin talan innebär förslaget en
klar förbättring.
Förslaget är dock mycket löst i
kanterna och redan nu säger utredaren att om en diskrimineringsnämnd
skall inrättas kräver det ytterligare
utredning och överväganden.

som företräder de ständiga förlorarna i fall av
kränkningar och diskriminering är
det ändå glädjande att det äntligen
tycks hända något på detta område.
Osvuret är dock bäst!
I denna svenska paradgren, kamp
mot kränkning och diskriminering,
har hittills framgångsreceptet för
den enskilde varit antingen mycket
god egen ekonomi eller en stark
organisation som stöd, eller tur i
tombolan hos DO. Förhoppningsvis blir framtiden en annan
FÖR EN ORGANISATION

i betänkandet,
exempelvis ändrade bevisbörderegler har ingen särskild betydelse för
vår grupp men kommer förhoppningsvis att bidra till en generell
förbättring för dem som riskerar att
utsättas för diskriminering.” \
ÖVRIGA FÖRSLAG

PER SCHOLTZ

AKTUELLT

Ny lag reglerar klagomål mot vården
Nästa år tar patientnämnderna i landsting och kommuner över de flesta
klagomålen mot vården. Nuvarande Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
ska i stället koncentrera sig på inspektioner och tillsyn.
TEXT: MARIANNE HÜHNE VON SETH

bygger på en utredning
som Empati tidigare skrivit om. Där
föreslog utredaren Anders Printz just
det som nu i huvudsak blir verklighet.
Nämligen att patientnämnderna ska få ett
tydligare mandat att hantera klagomål mot
vårdgivarna. Tanken är att klagomålen ska
hamna nära vårdkedjan och att vården på
så sätt ska bli bättre på att åtgärda brister.
Sjukvårdsminister Anita Strandhäll tror
mycket på det nya systemet, som hon
hänvisat till i medierna när missförhållanden inom IVO uppdagats. Framför allt
handlar det om långa handläggningstider
och ibland nerlagda anmälningar som
uppenbart varit befogade.
IVO har i sin tur pekat på den stora
mängden ärenden som bara ökar och att
resurserna inte räcker för att hantera både
klagomål och tillsynsansvaret. Nu ska de
flesta patient- och anhörigklagomålen
hamna direkt hos vårdgivarna och hos
patientnämnderna, är det tänkt.
Den nya lagen förtydligar patientnämn-

DEN NYA LAGEN

dernas huvuduppgift är att stödja patienter
med att få sina klagomål besvarade av vårdgivarna och därmed bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Men den
stora skillnaden innebär att patientnämnder och vårdgivare har som uppgift att vara
en länk mellan vårdgivaren och patienterna
och att lära för framtiden. Det är något
annat än IVO:s befogenhet att rikta kritik
mot enskilda vårdgivare.
Men det finns redan kritik mot det
nya systemet. Ordföranden för en av
patientnämnderna i Västra Götaland skrev
nyligen i en debattartikel att det finns en
risk för att två parallella system växer fram,
alltså en klagomålshantering hos vårdgivaren och en annan hos patientnämnderna.
kommuner och
landsting organisera patientnämnderna.
Redan på utredningsstadiet pekade kritiker på att det finns en risk att resurserna
inte blir tillräckliga när antalet klagomål
till patientnämnderna kan mångdubblas.

ENLIGT LAGTEXTEN SKA

Lagen stipulerar också att patientnämnderna ska rapportera till IVO så att den
myndigheten kan överblicka var man ska
satsa tillsynsresurser. Men kritiker befarar
att rättssäkerheten för patienterna kan
komma att urgröpas när det inte längre är
en rättighet att få sitt fall prövat av IVO.
Det finns dock undantag från denna
princip och det gäller bland annat vid
tvångsvård där IVO fortsatt ska utreda
anmälda missförhållanden.
Schizofreniförbundets jurist Per Scholtz
har tidigare kommenterat utredningen
som ligger till grund för den nya lagen.
Han var då positiv till idén att fokus ska
flyttas till patienterna och deras upplevelser.
Men han varnade också för att det finns
en risk att patientnämnderna inte får
tillräckliga muskler till följd av att staten
skjuter till för lite pengar.
Per Scholtz konstaterade också att precis
som i dag kommer ingen enskild att kunna
ställas till ansvar för missförhållanden,
vilket han anser är en brist. \

FÖRBUNDSNYTT

Resestipendier att söka
Schizofreniförbundet utlyser fem resestipendier för doktorander eller postdoktorer
som fördjupar sig i schizofreni eller andra psykossjukdomar. De sökande ska vara
verksamma vid svenska universitet. Stipendierna avser resor under 2018 och ska
användas exempelvis för deltagande i konferens, kurs eller liknande. Maximalt
beviljade beslopp är för Europa 8 000 kronor och för övriga länder 14 000 kronor
per person. Sista dag för ansökan är 1 december 2017 respektive 31 augusti 2018.
Ladda ner fullständiga villkor på www.schizofreniforbundet.se.

BOKA REDAN NU!
Schizofreniförbundets ordförandemöte 2018 äger rum den 21-22 april.
Boka gärna in datumet i din almanacka nu.
Varmt välkommen!
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AVSÄNDARE:
Schizofreniförbundet
Hantverkargatan 3G,
112 21 Stockholm

Annons

Du är inte ensam
Du är inte ensam
Schizofreni kan stjäla lyckan i vardagen, inte bara för dig som har sjukdomen,
utan också för dina nära och kära. Därför är det viktigt att använda både
kunskap och goda exempel för att ge möjlighet till ett innehållsrikt liv.
Janssen har en gedigen historik inom schizofreni och psykossjukdomar.
Doktor Paul Janssen, som grundade företaget, har tillsammans med sina
forskarteam utvecklat ﬂera antipsykosläkemedel sedan 1958. Idén med våra
senaste läkemedel är att du inte ska behöva tänka på din medicinering lika
ofta, utan kunna ägna din tid och kraft åt dina mål i livet.
Idag ﬁnns valmöjligheten att ta sitt läkemedel varje dag, varje månad eller fyra
gånger om året. Med dessa alternativ vill vi på Janssen tillsammans med andra
goda krafter hjälpa dig som lever med schizofreni.
Du är inte ensam

Janssen-Cilag AB Box 4042, SE-169 04 Solna, Sweden
Tel +46 8 626 50 00, Fax +46 8 626 51 00, www.janssen.com/sweden
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