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Kongressen bjöds på en innerligt varm
och kärleksfull film, en film med mycket
humor, men också med ett stort allvar.
Han tar upp problem, som vi ständigt
stöter på, Byråkrati och Godmanselände.
Ja, det blev mycket information och
inte så mycket om livet i övrigt i denna
krönika. Det får bli mer i nästa nummer.
Vi hoppas då att få en intervju med Lena
Hallengren. Innan jag slutar vill åter
igen påminna om schizofrenifonden och
”många bäckar små....” Ni har väl inte
glömt att anmäla er som månadsgivare.
Det var bl.a. med hjälp av bidrag från
vår fond som Simon kunde göra färdigt
sin film.
Avslutningsvis vill jag så önska er alla
en riktigt härlig sommar med mycket sol,
men också lite regn. Förra sommaren
blev kanske lite för mycket av det goda.

HANS UPPVÄXT
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Schizofreniförbundet

Först och främst vill jag börja med att
hälsa Elin Ingblom välkommen som
vår nya redaktör för tidningen från och
med Empati Nr. 2 2019. Elin har gedigen utbildning och lång erfarenhet av
layout och design.
Birgit Andersson har i sommarens
nummer av Empati intervjuat den unge
Simon Settergren om såväl honom
själv och hans uppväxt som om hans
film Kungen av Atlantis. Filmen visades
på vårens kongress och rönte mycken
uppskattning. Det är en innerligt varm
och kärleksfull film, en film med mycket
humor, men också med ett stort allvar.
Det kan vara bra att veta, att Schizofreniförbundet idag har samma avtal
med Simon, som vi har med Suzanne
Osten och hennes film Flickan Mamman och Demonerna dvs vi har alla
möjlighet att se Simons film inom våra
föreningar utan kostnad. Vill en förening visa filmen mer offentligt och bjuda
in allmänhet och/eller vårdpersonal
måste vi betala 1 000 kronor till Folkets
Bio. Hör av er till vårt kansli, om ni vill
låna filmen, så får ni veta mer.
Som vanligt får vi i tidningen intressanta inlägg från Lennart Lundin under
rubriken "Fråga psykologen" och från
Per Scholtz, vår förbundsjurist, som
denna gång kommer med två inlägg.
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← Åsa Konradsson Geuken och
Simon Settergren på mässan
"Leva och fungera" 2019.

Bli månadsgivare
Vill du bli månadsgivare och stödja personer med schizofreni? Vänd dig till din bank och be
om autogiro till Schizofreniförbundet. Du kan gå till ett vanligt bankkontor eller gå in via internetbanken. Du avgör själv hur mycket du vill skänka varje månad och du kan enkelt ändra eller avsluta ditt givande genom att kontakta din bank eller oss. Mejla hur mycket du vill ge varje månad. Adress till vår ekonom Susanne Björk Satta är susanne.bjork-satta@apel-fou.se

Er ordförande
Margaretha

Korrektur: I förra numret av Empati (Nr.1 2019) föll
bildtexterna bort i Henrika Jornefeldts och Glenn
Henners fina reportage om Hästassisterad terapi och
rehabilitering. På bilden på sidan 4 möter vi Charlotte
Ljungström i stallet med en vacker vit häst. Charlotte
är liksom Glenn Henner i den röda jackan på sidan 5
styrelseledamöter i IFSAP Halmstad. På bilden längst
ner till höger på sidan 5 ser vi föreningens sekreterare
Rickard Johnsson och på bilden bredvid Matilda
Rosenlund även hon deltagare i hästprojektet.
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FRÅGA JURISTEN

Per Scholtz

"JAG FÖRSTOD HELLER INTE VAD SOM
STOD I INFORMATIONSMATERIALET
MEN SKAM DEN SOM GER SIG"

Godmanseländet – nya löften
från justitieministern

Jurist

Byråkrati
En berättelse från den verklighet
som kan vara vår allas
För en tid sedan blev jag uppringd av en medlem i norra
Sverige. Hon undrade om storleken på sin sjukersättning
och hur den beräknats. Hon hade fått ett informationsmaterial men inte begripit det och jag bad henne skicka
det till mig som för många år sedan var utredare på
Försäkringskassan och som gjort många utredningar i
ärenden angående sjukbidrag eller förtidspension.
Jag förstod heller inte vad som stod i informationsmaterialet men skam den som ger sig. Det är ju rimligt
att den som beviljas en förmån från en av de myndigheter
vars verksamhet berör oss mest, skall förstå grunderna
för beslutet. Här i Malmö där jag bor finns ett gemensamt Servicekontor för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Jag kör dit, en stor lokal
i centrala Malmö med köräcken på trottoaren utanför
och en ”dörrvakt” som delar ut nummerlappar beroende
på vilken sorts ärende Du har. Det finns även två uniformerade ordningsvakter, mycket vänliga, och som bara
behövde ingripa med sin närvaro de tre gånger jag var
där. Bekväma sittplatser och upp till trettio ”bås” för de
tjänstemän som skall besvara allmänhetens frågor. Redan
nu skall det sägas att under den tid jag arbetat med detta
ärende har jag endast vid ett tillfälle stött på ovilja och
avoghet från någon tjänsteman där. I övrigt har jag fått ett
mycket korrekt bemötande även om bristande kunskaper
har gjort mig bestört.
När jag, på servicekontoret, visade upp det informationsmaterial som jag fått från vår medlem förstod de heller
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ingenting. Sedan de begärt hjälp från kolleger, som även
de inte förstod någonting, gavs mig rådet att vända mig
direkt till Pensionsmyndigheten. Jag gjorde så och av
sekretesskäl skickades handlingarna därifrån direkt till
vår medlem. Hon förstod ingenting av de nya handlingar
hon fick och när de kom mig tillhanda vände jag åter
till Servicekontoret där jag väntade att personal från
Pensionsmyndigheten skulle kunna hjälpa till med att
tyda informationsmaterialet. Så icke. Det var tryckt på
en förtryckt blankett där texten var så liten att inte ens
tre personer med normalsyn kunde tyda vad de olika
kolumnerna stod för. Detta gjorde det nästan omöjligt att
med något sammanhang tolka innehållet.
Man gav mig nu rådet att vända mig direkt till Pensionsmyndigheten jag väntade på ett svar från myndigheten
som både vår medlem och jag skulle kunna förstå.
Det blev inte så. Pensionsmyndigheten fann att ärendet
hörde hemma hos Försäkringskassan och sparkade bollen
däråt. Jag har nu tillskrivit dem och begärt att när de har
svaret ringer direkt till vår medlem.
Det är mycket anmärkningsvärt när myndigheter motiverar beslut som berör enskild person så dåligt att den
som berörs av beslutet inte förstår det och myndighetens
personal ej heller kan förklara beslutet på ett begripligt
sätt. Anmärkningsvärt är också att Pensionsmyndigheten,
först efter så många turer, kommer fram till att det inte är
deras bord utan Försäkringskassans. E

Sydsvenska Dagbladet (SDS), en ledande tidning i Skåne,
har under slutet av mars månad haft en uppmärksammad
artikelserie om en god man med många uppdrag och
kanske olagliga arbetsmetoder, bristande kontroll från
överförmyndaren och en sovande tillsynsmyndigheten,
länsstyrelsen. Reportaget väckte stor uppmärksamhet och
bland dem som uttalade sig var justitieminister Morgan
Johansson som enligt SDS lovar att ”lagen och systemet
skall ses över”.
Det har Morgan Johansson lovat tidigare. Under förra
mandatperioden besökte han på inbjudan av Malmö
Anhörigförening Folkets Hus i Limhamn.

Morgan Johansson
Justitieminister

Den gången handlade ministerns anförande till en del
om brister i systemet förvaltare/gode män. På yrkespolitikerns frejdiga sätt lovade han ny och förändrad
lagstiftning. Det ”bidde en tumme”. Vad som hittills blivit
lagstiftning på detta område är reglerna om framtidsfullmakt, mycket praktiska och underlättande. Men åt
grundbulten, passiva överförmyndare och länsstyrelser
som inte förmår att stoppa den lilla grupp med kriminella
avsikter som det senaste decenniet tagit sig in på detta
område, har ingenting gjorts.
Sedan den gången ministern stod och lovade i Limhamns
Folkets hus har samhället inte flyttat fram sina positioner en
tum gentemot de samvetslösa typer som har satt i system
att lura och bedraga personer som till följd av ålder eller
sjukdom
saknar
förmåga
att ta hand
om sina
egna angelägenheter.
Denna
grupp är lovade samhällets skydd men ingenting händer.
Nuvarande minister bör i vart fall ha känt till problemen
i fyra år och någon på hans departement säkert mycket
längre. Frågan är för en lekman politiskt okontroversiell
varför det är obegripligt att en grupp som, med ett äldre
språkbruk, är att anse som skyddsbehövande lämnas åt
sitt öde.

"VAD KRÄVS FÖR ATT VI
SKALL FÅ EN LAGSTIFTNING
SOM ÄR MÅLSÖKANDE?"

Vad krävs för att vi skall få en lagstiftning som är målsökande på så sätt att de olika förslagen tillåts bilda en
enhet där syftet en gång för alla är att få slut på den
brottslighet som bedrivs under täckmantel förvaltare
eller god man. Lagtekniskt kan det inte vara svårt att
åstadkomma de nödvändiga förändringarna, svårigheten ligger väl snarast att ministern vid en kraftfull lagstiftning kan trampa på många ömma tår. Hellre det! E

Kontakta Per på: scholtz@swipnet.se
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AKTUELLT

FRÅGA PSYKOLOGEN

Moribunda system
– varför överlever de?

Lennart Lundin
Förste vice ordförande
Schizofreniförbundet

RACT
En vårdmodell av betydelse
för anhöriga till personer med
psykossjukdom?
TEXT OLA JOHANSSON
FOTO: VONECIA CARSWELL/UNSPLASH

Anhöriga tar ofta ett stort ansvar för att vardagen ska
fungera när en nära person insjuknat i psykossjukdom.
Anhörigas praktiska, ekonomiska och emotionella stöd
till personen sker ofta i det tysta och uppmärksammas
sällan. Att som anhörig stödja en person med psykossjukdom i det dagliga livet kan innebära ett omfattande
ansvar och tidsåtgång med negativa psykologiska konsekvenser för egen del. Många upplever också bristande stöd från vården; de känner sig ofta inte delaktiga i
vården och upplever ibland ett utanförskap gentemot
vården. Anhöriga till personer med psykossjukdom har
beskrivit att de har känt sig orättvist behandlade,
diskriminerade och till och med stigmatiserade.
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Forskningsrådet Forte ber, i en just nu aktuell enkät*,
patient- och brukarföreningar i Sverige prioritera bland
ett stort antal forskningsfrågor. Frågorna har tagits
fram av Sveriges socialchefer. Det vällovliga syftet med
enkäten är att få ett brukarperspektiv på vilken socialforskning som är mest angelägen att stödja. Tittar man
på socialchefernas lista toppas den inte oväntat av frågor
kring samverkan, samordning och koordination av insatser
till individer med stora och sammansatta behov (ofta
människor med allvarlig psykisk sjukdom). Insatserna
ligger både på individ- och på organisationsnivå.
Samtidigt finns det mycket forskning och erfarenheter
som visar på anhörigas betydelse för återhämtningsprocessen. Delaktighet i vården är alltså mycket betydelsefull, både för den som är sjuk men också för den anhöriges
möjligheter att hantera sitt eget liv och möjligheter till en
god hälsa.
Resursgrupps-ACT (RACT) är en vårdmodell som
successivt börjat implementeras inom Västra Götalandsregionen och på andra håll i landet. Modellen syftar till
att stärka förmågan hos både individen med psykossjukdom, men också den anhörige i att hantera stress och
problem i vardagen. RACT som behandlingsmodell har
i olika studier visat sig ha god effekt för patienten med
bland annat minskade symtom, förbättrad funktionsnivå och ökad livskvalitet. Den viktigaste komponenten
i RACT är resursgruppen. En resursgrupp är ett stabilt
nätverk av professionella och icke-professionella som
gemensamt arbetar för och med patienten. En resursgrupp består av patienten och dennes Case Manager och
läkare samt dessutom av andra viktiga personer som
patienten själv nominerar. Det är i resursgruppen som
behandlingsmålen gemensamt beslutas, men även de
åtgärder som ska genomföras för att uppnå målen.
Det finns forskning som visar att RACT kan vara en
framgångsrik modell för personer med psykossjukdom,
men kunskapen om anhörigas erfarenheter av modellen
är mycket begränsad. Med studien ”RACT ur ett
Anhörigperspektiv” kommer vi därför att undersöka
anhörigas erfarenheter.
Studien genomförs av en projektgrupp i samråd med
en referensgrupp med representanter från Intresseföreningen för Schizofreni (IFS) i Göteborg och Föreningen för
Psykiatrisk Samverkan (FPS) i Skövde/Falköping. E

Har man erfarenhet av fältet drabbas man av nostalgi.
Har man hört detta förut?
Ja! Elfte maj 1989 skrev regeringen direktiv till Psykiatriutredningen. Varför behöver detta belysas: ”brister i samordningen”, ”Behovet av samordning och samverkan gäller
främst den primärkommunala socialtjänsten”, ”oklarheter
beträffande ansvarsfördelningen (har) varit en tillbakahållande faktor”.
Fjortonde april 2007 presenterades en expertrapport i
Göteborg. Stadens och sjukvårdens chefer i Ledningsgruppen för samverkan hade efterfrågat en lägesbeskrivning om läget för psykiskt långtidssjuka. Och det fick de!
”Organisationerna har bristande kunskap om varandra
såväl vad gäller uppdrag och ansvarsområden… vem
som gör vad”. ”Aktuella samverkans/gränsdragningsdokument är inte kända eller implementerade”. ”Vårdgivarna brister generellt i att lotsa patienterna rätt i systemet,
vilket får till följd att patienterna riskerar att bollas runt
och hamna mellan stolarna eller inte få tillgång till alla
organisationers resurser”.
Prioriteringar för forskning om socialtjänsten – Perspektiv från brukare, policy och praktik

PRIORITERINGAR
FÖR FORSKNING OM
SOCIALTJÄNSTEN
Perspektiv från brukare, policy och praktik

Närmare 600 personer har deltagit i undersökningen som Forte och Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering, SBU,
genomfört. I undersökningen har professioner
och brukare inom socialtjänsten fått möjligheten att identifiera och prioritera vilka
forskningsfrågor som de anser är viktiga för
att kunna förbättra verksamhetens arbete.
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https://forte.se/publikation/
prioriteringar-forskning-om-socialtjansten

"HAR MAN ERFARENHET AV FÄLTET
DRABBAS MAN AV NOSTALGI. HAR
MAN HÖRT DETTA FÖRUT?"
Jag ska inte trötta ut er med fler citat. Annars finns bra
avsnitt från det tidiga 00-talets Miltonutredning och
några speciellt saftiga från den Stiernstedtska utredning
Effektiv vård från 10-talet.
Alla säger samma sak: samverkanssystemet kring människor med allvarlig psykisk sjukdom har inte fungerat
de senaste 40 åren. Och Socialstyrelsen är tydligt ängslig
i nuläget: i de helt nya Nationella riktlinjerna för schizofreni nämns ordet ”samverkan” 75 (!) gånger i huvudtexten som en absolut förutsättning för insatsernas
genomförande.
Den mest intressanta forskningsfrågan framträder
klart: hur kommer det sig att helt dysfunktionella/
döende system överlever? Årtionde efter årtionde döms
samverkanssystemets resultat ut. Man försöker lappa
och laga med lagstiftning kring individuella planer och
överenskommelser mellan organisationer. Men tyvärr till
begränsad nytta.
En forskargrupp borde titta på de juridiska, psykologiska,
organisatoriska och politiska aspekterna som håller detta
system vid liv. Det finns så många aspekter på detta att
det antagligen krävs insatser från olika discipliner för en
allsidig belysning.
Forte: Här har ni en verkligt intressant fråga: Moribunda
system; vad håller dem vid liv? E
Kontakta Lennart på: lennart.b.lundin@icloud.com
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MÄSSA

INTERVJU

14 500
Besökare
på mässan

20-30

Längden på
föredragen

Psykisk ohälsa/sjukdom
engagerar tusentals
IFS i Göteborg anordnade tillsammans med Sahlgrenska Psykiatri Psykos en heldag på Svenska
Mässans ”Leva och fungera” – en funktionshindermässa.
TEXT & FOTO JOHANNA SANDSTRÖM

Tisdagen den 26 mars var huvudfokus psykisk ohälsa/
sjukdom på Svenska Mässan i Göteborg.
Dagen var späckad med flera intressanta föreläsare,
Simon Settergren visade filmen Kungen av Atlantis och
konferencierer för dagen var Ann Söderlund och
Sanna Lundell.
Hörsalen blev fort överfull och var så hela dagen.
Föredragen var mellan 20-30 minuter och var alltifrån
SKL, regionspolitik till själverfarenhet, suicid och peer
support.
Foldrar och böcker tog snabbt slut och vår monter var
välbesökt alla tre mässdagarna.
Besökare och åhörare var mycket nöjda med dagen där
psykisk ohälsa och sjukdom engagerar. Totalt ca 14 500
besökare deltog i mässan under tre dagar. E
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KURIOSA
EN LUSTIG ANEKDOT VAR
OCKSÅ ATT VI FAKTISKT FICK
KLAGOMÅL FRÅN MÄSSANS
HALLCHEF FÖR ATT
VI DROG FÖR MYCKET FOLK.
”GE OSS STÖRRE HÖRSAL”,
BLEV SVARET OCH DE SKA
TA MED SIG DETTA
TILL NÄSTKOMMANDE
MÄSSA 2021.

Simons
uppväxt
blev en
dramakomedi
Simon Settergrens pappa har
schizofreni och trodde han var
"Kungen av Atlantis". Nu har
Simon gjort en film om sin uppväxt. Idag vill Simon se filmen
som ett kärleksbrev till pappan.
Men också som den film han
själv önskat fått se som liten.
TEXT BIRGIT ANDERSSON
FOTO: KRISTINA KLEINERT ,
LOTTA JANSSON OCH FOLKETS BIO

Ser eller hör du något stigmatiserande?
Kontakta oss!
www.stigmawatch.se | info@ifsgoteborg.se
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INTERVJU

Vid sidan om ett heltidsarbete som
privatkundansvarig på Spiltan Fonder
i Stockholm har Simon ägnat de tre
senaste åren till att skriva manus,
producera och själv agera skådespelare i sin debutfilm ”Kungen av
Atlantis”. Filmen skildrar Simons
uppväxt med en pappa som diagnostiserats med schizofreni.

"JAG MINNS MIN
BARNDOM SOM
LJUS OCH VARM"

Hur var din barndom? När började
du ana att din pappa inte riktigt var
som andras pappor?
Det förväntas kanske att jag ska svara
att den var tuff och jobbig, men jag
minns min barndom som ljus och
varm. Jag har ju tvingats växa upp
ganska snabbt och ta ansvar, både
emotionellt och praktiskt. Men när
man inte har någon annan barndom
att jämföra med, bli det svårt att veta
vad som är normalt och inte normalt.
I sina fantasier var ju pappa lite på
min nivå. Vi hade en varm relation.
Visst hörde jag hur det låg till med
pappa, och på flera plan förstod jag.
Men det här var min vardag och
under hela min uppväxt fattade jag
aldrig att jag inte var ensam om det
här. Den polletten ramlade aldrig ner.
När Simon Settergren var 23 år fick
han ett stipendium från Marcus
Wallenbergs Stiftelse för att läsa en
managementutbildning på Imperial
College i London. Det var i samband
med vistelsen på elitskolan i London
som polletten trillade ner.
När Simon flyttade från sitt vanliga nätverk insåg han sin ensamhet;
hur han känt skam, hur han tvingats
att bli vuxen alltför snabbt och hur
han försökt dölja sin pappas sjukdom
inför kompisar och flickvänner.
Vad hände med dig när du började
fundera?
Jag började fundera runt sjukdomen
schizofreni och det uppstod starka
känslor av besvikelse, ilska, oro och
hat; existentiella problem som ibland
landade i icke konstruktiva tankar.
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Så kom jag till en punkt där jag
kände att antingen låter jag de här insikterna krossa mig, eller så försöker
jag göra något konstruktivt av det jag
gått igenom.
Livbojen blev att börja skriva
manus till en film. Det blev en anledning till att stiga upp på morgonen
och jag tänkte att en film kunde hjälpa
mig och andra i samma situation.
Under sin studietid hade Simon
producerat ett antal kortfilmer och
bland annat haft roller i tv-serien
”Modus”, i en kortfilm baserad på
en novell av Jens Lapidus (Snabba
Cash) och för den av Empatis läsare
kända filmen ”Flickan, mamman och
demonerna”, som också handlar om
svår psykisk sjukdom.
Simon har fått uppskattning inom
filmvärlden och 2016 tilldelade
Anders Sandrews stiftelse honom
ett filmmanusstipendium för att
utveckla ett långfilmsmanus.
Filmmediet blev därför det naturliga och skådespeleriet har varit en
viktig del i Simons liv.
Mina erfarenheter, och det man
kan kalla för mörka känslor kring
den här sjukdomen, har jag använt
ganska mycket i mitt skådespeleri.
Det har varit en tillgång som jag
kunnat ta av och använda som
skådespelare.

"I SINA
FANTASIER VAR
JU PAPPA
LITE PÅ
MIN NIVÅ"

Varför "Kungen av Atlantis"?
I sina vanföreställningar trodde min
pappa att han var Kungen av Atlantis
och jag var hans Prins.
Jag bad att få läsa en novell som
pappa skrev när han som 24-åring
insjuknade i sin schizofreni. Novellen
hade han döpt till Kungen av Atlantis.
Vi har inte pratat om detta, men
troligen har pappa läst den grekiske
filosofen Platon där Atlantis är en
fiktiv ö.
När filmrubriken var klar, och manuset börjat ta form, fick Simons pappa läsa. Och han reagerade så starkt
negativt att Simon fick ta en paus.

Pappa kände också skam över sin situation, men så
småningom förstod han att filmen var min stora dröm
och ville inte stå i vägen. Jag fortsatte på mitt manus och
enligt pappas önskan gjorde jag texten lite gladare än det
var från början. Pappa har mycket humor och en slags
härlig distans till sig själv.
Jag ville göra en film med allvar, men också med
humor och min pappas kommentarer visade sig bli avgörande för filmens slutresultat.
När pappa sedan såg min film, blev den en stor upplevelse. Han grät och skrattade om vartannat och visade
en stor stolthet över mig och över sig själv.
Philip Zandén gör en fantastisk roll som min pappa,
och när de träffades var de som två oslagbara krafter i sin
humor. Philip har lyckats lyfta in alla effekterna i karaktären.
Nu säger pappa att filmen gett honom livet tillbaka.
Att han fått en slags revansch.
Och för mig är den här filmen nu ett kärleksbrev
till pappa.

För mig känns det superviktigt att stötta det här. Det
läggs inte tillräckligt mycket pengar på forskningen kring
schizofreni och med min insamling vill jag hjälpa till på
mitt sätt.
Du talar om att vara snäll mot sig själv
Som anhörig är det så lätt att klanka ner på sig själv och
på det sättet få dålig självkänsla.
Det låter lite klyschigt, men tricket för mig har varit att
prata med mig själv som om jag vore min egen bästa vän.
Man gör så gott man kan och sitt bästa. Det räcker gott.
Filmen är mitt sätt att med humor och värme krossa
den mur av rädslor och tabun som byggts upp kring sjukdomen schizofreni. Jag vill få folk att reflektera och prata
mer om psykiska sjukdomar.
När jag var liten hade jag önskat att det funnits en film
som”Kungen av Atlantis”. Då hade jag på ett enkelt sätt få
se något som jag själv kunde relatera till och förstått att
jag inte var ensam i min situation. E

SOMMAREN MED PAPPA
Som många andra med schizofreni har Simons pappa växlat mellan
sjuka och friska perioder.
När Simon var 12 år var pappan som friskast. Och det är en period
i barndomen som etsat sig fast.
Jag har nästan alltid känt pappa som sjuk. En person som lever under
en mask av sjukdom och medicinering och som alltid måste ta sina
mediciner för att fungera. Det var en kort period, en sommar som
pappa var som friskast. Den perioden kommer jag alltid att bära med
mig. Pappa har alltid visat mig en villkorslös kärlek och han har ett hjärta
av guld, men då var han en annan person; det var en annan del av
pappa som glimrade till.

Nu har du engagerat dig i Hjärnfonden
När jag fick min kris undrade jag mycket kring sjukdomen. Vad är det som orsakar schizofreni, vad innebär
det att den är ärftlig; vågar jag skaffa barn och kommer
jag själv att drabbas av det här.
Pappa sköter idag sin medicinering fläckfritt, men
under hela min barndom har vi kämpat med mediciner
och de bieffekter som han får.
Om jag känt till mer om sjukdomen skulle det besparat
mig mycket oro.
Med sina erfarenheter i bagaget har Simon nu engagerat i sig i Hjärnfonen – en fond som årligen delar ut
forskningsbidrag för neurovetenskaplig forskning.
Sedan i våras har han skapat sin egen insamling för
schizofreniforskning.

"FILMEN ÄR MITT SÄTT ATT MED
HUMOR OCH VÄRME KROSSA
MUREN AV RÄDSLOR OCH TABUN
KRING SCHIZOFRENI"
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FILM

Istället för att plugga i i London,
tillbringar han sina dagar som städare
i en jourbutik i en förort. Det handlar
om att få vardagen att fungera och att
pappan tar sina mediciner.
Pappan tror sig vara kung i den
fiktiva ön Atlantis och regerar sitt
rike med en eldgaffel. Samuel är
hans prins.
Men så kommer Cleo, en världsvan tjej in i bilden. Samuel blir kär
och med Cleo väcks Samuels längtan
efter ett självständigt liv.
Men kärleken och medberoendet
till den excentriske pappan håller
honom fast.
Med sin film, där kärlek blandas
med galenskap och humor, har
Simon Settergren lyckats göra en
dramakomedi om faderskärlek, frigörelse och schizofreni.
Det är en film med värme om en
komplex och allvarlig sjukdom. E

Kungen av Atlantis
Kärleksbrevet till en pappa
En film som sprakar av kärlek och som kan blanda
galenskap med humor. Det är ett par rubriker kring
Simon Settergrens debutfilm ”Kungen av Atlantis”.
Filmen om Simons uppväxt med en schizofren
pappa har fått överväldigande recensioner.

TEXT BIRGIT ANDERSSON
FOTO: FOLKETS BIO
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Sedan premiären i mars har filmen ”Kungen av Atlantis”
nu visats i biosalonger över hela landet.
Med sin berättelse om den skuld, skam och ensamhet
kring psykisk sjukdom som många sjuka och anhöriga
känner, har filmen skapat starka känslor.
I dramakomedin – som bygger på fiktion och verklighet – möter vi Samuel, en splittrad, men ansvarstagande
ung man som växer upp med en pappa som diagnostiserats
med schizofreni.
Kärleken till pappan har fått Samuel att försaka mycket
i sitt unga liv och det känns nästan som han förlikat sig
med sitt öde.

Namnlöst-1 1

2019-02-06 00:31

FAKTA
Regi: Marina Nyström och Soni Jorgensen
Medverkande: Happy Jankell, Philip Zandén och Simon Settergren
Producent: Drama Svecia, Filmweawer, Intergalactis Partners
Filmen har bland annat finansierats med hjälp av Schizofreniförbundet.

"SIMON HAR LYCKATS GÖRA
EN DRAMAKOMEDI OM
FADERSKÄRLEK, FRIGÖRELSE
OCH SCHIZOFRENI"
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Rapport från vårens kongress
Så plötsligt har två år gått och det är åter dags
att delegater från Schizofreniförbundets alla föreningar i landet får chans att mötas och dryfta
viktiga frågor, men också välja en ny förbundsstyrelse. Några ledamöter lämnar och några nya
tillkommer. Gå gärna in på förbundets hemsida,
där finns alla namnen i den nya styrelsen, men
också den nya valberedningen, där Ulla Elfving
Ekström är sammankallande.

TEXT MARGARETHA HERTHELIUS
FOTO: PETER JOHANSSON & ÅSA KONRADSSON GEUKEN

Denna gång var kongressen förlagd till Stockholm, närmare bestämt till Alvik, så det var lätt för alla att ta sig dit.
Första dagen ägnades åt att presentera de projekt, som
förbundet just nu driver. Allra först presenterade Eila
Ulf och Per Torell projektet Prospect, som innehåller en
mängd olika delar, men gemensamt för dem alla är, hur
viktigt det är med bemötandet, förhållningssättet och
förståelsen för dem vi möter oavsett om vi är anhöriga,
patienter, brukare eller personal, oavsett om vi är gamla
eller unga.
← Från vänster:
Margaretha Herthelius
omvald förbundsordförande Simon
Settergren, mannen
bakom filmen "Kungen
av Atlantis" och Jonas
Eberhard överläkare
och projektledare för
klinisk psykosforskning i Lund och ny i
förbundsstyrelsen.
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PROJEKT PÅ ÅRETS KONGRESS:
•

Prospect
Bemötandet, förhållningssättet
och förståelsen för dem vi
möter oavsett om vi är anhöriga,
patienter, brukare eller personal,
oavsett om vi är gamla eller unga.

•

Bättre Psykosvård
Lennart Lundin ställde frågan
vad är det politikerna i första
hand ska beställa. Handlar det
om fler sjukhussängar, längre
inläggningar och fler läkarbesök
eller ska man helt enkelt vända
på steken och i stället beställa
en vård, som ger färre återfall
och färre inläggningar.

•

Efter detta presenterades projektet Bättre Psykosvård.
Lennart Lundin ställde frågan vad är det politikerna i första hand ska beställa. Handlar det om fler sjukhussängar,
längre inläggningar och fler läkarbesök eller ska man helt
enkelt vända på steken och i stället beställa en vård, som
ger färre återfall och färre inläggningar. Detta skulle i förlängningen kunna innebära kortare psykoser och längre
tid mellan psykosutbrotten. Svaret borde vara enkelt och
Lennart uppmanade alla att ta kontakt med sina politiker
för att åstadkomma en förändring. Ett utmärkt material
har tagits fram för detta, men Lennart hjälper gärna till
om man behöver stöd och hjälp för att ta kontakt med de
lokala politikerna.
Projektet Se Barnet, Flickan Mamman och Demonerna
utifrån Suzanne Ostens film börjar gå mot sitt slut. Åsa
Konradsson Geuken visade var i landet seminarieledarna som deltagit i projektet varit alltifrån Pajala i norr
till Hässleholm i söder, alltifrån från Halmstad i väst till
Kalmar i öst. Man har besökt många kommuner både
en och flera gånger. Man har utbildat ca 5 500 personer
varav knappt 2 000 är barn och unga från mellanstadiet
t.o.m. gymnasiet, som på detta sätt lärt sig lite mer om
sjukdomen schizofreni. Man har nu även börjat utbilda
nya seminarieledare för att projektet ska kunna leva
vidare. Projektet går ut på att skapa tvärprofessionella
nätverk runt familjer där schizofreni och liknande sjukdomstillstånd finns, utifrån alla de olika yrkeskategorier,
som möter familjen, för att på bästa sätt kunna ge stöd
och hjälp. Det är viktigt att upptäcka barnen, som ofta
inte vill ge sig tillkänna. Det har under projektets gång
stått klart, att man också måste kunna ge det enskilda
barnet relevant och riktig information om schizofreni
och liknande psykossjukdom samt ge barnen adekvat
hjälp och stöd. Barnen ”skyddar” inte sällan sina anhöriga och/eller förnekar att sjukdomen finns i familjen inte
minst i våra utanförskapsområden runt våra storstäder.

Ett nytt projekt BUSKUL (Barn och
Unga i Sverige Källan Ut i Landet)
planeras därför, där man rent konkret
söker hitta dessa barn för att kunna
hjälpa dem. (Källan, ett stödprogram
är Schizofreniförbundets program för
att ge stöd till barn och unga i Stockholmsområdet.)
"Shared Reading" som beskrivits i
Empati Nr. 3 2018 presenterades nu muntligt av Studieförbundet Vuxenskolans representant. Detta är ett spännande projekt, som man bara önskar får sin spridning
över hela landet, inte bara i trakten runt Jönköping. Det
var lite omtumlande, vilka fina samtal man kan få kring
en ganska kort litterär text.
Johanna Sandström från Göteborg berättade om
göteborgarnas projekt Stigma Watch. Gå gärna in på
projektets hemsida, www.stigmawatch.se och läs mer
om projektet.
Dagens höjdpunkt blev väl ändå Simon Settergrens
film Kungen av Atlantis. I kongressalen var det under
långa stunder knäpptyst ibland avbrutet av en igenkännande snyftning, men också många varma skratt. Efter
filmen kunde Simon sedan berätta varför han gjort denna
film. Läs mer om detta i Birgit Anderssons artiklar här i
tidningen på sidorna 9-13.
Kvällen avslutades som sig bör med en festlig kongressmiddag med god mat och fin musikunderhållning
för 70-talet deltagare.
Söndagen ägnades åt sedvanliga förhandlingar kring
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, bokslut och
budget för kommande två år. Vidare behandlades motioner och förslag från den avgående styrelsen. Presidiet,
med Kristina Båth Sågänger från RSMH som mötesordförande och Rakel Lundgren vår tidigare förbundsordförande som vice samt med Jeanette Wörnert från NSPH

Shared Reading
Detta projekt som beskrivits i Empati
Nr. 3 2018 presenterades nu muntligt av Studieförbundet Vuxenskolans
representant. Detta är ett spännande
projekt, som man bara önskar får sin
spridning över hela landet, inte bara
i trakten runt Jönköping.
•

Se Barnet, Flickan
•
Mamman och Demonerna
Projektet utifrån Suzanne Ostens
film börjar gå mot sitt slut. Åsa
Konradsson Geuken visade var
i landet seminarieledarna som
deltagit i projektet varit alltifrån
Pajala i norr till Hässleholm i
•
söder, alltifrån från Halmstad i
väster till Kalmar i Öster.

BUSKUL (Barn och Unga i
Sverige Källan Ut i Landet)
Projektet handlar om våra utanförskapsområden runt våra storstäder,
där man försöker hitta barn som
”skyddar” sina anhöriga och/eller
förnekar att sjukdomen finns i
familjen. för att kunna hjälpa dem.
Stigma Watch
Johanna Sandström från Göteborg
berättade om göteborgarnas projekt
Stigma Watch. Gå gärna in på projektets hemsida, www.stigmawatch.se
och läs mer om projektet.
Kungen av Atlantis
Dagens höjdpunkt blev väl ändå
Simon Settergrens film. I kongressalen var det under långa stunder
knäpptyst ibland avbrutet av en
igenkännande snyftning, men
också många varma skratt.

som protokollförare, såg till att förhandlingarna avlöpte
som de skulle.
En viktig motion som behandlades av kongressen var
vad förbundet måste göra för att minska medlemstappet
och få in fler nya medlemmar. Det beslöts att den nya
förbundsstyrelsen snarast utser en arbetsgrupp, inte bara
nödvändigtvis inom sig, utan man kan gå utanför styrelsen, för att ta tag i frågan.
Av olyckliga omständigheter hade den av och för förbundsstyrelsen antagna etik-jävs-och integritetspolicyn
inte kommit med i kongressmappen, utan den delades ut
först på söndagseftermiddagen. Delegaterna hade m.a.o.
inte getts tillfälle att ta del av den, än mindre diskutera
den ute i sina lokala föreningar. Förbundsstyrelsen hade
önskat att man hade kunnat anta policyn i sin helhet för
hela förbundet. Nu kommer policyn att finnas på förbundets hemsida och är som sagt bara antagen att efterlevas
av själva förbundsstyrelsen. Förhoppningsvis tar alla
föreningar del av policyn och diskuterar den lokalt. Förhoppningsvis gör man den till sin egen. Kanske kan vi ta
upp och diskutera den vid ordförandemötet om ett år, för
att sedan anta den vid nästa kongress. Framför allt är det
viktigt att även alla de lokala föreningarna lever upp till
reglerna, när det gäller GDPR, den gamla PUL (personuppgiftslagen), som nu spetsats till.
När kongressen så var slut kunde alla vara och en bege
sig till sin hemstad i ett soligt, men blåsigt Stockholm. E
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Lokalföreningarna i Schizofreniförbundet erbjuds utbildning och stöd i förberedelserna till samtalsdialog med
politikerna. Kampanjen syftar till att sjukvården ska redovisa sina resultat med fokus på återfallsprevention.
Kampanjen har fått statsbidrag så utbildningen kan erbjudas utan kostnad till lokalföreningarna.
Kontakta Lennart Lundin: lennart.b.lundin@icloud.com

