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"Det måste finnas hopp.
Det är inte kört"
Strålande sol från en klarblå himmel
och en lätt bris, då är det plötsligen
svårt att tänka att om några månader är
det åter dags att ta fram vinterkappan
och vinterkängorna. Man är åter tillbaka
i vardagen.
Får äntligen chansen under denna
fantastiska sommardag att fundera lite
djupare kring året som gått och på vårt
viktiga förbund som ju nu passerat de
trettio. Mycket har hänt under dessa
trettio år, inte minst inom psykiatrin,
men mycket, alltför mycket kvarstår,
inte minst framgår detta i Lennart
Lundins artikel på sid 7. En skrämmande
läsning! Detta är verkligen inte en
jämlik vård i hela landet, som man från
politiskt håll ständigt återkommer till
att säga, att vi ska ha!
Det känns då skönt att läsa Pebbles
intervju med Lena Hallengren. Regeringen är medveten om att mycket
av den så kallade lättare psykiatrin tar
stora, ibland alltför stora resurser från
den tyngre. Från regeringens sida är
man beredd att göra något åt detta. Det
känns bra, ja till och med mycket bra.
Detta hindrar dock inte, att vi från
förbundet sida och ute i föreningarna
måste fortsätta kämpa och kämpa än

hårdare för att människor som drabbats
av schizofreni och liknande svår psykossjukdom ges möjlighet till ett bättre
och fullvärdigare liv.
Jag tycker Kristoffer i vår nya styrelse
uttrycker det så väl, när han säger: "Det
måste finnas hopp. Det är inte kört.
Stigma och fördomar måste bort. Alla,
även den som är sjuk har rätt till ett
långt innehållsrikt liv som ska kunna
innehålla såväl studier, arbete, sysselsättning och fritid som relationer,
vänskap och kärlek."
I detta läge känns det för mig som
förbundsordförande så härligt med den
nyvalda styrelsen, som ger uttryck för så
mycket glöd och så många goda idéer.
Jag ser fram emot en fantastisk mandatperiod.
Er ordförande
Margaretha
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← Lena Hallengren, socialminister

Bli månadsgivare
Vill du bli månadsgivare och stödja personer med schizofreni? Vänd dig till din bank och be
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FRÅGA JURISTEN

Per Scholtz
Jurist

Förnyad medicinsk bedömning
Patientlagen trädde ikraft den 1 januari 2015. Förhoppningen var från många håll stor att lagen skulle ge patienterna en starkare rätt och en starkare ställning gentemot
läkare och övrig sjukvådspersonal. Tyvärr blev det tvärt
om. I en offentlig rapport daterad februari 2017 från
myndigheten för vårdanalys är myndigheten så kritisk
mot lagens tillämpning att man döpt rapporten till ”Lag
utan genomslag”.
Schizofreniförbundet och dess funktionärer blir ofta
kontaktade av personer som inte är nöjda med den medicinska behandling de fått inom den offentliga sjukvården.
Många gånger har dessa då begärt en förnyad medicinsk
bedömning, eller en "second opinion" som man också säger. Förutsättningarna för att få en second opinion är att
det skall röra sig om en livshotande eller särskilt allvarlig
sjukdom eller skada. Då den diagnos som det ofta är fråga om är schizofreni är dessa krav uppfyllda. Ofta uteblir
svaret från sjukvården liksom en ordentlig beslutsmotivering. I den mån en sådan förekommer är det inte ovanligt
att den lyder ”patienten har under de senaste åren besökt
den psykiatriska vården i regionen vid många tillfällen
och därvid fått en ny medicinsk bedömning.” Eller så
har man inte fått något svar alls. Båda varianterna är ett
oskick och förekommer såvitt jag erfarit mycket sällan
inom den somatiska vården.

Men. Droppen urholkar stenen. Schizofreniförbundet
kan genom att vid alla lämpliga sammanhang påtala
missförhållandet med lagtrots och att Patientlagens regler inte följs. Med konsekvent och ihärdig kritik kan en
förändring uppnås.

Patientlagen
Syftet med patientlagen (2014:821) är bland annat att stärka
och tydliggöra patientens ställning.
Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer
centrala bestämmelserna i patientlagen i syfte att ge en allmän
överblick. Sammanfattningen är inte uttömmande och patientlagen
kan även innehålla fler eller mer nyanserade krav. Texten på denna
webbsida ersätter alltså inte texten i lagen.
En sammanfattning av lagen
Patientlagen ska främja patientens integritet, självbestämmande
och delaktighet. Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter
som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har.
Den innehåller bestämmelser som rör patientens möjlighet till
inflytande i hälso- och sjukvården eller som har direkt betydelse
för vårdens utformning.
Patientlagen innehåller bland annat bestämmelser om:

Vad skall man då göra?
Normalt bör man gå den byråkratiska vägen och vända
sig till den instans som är överordnad den tredskande
läkaren för att på så sätt få till stånd en förnyad medicinsk
bedömning. Rådet förefaller rätt och rimligt men har i
praktiken visat sig verkningslöst. Beslutsvägarna inom
sjukvården är annorlunda liksom direktiv och efterlevnadsprinciperna. Det är inte ovanligt att en underställd
läkare bortser från eller nonchalerar anvisningar eller
direktiv från chef. Så länge dessa förhållanden består är
det förmodligen inte möjligt att förhållandena förändras
vad gäller förutsättningarna för förnyad medicinsk prövning.
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Tillgänglighet
Information
Samtycke
Delaktighet
Fast vårdkontakt och individuell planering
Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel
Ny medicinsk bedömning
Val av utförare
Personuppgifter och intyg
Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet.

Patientlagen gäller inte inom tandvården.
Källa: Socialstyrelsen
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Det är
uppenbart
att psykiatrin
är ansträngd
Jag mötte socialminister Lena
Hallengren på det fina kontoret
på Socialdepartementet nära
Rosenbad i Stockholm. Besöket
blev kort, endast en halvtimme,
men effektivt. Jag berättade lite
om Schizofreniförbundet och om
att jag är en medlem med en
diagnos. Jag var glad för att få
träffa henne och diskutera Schizofreniförbundets frågor med henne
en fin sommarmorgon i juni.
TEXT PEBBLES KARLSSON AMBROSE
FOTO: REGERINGENS PRESS

Vi pratar allmänt om politiken och
om psykiatrin i synnerhet. När det
kommer till hur situationen för psykiatrin ser ut idag så säger hon:
"Det är uppenbart att psykiatrin är
ansträngd".
Lena Hallengren menar att vi
svenskar söker specialiserad vård
för tidigt, att vi i första hand ska
vända oss till vårdcentraler, ungdomsmottagningar, elevhälsan och
andra med ett samhällsansvar.

Ett problem med den specialiserade
psykiatrin är att de inte bara arbetar
med till exempel diagnostisering och
behandling av svårt sjuka patienter.
De är också tvungna att arbeta med
patienter som har lättare besvär eller
som har vardagsproblem eller som
går igenom naturligt svåra perioder
i livet som sorg och skilsmässor –
men inte är sjuka i egentlig mening.
Lena Hallengren berättar att man
i Januariavtalet bestämt sig för att

införa en vårdreform vid lättare
psykisk ohälsa för att bland annat
lasta av den specialiserade psykiatrin.
Januariavtalet är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Miljöpartiet de gröna som slöts nu
i januari 2019. Avtalet innehåller 73
punkter – varav flera handlar om
vården – men psykiatrin nämns
speciellt i punkt 63 (se ruta).
Lena Hallengren säger att det är
Nr 3 • 2019 EMPATI | 5
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viktigt att stärka suicidpreventionen,
att BUP ska bli bättre och att stötta
organisationerna som jobbar inom
området. Utredningen om vårdreformen ska tillsättas efter sommaren och beräknas ta ett till ett och ett
halvt år.
Om ungas psykiska ohälsa säger
hon att många med lättare problem
inte borde behöva söka specialistvård. Hon säger:
– Jag vet att det är tufft att vara ung,
men det är viktigt att stoppa psykisk
ohälsa tidigare, att vi jobbar förebyggande. Unga kan till exempel få stöd
av vuxna inom skolvärlden, på ungdomsmottagningar och på andra sätt.
Måste vi verkligen ha vårdinsatser?
Till alla hela tiden för all ohälsa?
Om arbetsgivare och arbetsmarknaden säger hon att även här
krävs förebyggande insatser så att
man slipper komma till tunga
rehabiliteringsinsatser efter att
folk har varit
svårt sjuka.
Hon berättar
att region
Blekinge, som
hon besökte i
våras, har ett
system som
varnar när personal börjar vara sjukskrivna ofta. Då kan man fånga upp
anställda och åtgärda fel och brister
och hjälpa arbetstagaren så att denne
inte bli utmattad och slippa långa
sjukskrivningar.
På frågan om att missbruksvården och LVM (Lagen om vård av
missbrukare) borde lyftas upp till
landstingsnivå från kommunerna
är hon mer skeptisk. Hon förstår att
människor faller mellan stolar men
tycker att kommunerna ändå hjälper
till mycket med boende och jobb.
De träffar ju många som behöver
hjälp och där kan de även upptäcka
att folk har ett problem med droger
och så. Däremot när människor har
dubbeldiagnoser så är det ju hos
vården de ska få hjälp, tycker hon.
Hon känner till fallet Sanne och

tycker inte att personer med missbruk ska uteslutas från psykiatrin.
Terapi måste pågå samtidigt som
man lämnar ett missbruk, tvånget att
vara helt ren för att få hjälp är felaktigt och psykiatrin får inte neka
dessa patienter vård. Men en del
personal i vården har inte dubbla
kompetenser i de fall patienterna har
en samsjuklighet, säger hon.
På frågan om vad hon tycker att
svensk missbrukarvård är sämst i
hela OECD svarar hon på att det nog
inte är sant.
Länder för statistik på olika sätt,
säger hon. Men att Sverige har hög
dödlighet bland missbrukare går inte
att komma ifrån.
Vi avslutar med att ta några bilder
och då visar hon mig en tavla som
hon har fått. Det är en present från
en kvinna vars dotter begick självmord på grund av dubbeldiagnos
(se bild). Efter
ett fint samtal
vandrar jag ut
på Drottninggatan, Stockholms turiststråk, i sommarsolen igen. E

”JAG VET ATT
DET ÄR TUFFT
ATT VARA UNG”
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BEKÄMPA PSYKISK
OHÄLSA – PUNKT 63
I JANUARIAVTALET
2019
Psykiatrin och elevhälsan stärks.
Utred en ny vårdform där patienter
snabbt får hjälp vid lättare psykisk
ohälsa (Tillsätts under 2019). Ett
mål om köfri barn- och ungdomspsykiatri ska slås fast. Staten och
SKL ska sluta ett avtal om ett
större statligt ansvarstagande
med ökande resurser för att bland
annat stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete,
motverka mobbning och göra särskilda satsningar riktade mot riskgrupper (Avtalet tas fram under
2019 med sikte på 2020). Stärk
suicidpreventionen genom ökade
resurser till nationell kunskapsspridning och ekonomiskt stöd till
organisationer som arbetar förebyggande.

AKTUELLT

Resurser och resultat
För några månader sedan fick jag en ”jag-är
på-en-annan-planet”-upplevelse. Jag var på ett
möte i Stockholm där Läkemedelsutredningen
presenterade sina förslag. Med på mötet var
speciellt inbjudna från några patient/intresseföreningar. Vi skulle ge synpunkter framför allt på
hur tillgången på moderna läkemedel såg ut från
ett användarperspektiv.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) publicerade
tidigare i år en rapport: ”Jämförelse av kostnader inom
specialiserad psykiatrisk vård ”:
Generellt kan man konstatera att det inte någonstans
i Sverige finns någon stor upprustning av psykiatrin liknande den som gjordes i Norge för ca tio år sedan.
Det är mycket stora skillnader i överlevnaden för patienter.
Överdödligheten finns i alla regioner men går från 1,6
till 4,2. (Siffran 1 betyder ingen högre risk att dö om man
har en schizofrenidiagnos). Intressant är att den region
som har högst överdödlighet har det lägsta antalet besök i
TEXT LENNART LUNDIN
öppenvård.
Det finns mycket stora skillnader över landet i kostnader. Den region som lägger mest per patient har nästan
dubbla kostnaden jämfört den som lägger minst. Det
En särskild och viktig fråga var hur finansieringen av
finns få direkta samband mellan kostnad och resultat.
mycket dyra (men effektiva) läkemedel ska ske. Det drogs
Tvärtom verkar det som en ineffektiv sjukvård med dålig
exempel på cancerläkemedel som förlängde livet i sex
kontinuitet (mycket hyrpersonal) och dålig följsamhet till
månader till en kostnad av 1,5 miljoriktlinjer, kostar mer.
ner kronor.
Andel patienter som genast efter
Där kom min ”annan-planet”-upputskrivning slutar ta sina förskrivna
levelse. Jag har som yrkesverksam
mediciner varierar starkt över landet.
miljoner kronor, kostnaden för
inom psykiatrin argumenterat för att
I den region som ligger sämst har
cancerläkemedel som förlängde
de mest effektiva medicinerna skulle
nästan en av tre slutat med medilivet i sex månader
börja användas och att vi skulle fasa
cinerna inom sex månader. Detta
ut de gamla från 1960-talet. De gamla
är mycket allvarligt då bristande
är otroligt billiga. De nya, speciellt
följsamhet till medicinering är en
om de ges i depåform, kan kosta 50huvudanledning till psykosåterfall.
60 000 kr/år. Och vid dessa tillfällen
Diagnostiserandet förefaller
har kostnadsaspekten vägt tungt i
Överdödligheten varierar i alla regioner. Den skilja sig mycket mellan olika sjukdiskussionen!
region som har högst överdödlighet har det hus. På ett sjukhus får nästan 40% av
lägsta antalet besök i öppenvård.
patienterna diagnosen ”övriga psykoHur står det till med resurserna
tiska syndrom”. På grannsjukhuset är
Källa: SKL 2019
till psykiatrin?
siffran under 5%. På ett sjukhus får
Psykiatern Herman Holm har visat
40% diagnosen paranoid schizofreni
att i Skåne har psykiatrins andel av den gemensamma
medan denna patientgrupp nästan saknas på ett annat
vårdkakan (relativ andel) minskat från 12% till 8% under sjukhus. Det är inte troligt att detta avspeglar verkliga
2000-talet. Ing-Marie Wieselgren har visat samma siffror
skillnader i patientsammansättningen utan det måste
fast då för hela riket. Psykiatrins relativa andel av sjukbero på olika diagnostraditioner.
vårdens resurser har stadigt minskat under de senaste
Det är svårt att hitta bra kvalitetsmått som regelbundet
årtiondena. Det har inte på något vis varit en prioriterad
och alltid samlas in. Rapporteringen till kvalitetsregistren
verksamhet; skyddad från nedskärningar. Även i absoluta är ganska sporadisk och ger inte tillräckligt underlag för
tal (krona för krona) har resurserna över landet minsrättvisande jämförelser. I Schizofreniförbundets kampanj
kat under det senaste decenniet (visat i SKL-rapporten
”Bättre psykosvård” samlar vi enbart in ett enda mått:
nedan). Politiken har skapat tillfälliga projekt för speciella återinläggningar som en indikator för psykosåterfall.
patientgrupper, men bassjukvården har förtvinat.

1,5

1,6 till 4,2
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STYRELSEN

Möt Schizofreniförbundets
JAG VILL SOM FÖRBUNDSORDFÖRANDE FÖR SCHIZOFRENIFÖRBUNDET SAMLA ALLA GODA KRAFTER
FÖR ATT FÖRBÄTTRA LIVSVILLKOREN FÖR DEN SOM
INSJUKNAR I SCHIZOFRENI OCH DENNES/DENNAS
ANHÖRIGA. ALLA SKA HA RÄTT TILL ETT GOTT OCH
VÄRDIGT LIV ÄVEN DEN SOM DRABBAS AV SJUKDOM. DÄRFÖR MÅSTE STIGMA OCH FÖRDOMAR
FÖRSVINNA. DÄRFÖR MÅSTE MER PENGAR AVSÄTTAS TILL SCHIZOFRENIFORSKNING. DÄRFÖR MÅSTE
REGIONER/LANDSTING OCH KOMMUNER GE EN
BÄTTRE OCH MER EMPATISK VÅRD OCH OMSORG.
Margaretha Herthelius, Ordförande
MINA PRIORITERADE MÅL I STYRELSEARBETET
ÄR: ATT VERKA FÖR ATT RESURSERNA OCH
KVANTITETEN I PSYKIATRIN KOMMER UPP I
NIVÅ MED KROPPSSJUKVÅRDEN. DÄR DEN
LÅG FÖR 30 ÅR SEDAN. OCH ATT MOTVERKA
SAMVERKAN SOM ORGANISERINGSPRINCIP.
SPECIELLT VAD GÄLLER PSYKIATRI – SOCIALTJÄNST. 35 ÅRS MISSLYCKANDEN MÅSTE
BYTAS TILL ETT BÄTTRE SYSTEM.

JAG VILL BIDRA MED KUNSKAPSSPRIDNING. FÖR MIG ÄR DET OERHÖRT VIKTIGT ATT UPPMÄRKSAMMA
MÄNNISKOR OM VAD DET INNEBÄR
ATT LEVA MED EN PSYKISK SJUKDOM OCH VAD DET INNEBÄR FÖR
DENNES/DENNAS ANHÖRIGA. MED
ÖKAD KUNSKAP KAN VI MINSKA
DEN STIGMATISERING SOM FINNS
KRING PSYKISK SJUKDOM. DET
FINNS ÄVEN ETT STORT BEHOV AV
ATT UPPMÄRKSAMMA VILLKOREN
OCH FÖRUTSÄTTNINGARNA, SOM
EXISTERAR KRING DEN PÅGÅENDE
FORSKNING, SOM SYFTAR TILL ATT
FÖRBÄTTRA LIVSSITUATIONEN FÖR
INDIVIDER, SOM LIDER AV PSYKOSSJUKDOM OCH/ELLER ANNAN
SVÅRARE MENTAL FUNKTIONSNEDSÄTTNING.

Lennart Lundin, 1:a vice ordförande

Eila Ulf, 2:a vice ordförande

INTRESSEOMRÅDEN SOM JAG VILL ENGAGERA MIG
I UNDER KOMMANDE ÅR. JAG KOMMER ATT FOKUSERA PÅ FÖLJANDE OMRÅDEN: REPRESENTERA
SCHIZOFRENIFÖRBUNDET I SOCIALSTYRELSENS BEREDNINGSGRUPP FÖR PERSONLIGT OMBUD FÖR ATT
PÅVERKA OCH UTVECKLA DEN TYDLIGA INRIKTNING
FÖR RÄTT MÅLGRUPP SOM FINNS ENLIGT REGERINGSUPPDRAGET. PERSONER SOM PGA PSYKISK
SJUKDOM BEHÖVER ERBJUDAS VÅRD – STÖDINSATSER FRÅN PSYKIATRINS OCH KOMMUNERNAS
VERKSAMHETER. STÄRKA VÅRA FÖRENINGARS
UTVECKLING GENOM VÅRA PROSPECTCIRKLAR OCH
FÖLJA UPP DEN IMPLEMENTERING SOM REKOMMENDERAS I NATIONELLA RIKTLINJER VID SCHIZOFRENI
OCH ANDRA PSYKOSER DÄR BRUKARE/PATIENTER
ANHÖRIGA SKA GES ÖKAD DELAKTIGHET.

MIN VIKTIGASTE FRÅGA
ÄR DEN SOMATISKA
HÄLSAN TILLSAMMANS
MED STIGMAT.
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Åsa Konradsson Geuken, kassör

Lars Alfredsson, ledamot

styrelse
DR. JONAS EBERHARD
ARBETAR SOM PSYKIATRIÖVERLÄKARE INOM VUXENPSYKIATRIN I SKÅNE PÅ
HELSINGBORGS LASARETT,
OCH ÄR DOCENT OCH
FORSKARGRUPPSLEDARE
FÖR KLINISK PSYKOSFORSKNING PÅ LUNDS
UNIVERSITET.

JAG VILL VERKA FÖR
BÄTTRE LIVSVILLKOR FÖR
MÄNNISKOR SOM DRABBAS
AV SCHIZOFRENI. PÅ DEN
TIDEN DÅ MIN BROR INSJUKNADE VAR DET MYCKET
LITE MAN GJORDE. JAG VILL
HOPPAS, ATT VI IDAG KAN
HJÄLPA LITE BÄTTRE.

Jonas Eberhard, ledamot
SOM JURIST VILL JAG
OCKSÅ UNDERLÄTTA
MEDLEMMARNAS VARDAG
GENOM ATT GE RÅD OCH
TIPS KRING VÅRD, STÖD
OCH PRIVATEKONOMI.
MEN FRAMFÖR ALLT VILL
JAG ATT NI SOM ÄR MEDLEMMAR HÖR AV ER TILL
MIG OCH BERÄTTAR VAD
NI BEHÖVER!

Maria Ekberg, ledamot
JAG KOMMER ATT DRIVA
PROJEKTET STIGMAWATCH
FÖR ATT MINSKA STIGMATISERING OCH ÖKA
FÖRSTÅELSEN FÖR SCHIZOFRENI SAMT ARBETA
FÖR ALLAS LIKA RÄTT
TILL ARBETE OCH
FÖRSÖRJNING.

Johanna Sandström, ledamot

Maria Nyström Agback, ledamot

DET MÅSTE FINNAS HOPP. DET ÄR
INTE KÖRT. STIGMA OCH FÖRDOMAR MÅSTE BORT. ALLA, ÄVEN DEN
SOM ÄR SJUK HAR RÄTT TILL ETT
LÅNGT INNEHÅLLSRIKT LIV SOM SKA
KUNNA INNEHÅLLA SÅVÄL STUDIER,
ARBETE, SYSSELSÄTTNING OCH
FRITID SOM RELATIONER, VÄNSKAP
OCH KÄRLEK.
Kristoffer Järbel, ersättare

FÖR ATT KUNNA SPRIDA KUNSKAP
BEHÖVER VI ETT FÖRBUND OCH FÖRENINGAR SOM TILLTALAR GEMENE
MAN. DET ÄR VI MEDLEMMAR SOM
KAN BIDRA TILL ATT FÖRBUNDET/
FÖRENINGARNA BLIR STARKA. ETT
STARKT FÖRBUND GÖR ATT PERSONER MED PSYKOSSJUKDOMAR KAN
FÅ FÖRSTÅELSE FRÅN SAMHÄLLET
OCH MYNDIGHETER KRING VAD SOM
BEHÖVS FÖR ATT LEVA ETT INTE BARA
SJÄLVSTÄNDIGT UTAN I ALLRA HÖGSTA GRAD ETT VÄRDIGT LIV.

JAG VILL VIA SCHIZOFRENIFÖRBUNDET ARBETA FÖR ATT SPRIDA
KUNSKAP OM FÖRBUNDETS MÅLGRUPP MED HOPP OM ATT MINSKA
STIGMA OCH NÅ UT TILL ANHÖRIGA,
NÄRSTÅENDE OCH SJÄLVERFARNA
SOM KÄNNER SIG ENSAMMA I SIN
SITUATION.
Umuzhat (Umka) Zurkhaeva,
ersättare

Britt-Inger Ljungberg Willing, ersättare
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Införande av nationellt vård- och insatsprogram:

Schizofreni och liknande
typer av tillstånd
TEXT STEFAN BJÖRNSTAM
FOTO: SKL

Den nionde maj hölls en konferens på Piperska
muren i Stockholm, för att lansera det nationella
insatsprogrammet för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.
Bakgrunden till denna lansering är att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i 2016 års överenskommelse
med regeringen åtog sig att inventera nuvarande länsstrukturer för samverkan och stöd samt att ge förslag på
hur en långsiktig infrastruktur för kunskapsutveckling
och kunskapsspridning inom området psykisk hälsa
skulle kunna uppnås.
I detta arbete kom SKL fram till att den nuvarande
länsstrukturen lätt skapar organisatoriska stuprör vilket
har lett fram till att spridning av kunskap mellan olika
delar av samhällets människovårdande instanser har
försvårats. Att vården har decentraliserats har också
medför att mindre kommuner ofta har svårt att leverera
samma kompetens och vård som mer resursstarka
kommuner. Detta är dock ingenting nytt för de som på
olika sätt behöver stödjande insatser för det dagliga livet.
En brukar säga att ”den ena handen inte vet vad den
andra gör” och det är på många håll verklighet i samarbetet mellan till exempel kommun och landsting eller
mellan socialtjänst och elevhälsoteam. Att som patient
eller brukare bli ”bollad” mellan olika instanser för att få
rätt hjälp är något som i bästa fall bara leder till frustration men i många fall också leder till försenade eller
felaktiga insatser. Det är inte heller acceptabelt att vilken
vård en får beror på var i landet en bor eller om en bor i
en stor eller liten kommun. Det här har SKL tagit fasta på
och förhoppningarna med att införa ett nationellt vårdoch insatsprogram är att råda bot på detta. Det handlar
alltså om ett program för kunskapsspridning vilket syftar
till att skapa en god, jämlik och mer resurseffektiv vård.
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Några extra pengar har dock inte skjutits till utan det ska
ske med befintliga resurser. Arbetet kommer ske inom
ramen för landstings och regioners system för kunskapsstyrning och regionala samverkans- och stödstrukturer
(RSS). För att nå detta mål har arbetet med att ta fram det
nationella vårdprogrammet för schizofreni tagit fasta på
tre kärnvärden som måste uppnås. En gemensam målbild-vart ska vi, bästa tillgängliga kunskap-vad kan ta oss
dit och att alla berörda drar åt samma håll -nå alla
relevanta personer med anpassad information. Vård- och
insatsprogrammet tar sin utgångspunkt i de nationella
riktlinjerna för schizofren. Skillnaden är att medan de
nationella riktlinjerna fungerar som en vägledning för
övergripande prioriteringar inom vården kommer detta
vara en praktisk handledning kring hur arbetet skall
utföras. Den syftar också till att skapa en större tydlighet
kring vem som har ansvaret för att göra vad. Den riktar
sig till samtliga eventuella aktörer kring en person som
lider av schizofreni, elevhälsovård, socialtjänst, psykiatri,
primärvård och kommunen. Dessa kommer alla därmed
att få samma information och från samma kunskapsplattform.
Plattformen är digital och tillgänglig för alla med
internetuppkoppling. Informationen på denna sida är
sökbar och omfattar samtliga ca 140 insatser som kan
ingå vid behandling eller insatser kring en person med
schizofrenidiagnos. Informationen som finns på denna
sida är uppdelad i tio olika kapitel, vilka är strukturerade
som efter ett sjukdomsförlopp. Det inledande kapitlet
handlar om diagnosen i sig och hur den kan påverka en
person. Här finns mycket information men också länkar
till annan information om diagnosen, bland annat till
schizofreniförbundets kunskapsskrift om psykosåterfall.
Därefter kommer kapitlen i turordning ”kommunikation
och delaktighet” som mycket handlar om det övergripande bemötandet och riktar sig till samtliga instanser inom
omsorgen. Men här finns även kapitel om information till
anhöriga samt information om anhörigutbildningar.
Förebyggande arbete för personer med hög risk är ett
avsnitt i detta arbete som inte fungerar som en arbetsbe-

skrivning utan mer har en karaktär av allmän samhällsinformation. Den beskriver de faktorer eller livsförhållanden som kan öka risken för att insjukna i en psykossjukdom och vikten av förebyggande arbete kring dessa.
Det förebyggande arbetet kan enligt vård och insatsprogrammet vara att stödja en stabil och trygg uppväxt.
Här beskrivs bland annat vikten av att skolan driver ett
effektivt arbete mot mobbing och trakasserier, insatser
för att stärka föräldraskapet till exempel föräldrastödsprogram samt stöd och hjälp till barn och unga som har
föräldrar som lider av psykisk ohälsa. Här beskrivs också
vikten av effektiva insatser för att bearbeta trauman samt
att förebygga bruk av droger.
I kapitlet om tidiga tecken finns det beskrivet vad som
kan vara ett tidigt tecken och hur dessa kan uppmärksammas. I slutet av
detta kapitel finns det
länkat till avsnittet
”Tidiga insatser vid
tecken på psykosutveckling". På så vis
håller de olika
kapitlen ihop
och blir lätta att
navigera i. Där
finns naturligtvis beskrivet vad som
ligger på
socialtjänsten
och psykiatrin
men det finns
även instruktioner
av hur elevhälsovården och vårdcentraler

som är första linjens psykiatri ska agera. Det finns även
beskrivet hur det ska göras och vilken kompetens som
krävs för att utföra insatsen. Även här finns länkar till
externa sidor för ytterligare kunskapsinhämtning. Dock
kan här noteras att många av länkarna är ofärdiga eller
såpass gamla att de ger information som inte längre är
aktuell. Dock ska det noteras att många av texterna är i en
betaversion och därmed fortfarande under utveckling.
Det mest omfattande avsnittet i vård och omsorgsprogrammet är det om vård och stöd. Här finns samtliga
insatser som finns att tillgå beskrivna. Det har inte
tillkommit några nya insatser men i den digitala plattformen ligger de befintliga insatserna strukturerat med
tydlig beskrivning vem som har ansvar för att utföra dem.

Även en sådan insats som till exempel boendestöd är
tydligt beskriven med utgångspunkt ifrån vad den syftar
till. Den gör alltså skillnad på till exempel boendestöd
som färdighetsträning eller boendestöd för stöd i föräldrarollen. Det ska alltså bli tydligare vad en insats syftar
till.
Enligt vad som framgick under konferensen är den
stora fördelen med detta system att det blir transparant
vad alla ska göra. En läkare på en vårdcentral kan redan
då hen remitterar en patient till psykiatrin förklara vad
som kommer att göras där. Det kommer alltså förhoppningsvis skapa en större trygghet för patienten men också
för omsorgspersonalen som för en bättre inblick i hur
kringliggande aktörer kommer agera. Vill ni gå in och
titta på den är adressen www.vardochinsats.se. Förutom
insatsprogrammet för Schizofreni
och schizofreniliknande tillstånd
ligger ytterligare fyra program i
startgroparna. De är ADHD, ångest
och depression, missbruk och
beroende samt självskadebeteende.
Projektchef för att ta fram dessa
program kring psykisk hälsa var
Ing-Marie Wieselgren vid SKL och
processledare för den nationella
arbetsgruppen för schizofreni- och
schizofreniliknande tillstånd var
Louise Kimby. Arbetet med att
implementera detta samt att ta fram
texter till den nationella kunskapsbanken görs av regionala kunskapsråd. Dessa kunskapsråd består av
personal från både landstinget och
kommunen. Då de regionala kunskapsråden presenterade sina arbeten
var det tydligt att de hade identifierat
en mängd problemområden. Bland
annat talades det en hel del om
svårigheten med att upptäcka tidiga
symptom på in- eller återinsjuknande. För att upptäcka dessa är det av största vikt att öka
kunskapen om psykossjukdom hos samtliga aktörer, inte
minst elevhälsan och primärvården. Dessa är två aktörer
som skulle kunna upptäcka tidiga tecken om de har rätt
kompetens.
Apropå kompetens är detta ytterligare en utmaning
som diskuterades under konferensen. Problemet för
många små kommuner är att de inte har resurser till att
ha all kompetens själva. Därför är huvudsyftet med detta
projekt till att öka samarbetet och kunskapsspridningen
mellan regioner och kommuner. De olika regionerna
kommer också ha huvudansvar för olika diagnosområden. Vilken sjukvårdsregion som kommer ha huvudansvaret för vilket diagnosområde är dock fortfarande inte
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bestämt. Enligt Ing-Marie Wieselgren vid SKL är den
stora utmaningen just nu är att få till ansvarsfördelningen
så att rätt nivå arbetar med rätt frågor. Vilka utbildningar
ska ske nationellt och vilka ska ske regionalt eller lokalt.
Här framkom det tydligt att det var samarbete som var
nyckelordet i det nya vård- och insatsprogrammet.
Då alla sjukvårdsregioner och alla
kommuner inte kan vara självförsörjande på kompetens kommer regionerna att kunna ”låna” utbildningar
av varandra samt att vissa utbildningar kommer att samordnas nationellt.
Hur detta kommer se ut i praktiken
ska bli mycket spännande att se.
Det sista avsnittet handlar om
kvalitets och verksamhetsuppföljning. Det enda sättet att utvärdera
om vård- och insatsprogram har
någon riktig effekt och fungerar som
det ska är att utvärdera om vården
och omsorgen för patienter med
schizofrenidiagnos har blivit bättre.
För att göra det har vissa kvalitetsindikatorer tagits fram
ut Psykos R. Dessa kvalitetsindikatorer som anses ge en
bild över hur väl vården fungerar är bland annat antal
dygn inom psykiatrisk slutenvård, boendeform, biverkningar av mediciner eller samtidig missbruksdiagnos.
Andra kvalitetsindikatorer som tas upp handlar mer om
fysisk hälsa och är bland annat, BMI (body mass index),
eller daglig användning av tobak. om vi långsiktigt kan se
att antalet vårddygn inom slutenvården minskar kan en
kanske anta att vården har blivit bättre på att upptäcka
tidiga tecken eller att arbetet med till exempel krisplanen
sker på ett bra sätt. Även kvalitetsindikatorerna som följer
det fysiska välbefinnandet är viktiga då vi vet att en
person med schizofrenidiagnos har en ca 15 år kortare
förväntad livslängd och att övervikt och tobak kan vara
en bidragande faktor till detta.
Då vård och insatsprogrammet för schizofreni nu är
lanserat övergår det till förvaltningsfasen. En frågeställning som kom upp under lanseringen är hur detta
program ska kopplas till de nationella riktlinjerna vid
schizofreni. Grundtanken var här att vid en uppdatering
av de nationella riktlinjerna ska även innehållet i vårdoch insatsprogrammet uppdateras.
Under arbetet med att ta fram vård- och insatsprogrammet skrev Schizofreniförbundet ett remissvar där
man hade möjlighet att framföra sina åsikter om dess
form och innehåll. De åsikter som beskrevs i det remis�svaret var övergripande positiva då det är ett gediget och
omfattande program som beskriver alla de insatser som
finns tillgängliga vid vård- och omsorg av en patient som
är drabbad av schizofreni. Detta kan enligt Schizofreniförbundets remissvar medföra vissa svårigheter. Hur ska

prioriteringen ske av dessa insatser? Här önskade Schizofreniförbundet att det skulle finnas något obligatoriskt
basprogram som alltid måste vara med. En miniminivå
som alla vård- och omsorgsgivare ska vara förpliktade att
utföra. Kring boendepersonal framhöll Schizofreniförbundet att om boendepersonal ska arbeta med stöd för
läkemedelsbehandling bör de också
ha utbildning kring detta. Idag
händer det att patienten får fel
information eller rent av uppmanas
av boendepersonal att avsluta sin
medicinering, trots läkarens ordination. En annan fråga angående
läkemedel var frågan om depåtmedicinering. I dagsläget finns den bara
med då det handlar om behandlingsmisslyckanden samt efter flera
psykosåterfall. Schizofreniförbundets
erfarenhetsgrupp menade på att det
ger en god behandlingsform ett
oförtjänt dåligt ryckte. Den tydligaste
åsikten från Schizofreniförbundet var
angående skattning av risk för aggressivt beteende samt
förebyggande av hot och våld. I detta avsnitt finns inte
anhöriga nämnda alls. Detta trots att statistiken är
entydig om att hot och våld i denna patientgrupp oftast
riktar sig mot närstående. Det finns inte heller beskrivet
hur vården ska bedöma eller hantera risken för hot och
våld mellan patienter på till exempel en slutenvårdsenhet.
En av de mest uppskattade talarna under dagen var
Åsa Höij som är själverfaren. Hon berättade med mycket
humor men också på stort allvar om sin erfarenhet av
psykosvården. En punkt hon särskilt tog upp var biverkningar. Trots att Åsa hade en över 10 år lång psykos och
att hon under den tiden var inskriven på både sluten- och
öppenvård var det först i samband med hennes årskontroll för ca två år sedan som någon frågade om biverkningar. Detta belyser vikten av den förbättrade struktur
och ökade kompetensspridning vi hoppas att detta
insatsprogram för vård- och omsorg kommer medföra.
Även Margaretha Herthelius, ordförande i Schizofreniförbundet fick tillfälle att ge Schizofreniförbundets syn på
vad som hade framkommit under dagen. Margaretha
talade ur den anhöriges perspektiv och betonade vikten
av en god allians med patientens närstående. Hon talade
också om vikten av bra beställningar som idag är en
nyckel till god vård i många regioner. Den stora bunt
broschyrer ”bättre psykosvård” hon tagit med tog snabbt
slut. E

"HUR SKA
PRIORITERINGEN
SKE AV
DESSA
INSATSER?"
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Stefan Björnstam är administratör på Schizofreniförbundet sedan
april 2019 och utbildad mentalskötare, bl.a jobbat inom psykiatrin i 10 år som enhetschef inom rättspsykiatrin, handledare och
föreläsare. Vid sidan av arbetet på Schizofreniförbundet arbetar
Stefan Som flyglärare med tävlingsflyg som sin stora passion.

REPORTAGE

STEG FÖR STEG
Metoden till en meningsfull vardag
Människor med psykossjukdom
ska ha samma rätt till arbete och
en meningsfull vardag som alla
andra. Det är idén bakom det
framgångsrika sociala företaget
Steg för Steg. I boken "Steget
Ut" beskrivs nu metoderna som
använts för att lyckas.

TEXT BIRGIT ANDERSSON
FOTO: HÅKAN PERSSON

Det är torsdag eftermiddag. I Steg för
Stegs ljusa lokaler vid Fridhemsplan i
centrala Stockholm råder full aktivitet.
Vid dataplatserna sitter medarbetare
och utför arbetsuppgifter för de olika
uppdragsgivarna och i stängda möteslokaler pågår studier. I soffan sitter
några och fikar.
I slutet av 90-talet omstrukturerades psykiatrin i Sverige. 1995 års
psykiatrireform som var ett politiskt
försök att få psykiskt långtidssjuka
att integreras i samhället, visade sig
fungera dåligt.
Kommunerna levde inte upp till
sina mål och personer med psykosproblematik hamnade i en tillvaro av
passivitet och utanförskap.
På IFS/CS – Intresseföreningen
för schizofreni i centrala Stockholm,
samlades ett antal eldsjälar för att
diskutera ihop sig hur man skulle
kunna skapa meningsfull sysselsättning för människor som drabbats
av psykoser.
OMSÄTTER FEM MILJONER

Med bidrag från Stockholms stad och
Allmänna arvsfonden kunde man i
slutet av 90-talet starta upp projektet
Steg för Steg.

Ett projekt som i början av
2000-talet sakta utvecklats till ett
socialt företag, riktat mot människor
med psykosproblematik.
Idag omsätter det affärsdrivande
sociala företaget Steg för Steg fem
miljoner kronor om året där huvudmännen i den ekonomiska verksamheten utgörs av arbetsförmedlingen,
försäkringskassan och kommunen.
I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och Utbildningsförvaltningen i Stockholm, hålls studiecirklar i en rad olika ämnen som
exempelvis data, mobiltelefoni eller
stickning.

från sysselsättning och studieverksamhet.
Varje vecka kan Steg för Steg nu
sysselsätta ett sjuttiotal personer i
arbete, studier eller fritidsaktiviteter.
Ekonomibyrån – som fungerar
som navet i verksamheten - servar
nu ett 20-tal föreningar, stiftelser och
företag med sådant som bokföring,
deklarationer, fakturering, löneberedning och andra administrativa
göromål. En vanlig väg in i Steg för
Steg är att börja i en studiecirkel,
fortsätta med sysselsättning och slutligen anställas på halvtid.
METODBOKEN STEGET UT

ARBETE OCH STUDIER

Intäkterna kommer huvudsakligen

I nyutkomna boken Steget Ut, skriven av Hans Nordén, beskrivs nu
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metoderna och tankarna kring hur
ett socialt företag för människor med
psykoser kan formas till att bli en
framgång.
Basen i verksamheten bygger på
metodiken ESL- Ett Självständigt Liv.
Det är en pedagogik – utarbetad för
människor med schizofreni – där
kärnan i processen går ut på att få till
stånd konstruktiva samtal som leder
framåt.
Med metodboken "Steget Ut",
som finansierats av Uppdrag psykisk

"EN GYLLENE
REGEL ÄR ATT
BRUKAREN SKA
GÖRA SÅ MYCKET
SOM MÖJLIGT
PÅ EGEN HAND"

hälsa inom Stockholms stad, vill den
ideella föreningen IFS/CS nu sprida
sin samlade kunskap och de metoder
som praktiseras i Steg för Steg.
FRÅNVARO AV STRESS

En gyllene regel är att brukaren, med
hjälp av stödpersoner eller arbetskamrater, ska göra så mycket som
möjligt på egen hand.
Stödpersonerna och andra som
arbetar inom verksamheten ska ha
egen erfarenhet eller vara anhöriga.

ULLAS IDÉ BLEV VERKLIGHET
Ulla Elfving Ekström är ett namn som tar speciell plats i berättelsen om "Steg för Steg". När
Ullas son var tjugo år drabbades han av schizofreni. Det blev början på en mammas kamp
för bättre livsförhållanden för människor med
psykoser.
TEXT BIRGIT ANDERSSON
FOTO: HÅKAN PERSSON

Det har nu gått tjugofem år sedan
det första initiativet till Steg för Steg
drogs igång.
Från sin egen erfarenhet om hur
svårt det var för människor med
psykosproblematik att komma in
på arbetsmarknaden, drog Ulla
igång sin kamp för förändring.
– Jag tyckte det behövdes en
annan verksamhet för personer
med schizofreni, en verksamhet
som byggde på dessa människors
speciella behov, säger Ulla.
– Psykoser kan inte jämföras
med andra psykiatriska tillstånd
och det kan till och med vara svårt
att skapa daglig sysselsättning som
passar dessa människors intressen
och förmågor.
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STARTADES AV ELDSJÄLAR

Via intresseföreningen för schizofreni i Stockholm,
IFS/CS, fick Ulla med sig andra eldsjälar och tillsammans diskuterade de sig fram till hur sysselsättning,
studier och arbete för människor med schizofreni
skulle kunna se ut.
Det fanns förebilder i andra lokalföreningar ute i
landet, exempelvis i Göteborg, Karlstad och Norrköping, men ingenting i Stockholm.
Idag har visionerna om hur
man kan skapa sysselsättning och
arbete för den här gruppen sjuka,
blivit till verklighet.
Steg för Steg växer och är dag
ett framgångsrikt affärsdrivande
socialt företag.
Ulla blev projektets första
verksamhetschef. Med Karina Axe
arbetar företaget idag med sin
tredje chef.
– I min vildaste fantasi kunde
jag inte föreställa mig att vi en dag
skulle driva en ekonomibyrå med
all den verksamhet som nu sker,
men det ena har gett det andra,
säger Ulla.
KOMMER ALDRIG IN I ARBETE

De flesta människor med schizofreni kommer idag aldrig in i ett arbete eller fungerande sysselsättning.
Men Ulla har aldrig tvekat om

Detta ska sedan kombineras med
olika erfarenheter och yrkeskunskap.
Alla måste dela samma vision.
Livet på arbetsplatsen ska formas
för brukaren på ett sätt som är möjligt för människor med psykosproblematik.
Dagliga rutiner, positiv feedback
och absolut frånvaro av stressmoment är exempel på hur arbetsuppgifterna utformas.

EN KOPP KAFFE

Den som för tillfället inte ingår i
någon studiecirkel eller arbete, kan
besöka Café Steget som finns i samma hus.
Över en kopp kaffe träffas
människor med liknade sjukdomsproblem. Här ställer de ”kreativa
cirklarna” ut sina alster och här ordnas återkommande öppet hus med
till exempel påsklunch eller julgröt.
I caféet finns nu sex platser för
arbetsträning. E

"ALLA MÄNNISKOR
VILL KUNNA
KÄNNA SIG BEHÖVDA
OCH INGÅ I ETT
SOCIALT SAMMANHANG"
att också dessa människor skulle kunna få plats på en
arbetsmarknad.
I hennes värld gäller det att skapa rätt förutsättningar och en miljö som anpassas för människor med den
här problematiken.
– Man kan inte utgå från att en människa med
psykosproblematik ska fungera som alla andra på en
öppen arbetsmarknad. Det krävs ett visst skydd; en
förståelse för att man är funktionsnedsatt.
– Med Steg för Steg ville vi visa att det går att jobba
i en lugn och förutsägbar miljö.
– Och det är viktigt med sysselsättning. Alla
människor vill kunna känna sig behövda och ingå
i ett socialt sammanhang.
PROBLEM MED EKONOMIN

Liksom allt pionjärarbete har vägen fram till Steg för
Steg kantats av problem. Ofta vad gäller ekonomin.
Problemen ligger i pengarna, förklarar Ulla. Det gällde
att lära sig hur man söker bidrag, och det var inte helt

lätt att komma in i den affärstekniska biten. Med en
rejält större summa pengar hade man kunnat göra
så mycket mer, framhåller Ulla. Nu ser hon istället
en åtstramning.
– Framförallt så ser vi nu neddragningar på de
långsiktiga bidragen. Det har blivit ett stramare
ekonomiskt tänk.
– Som med sjukhussängarna. Ska något in, måste
något bort.
Från början var tanken att också skapa boenden
och i den idébank som funnits med under resans
gång, finns många projekt.
Ulla är nöjd, men inte helt.
På sikt vill hon att samma typ av tänkande och
värderingar som finns i Steg för Steg ska integreras i
hela samhället.
– Det är mycket diskussioner kring psykisk ohälsa,
och det är bra. Men psykoser är en alldeles speciell
diagnos inom det psykiatriska fältet. Att det är en svår
och komplicerad sjukdom, som ofta ger kognitiva
funktionsnedsättningar, får inte hindra samhället från
att göra riktade genomtänkta insatser för människor
med schizofreni. 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

