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edan på ordförandemötet i slutet av april anade man att
den var på väg, den så hett efterlängtade sommaren. Och
när jag nu skriver dessa rader njuter jag hejdlöst av den spirande grönskan, som just förebådar den svenska sommaren.

I förra numret av Empati föll en del bort vid tryckningen
av artikeln om gode män och förvaltare. I detta nummer kan du läsa den
fullständiga artikeln. I tidningen rapporterar också Kristina Kleinert från
en hearing på riksdagen, som hon besökte den 3 maj kring just detta ämne.

Det var ett välbesökt ordförandemöte, då första dagen bl.a. ägnades åt
presentation av våra projekt. Det är tydligt, när vi är ute på olika platser i
landet och genomför utbildningar av olika slag, som vänder sig till professionen och till intresserad allmänhet,
DET ÄR OERHÖRT VÄRDEFULLT ATT att det är oerhört värdefullt att
ÄVEN VÅRA LOKALA FÖRENINGAR även våra lokala föreningar finns
representerade. Inte sällan anmäler
FINNS REPRESENTERADE
deltagare i utbildningen sitt intresse
att gå med i Schizofreniförbundet eller framför allt i de lokala föreningarna, om dylika finns på orten. Vi kommer därför, att på hemsidan fr.o.m.
hösten 2018 meddela när vi besöker olika platser. Jag uppmanar er därför
att regelbundet gå in på hemsidan och se om vi från förbundet besöker just
din kommun eller ditt landsting/region. Hör av dig till förbundet, om du
vill delta. Det finns alltid plats för våra medlemmar. Vi har faktiskt under
det gångna verksamhetsåret på detta sätt fått flera nya medlemmar.
Jag hade förmånen, att tillsammans med Lennart Lundin nu i mitten av
april få vara med och delta i Jönköpings IFS-förening, som firade 30 år. En
härlig fest i Kristinakyrkans vackra lokaler. Man efterlyste där, att vi kanske
också i vår tidning kunde berätta lite om vad, som händer ute i våra lokala
föreningar. Personligen tycker jag att det vore jättespännande och hoppas
därför på inspel från er alla ute i landet.
Nu önskar jag bara, att ni alla ska få en riktigt härlig sommar.
Er ordförande
Margaretha
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Prospect-kurs för äldre föräldrar

169 000 svenskar har låg månadsinkomst
i form av aktivitets- eller sjukersättning.
Inger Gadh recenserar "När frosten kom
innanför min hud" av Caroline Erica Åström.

Umka Zurkhaev

Återpublicering: riksdagens åtta
partier sammanfattar sina åsikter om
god man-systemet.
Vårdalternativ, motion & att jobb leder till
självkänsla var några av huvudpunkterna.
Nytt studiematerial lyfter fram & stöttar äldre
föräldrar till psykiskt sjuka vuxna barn.

Tillsyn av överförmyndare
Empati rapporterar om Civilutskottets
utfrågning om tillsyn av överförmyndare
och ställföreträdare.

Vi arbetar f.n. på förbundet med den nya datalagen GDPR. I slutet av augusti
kommer vi att lägga ut vår integritetspolicy på Schizofreniförbundets hemsida.

Kyrkans tidning 251x178

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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FUNKTIONSRÄTT SVERIGE

Mer pengar och
bättre vård till
dem som har
det svårast
Själv förälder till ett barn med funktionsnedsättningar vet hon hur mycket samhällets
stöd betyder. Elisabeth Wallenius är nybliven ordförande i organisationen Funktionsrätt
Sverige och hon tror på stark opinionsbildning som vapen mot nedskärningar och brister.
TEXT & FOTO: MARIANNE HÜHNE VON SETH

säger hon när vi träffas på
kontoret i Sundbyberg.
Funktionsrätt Sverige är en paraplyorganisation där medlemmarna utgörs av 41 medlemsförbund,
däribland Schizofreniförbundet. Tanken är att förbundet i kraft
av sin storlek ska vara en stark röst.
En av de frågor som engagerar Lisa och Funktionsrätt Sverige
mest är de ekonomiska villkoren för alla dem som aldrig kommer
in på den vanliga arbetsmarknaden, eller som bara kan arbeta
begränsat.
– Fy skam kan jag tycka. Vi har kongressbeslut på att de ekonomiska villkoren ska vara en av våra prioriterade frågor och där
handlar det om att människor med behov av långvarigt, eller till
och med livslångt, stöd för sin försörjning måste garanteras en god
levnadsnivå, säger Lisa Wallenius.
– KALLA MIG LISA, DET GÖR ALLA

en vuxen dotter med svåra funktionsnedsättningar och vet vad det innebär att ha livsvillkor som inte ger
möjlighet till det som är självklart för andra jämnåriga. Lisa är
sedan länge ordförande i förbundet Sällsynta diagnoser och de
kunskaper och erfarenheter hon har skaffat där tar hon nu med
sig till arbetet i Funktionsrätt Sverige.
Inför valet i höst är det viktigaste budskapet från Funktionsrätt
till de politiska partierna att säkerställa de rättigheter som finns
enligt lag men som i praktiken är en utopi för många. Det handlar om vård, bostad, försörjning och omsorg.
– Den som inte kan arbeta får en aktivitets- eller sjukersättHON HAR SJÄLV
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ning på under 10 000 kronor i månaden före skatt, ett helt liv.
Detta är ovärdigt och vi kommer att driva denna fråga med full
kraft, säger Lisa Wallenius.
Det är helt orimligt att anhöriga ska behöva skarva i med
pengar om den funktionshindrade dottern eller sonen ska kunna
resa på semester. Det är viktigt att lyfta dem som
har det sämst och som är minst synliga, anser Lisa Wallenius.
– Samhället ska stödja dem med största behovet och
så är det inte i dag. För mig är livslånga svårigheter något
som ska prioriteras politiskt, och min uppgift är att
åstadkomma resultat.
med att träffa alla medlemsförbunden för att
sätta sig in i vad de vill att Funktionsrätt ska göra. Dialogen med
medlemmarna är väldigt viktig och just fattigdom och ekonomi är också en av Schizofreniförbundets stora frågor, liksom en
annan av Funktionsrätts hjärtefrågor:
– Vård är ett av annat av våra prioriterade områden. Då handlar om att se till vilka vårdbehov som personer med funktionsnedsättningar har ställa kraven utifrån det.
Lisa Wallenius betonar att det är skillnad på att behöva gå till
doktorn för snuva ibland och att behöva livslånga fungerande
vårdkontakter som bygger på en helhetssyn och ett ansvarstagande. Dagens splittrade system där patienterna ”faller mellan stolarna” trots åratal av försök att skapa samverkan mellan kommuner
och landsting måste få en lösning.
HON BÖRJAR NU

FUNKTIONSRÄTT SVERIGE

– Jag tycker att det är en jättestor vårdfråga att ju fler olika
diagnoser och symptom du har, desto svårare är det att få en
välfungerande vård.
Det handlar inte minst om problemen att människor med
psykiatriska diagnoser eller funktionsnedsättningar möter ointresse eller okunnighet i den somatiska vården när de drabbas av
kroppsliga sjukdomar.
–Vi har en så traditionell uppdelning. Vården är hierarkisk
uppbyggd och mer och mer specialiserad, primärvården belamrad
med allt, äldrevården är krävande, Kommunerna ska ha hand om
omvårdnad, jag tror att det att kompetenskraven är lägre i kommunerna, ju mindre kommunen är desto mer ska handläggarna klara av.

Under de kommande två åren fokuserar
Funktionsrätt Sverige på fem områden:

Varje styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige har ansvar för
bevakning av ett område. Lisa Wallenius område är mänskliga
rättigheter, bland annat tillgänglighetsfrågor och då inte bara i
fysisk mening.
– Jag tycker exempelvis att tillgänglighet i vården faller under
mitt ansvarsområde. Av tradition har det handlat om väldigt
konkreta frågor som är lätta att förstå, som rullstolsramper eller
hörselhjälpmedel. Men att psykiska funktionshinder också kan
innebära att tillgängligheten till vården blir eftersatt är något som
vi behöver arbeta med.

•
•
•
•
•

Inkluderande samhällsstyrning
Jämlik hälsa och vård efter behov
Arbete och tryggad försörjning
Barn, familj och fungerande utbildning
Återupprätta LSS intentioner

Fattigdom stort problem för
människor med sjukersättning
I Sverige lever 169 000 personer på en låg månadsinkomst i form av
aktivitets- eller sjukersättning. Dessutom nekas många sådan ersättning
vilket kan få svåra konsekvenser för dem som drabbas, enligt en ny rapport
från Riksrevisionen.
TEXT: MARIANNE HÜHNE VON SETH

kan arbeta på grund av funktionsnedsättningar kan få sin försörjning genom aktivitetsersättning
(upp till 30 år) eller sjukersättning (från 30 år). Garantinivån är som högst 9 290 kronor i månaden före skatt.
Bostadskostnaderna är ofta höga. Det finns visserligen ett statligt bostadstillägg upp till 5 000 kronor i månaden
som är tänkt att täcka delar av hyran, men ofta är hyrorna betydligt högre och äter upp den knappa inkomsten.
I gruppbostäder får de boende betala också för gemensamhetsytor vilket ger en högre hyra än för vanliga lägenheter.
Som Empati tidigare har skildrat flera gånger lever många med schizofreni under svåra ekonomiska förhållanden.
Anhöriga stöttar med pengar, mat och andra gåvor för att ekonomin ska gå runt. De som inte kan få sådan stöttning är hänvisade till att söka försörjningsstöd (socialbidrag). Semesterresor, nöjen och restaurangbesök är uteslutna
för många.
DEN SOM INTE

arv eller gåvor har egna tillgångar på banken får minskat bostadstillägg, eller inget bostadstillägg
alls. Det innebär att dessa besparingar, som har varit avsedda att ge ett tillskott till en rimlig levnadsstandard i stället
måste användas för livets nödtorft i form av mat, hygienartiklar, läkarbesök, telefon och annat nödvändigt.
Organisationen Funktionsrätt Sverige konstaterar att en grundprincip att den som lever med en funktionsnedsättning inte ska drabbas av fattigdom inte fungerar. Socialförsäkringssystemet ger inte tillräckligt skydd för den som
inte kan arbeta.
Därtill kommer att en ännu värre situation uppstår för dem som ansöker om sjuk- eller aktivitetsersättning men
får avslag. Dessa personer står då utan försörjning alls och måste vända sig till socialtjänsten för att söka försörjningsstöd i form av socialbidrag.
Det är regelverket för hur för aktivitets- och sjukersättning ska hanteras som inte fungerar, enligt Riksrevisionen
som vill ha förändringar. Riksrevisionens granskning visar att människor som nekats sjuk- eller aktivitetsersättning i större utsträckning har allvarlig psykisk sjukdom och vårdas i slutenvården, jämfört med dem som fått
ansökan beviljad.
DE SOM GENOM
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RECENSION

När frosten kom innanför min hud
TEXT: INGER GADH, BIBLIOTEKARIE VID PSYKIATRIBIBLIOTEKET

”I natt skulle kylan till slut tränga igenom skinnet, inatt skulle
frosten komma innanför min hud, in på självaste livet, in i mitt
Kylan skulle ta allt ifrån mig, min själ, mitt självförtroende,
I hjärta.
LUND
mina drömmar och min livslust.”
I det vackra vinterlandskapet på Öland blir Caroline Erica
Åström fullständigt galen och rösterna leker dygnet runt med
hennes hjärna. Det här är Carolines självbiografiska berättelse. Den handlar om hur hennes liv snurrat snabbt snabbt,
likt en karusell som till slut börjat skena. Hon träder in i en
mardrömsvärld där allting vänds uppochned och allt som hon
någonsin vetat om världen ifrågasätts. ”Och det är nu du ska ta
livet av dig”, säger rösterna, ”den här världen kommer bli mycket
bättre utan dig!” Det blir en kamp på liv och död.

FÖRFATTAREN GER OSS tillbakablickar på uppväxttiden som varvas med den vuxna

kvinnans berättelse. Caroline var en känslig liten flicka som blev utfryst av klasskompisarna.
Föräldrarna skilde sig, älsklingskatten dog, stora påfrestningar för en redan ängslig själ.
Det som utlöser psykosen hos den vuxna Caroline är mötet med Johan på korridorfesten
Boken ärEfteråt
en gripande,har
utblottande
och poetisk
skildring
av hur
en nyårsafton. För mycket sprit och de hamnar idetsäng.
Caroline
bara
diffusa
är att genomleva en psykos. Har du någonsin velat se in i en
minnen av kvällen, men Johan ockuperar snart hennes
hjärna
och
hon
börjar
hörabjuder
honom,
galen människas
hjärna?
Här får
du chansen!
Caroline
in
dig till en unik inblick i hur det är att leva i helvetet på jorden.
han terroriserar henne genom vad hon tolkar som
svart in!magi och telepati och talar om vad
Välkommen
hon får och inte får göra. Hon går djupt in i en psykos och har självmordstankar när hon
till slut blir omhändertagen på psyket och får antidepressiv medicin.
NÄR DET ÄR som mörkast vänder det, och det maniska skrivande hon påbörjat blir så

CAROLINE ERICA ÅSTRÖM - När frosten kom innanför min hud

En självbiografi om psykos, Caroline Erica Åström, 2013

småningom ett första utkast till en bok: ”Idén om att börja skriva om mitt liv räddade
bokstavligen livet på mig själv.”
Det är med andra ord ett terapeutiskt skrivande som hjälper Caroline att efter två
psykoser, flera depressioner och ett allvarligt självmordsförsök komma ut i verkligheten,
tillfriskna och börja utbilda sig och leva ett annat liv. Och tack vare den här välformulerade
berättelsen får vi se in i rösthörarnas gastkramande värld och kanske kan vi tack vare det
bättre förstå den psykotiska människans helvete.

Vad gäller vid HVB-boende?
Juristen reder ut frågor kring boende på HVB-institioner
TEXT: PER SCHOLTZ, JURIST
EN ARG MEDLEM bosatt i södra Norrland ringde mig häromdagen och

var mycket upprörd över vad han uppfattade som kränkande behandling
från ett HVB-boende. Ledningen för boendet hade förbjudit honom att
ägna sig åt sin hobby ; att samla och meka med bilar och andra mekaniska
ting. Man hade gått så långt att man förbjudit honom att köpa in reservdelar och förvara dessa i sitt rum på boendet. Därutöver hade man förbjudit
honom att ha mer än en bil parkerad på den gemensamma parkeringsplatsen.
Detta är ett exempel på en konfliktorsak men det finns säkert många fler.
De flesta HVB-hem har ordnings- och uppförandekoder som är allmänt
hållna och kan accepteras av de flesta; inga droger eller alkohol, var man får
röka, städa på rummet osv. Ordningsregler av detta slag kan knappast väcka
invändningar från den som är van vid att vistas på sjukhus eller institution.
Det är istället de lokala regelverk som har utvecklats på de olika institutionerna och där den enskilde vårdtagaren kan vara ganska rättslös. Graden
på rättsinskränkningar varierar men det finns flera exempel på att patienter
som vårdats frivilligt blivit inlåsta. Ofta med motiveringen att de med sitt
uppträdande stört ordningen på institutionen. Så kan det mycket väl ha varit
men då är det polisen som skall tillkallas för att vid behov utöva det våld
som är nödvändigt. Personalen får aldrig annat än i rent självförsvar på en
öppen institution utöva våld eller tvång mot en vårdtagare.
DÅ UPPSTÅR FRÅGAN hur man för framtiden skall undvika en situation

där en vårdtagare är obekväm med och inte vill acceptera de uppföranderegler som gäller för en institution där han eller hon är intagen. Den första
frågan att ställa är om vården är frivillig eller med tvång. Är det det senare
som gäller är saken relativt enkel. Vårdas patienten med stöd av LPT gäller
de rörelseinskränkningar som följer av lagstiftning eller andra inskränkningar beslutade av t.ex. överläkare eller motsvarande. Dessa kan således gälla
även på ett HVB-boende.
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Annorlunda blir det om patienten vårdas frivilligt efter eget önskemål.
Denna frivillighet innebär bland mycket annat att hon/han måste acceptera
de villkor och oredningregler som gäller för HVB boendet ifråga. Då det
i de flesta fall är någon annan, ofta kommun eller landsting, som betalar vårdkostnaden är det deras skyldighet att se till att det föreligger full
acceptans från patienten vad gäller förutsättningarna för vistelse på HVB
boende. Ofta missas denna punkt och patienten känner sig inte bekväm
med gällande regler.
VAD MAN KAN göra i en sådan situation är antingen att patienten skriver

ut sig eller ännu bättre att den myndighet som medverkat till placeringen
försöker få till stånd en jämkning av de regler som vållar svårigheter. Vid
samtal med IVO påpekande man därifrån att detta skall vara gjort innan
placeringen. Helt rätt men bättre sent än aldrig.
Den som inte är nöjd med sin placering kan överklaga hos Förvaltningsrätten om det är tvångsvård i annat fall är det bara att lämna boendet. I det
senare fallet bör du dock först förvissa dig om att du har någon annanstans
att ta vägen.

FRÅGA PSYKOLOGEN

Lennart Lundin

Förste vice ordförande Schizofreniförbundet

Fem vanliga frågor till psykologen
året har jag fått och besvarat ett femtiotal
frågor från förbundets medlemmar. Några har varit ett enstaka
samtal men ganska många har blivit en kontakt över tid.
UNDER DET SENASTE

Ett försök att summera de vanligaste:

1

Anhörigas svårigheter att få ett samarbete med sjukvård och socialtjänst. Trots att anhöriga varit mycket
intresserade av en bra kontakt, har det inte gått bra. Vården
har till exempel hänvisat till sekretess trots att det borde varit
uppenbart för myndigheterna att patienten i fråga har en god
och förtroendefull relation med sina anhöriga. Anhöriga har inte
bjudits in till samtal och samverkan.
MITT RÅD ÄR att fortsätta ansträngningarna till samarbete, och
trots att man uppfattar sig som avvisade, visa att man är intresserad av en dialog. Motsvarande råd till sjukvård och socialtjänst är
att ta tillvara på den kraft och vilja som finns hos anhöriga. Dels
blir resultatet för den drabbade bättre om hela nätverket samarbetar, dels undviker organisationerna merarbete med att hantera
klagomål och anmälningar.
Efter att tagit del av många anmälningar tror jag att minst hälften
av anmälningarna till olika instanser skulle kunnat undvikas om
vården/socialtjänsten hade skött sina anhörigkontakter på ett
klokt och anständigt sätt.

2

Dålig eller obefintlig planering av insatser från sjukvård och socialtjänst. Anhöriga berättar att de inte uppfattar att det finns någon som helst långsiktig planering. De
känner det som att inget händer och att alla ansvariga har slagit
sig till ro med sakernas nuvarande tillstånd. De som kontaktat
mig har nästan aldrig varit på ett fungerande planeringsmöte och
få har hört talas om SIP. Några berättar om totalt kaosartade och
helt oförberedda planeringar som genomförts utan klar agenda,
klar ordförande och med oklar uppföljning. Och dessa möten
har mycket sällan givit några som helst bestående resultat.
MITT RÅD ÄR att försöka få tillstånd en SIP (samordnad individuell plan). Sedan 2010 finns det en lag som ger patienten rätt att
få en tydlig plan - SIP. I planeringen ska de som är viktiga för patienten delta och de ska på ett klart sätt tala om vad de ska göra
för att patientens målsättning med sitt liv ska kunna genomföras.
Åtgärderna ska vara utsagda och tider och sätt för utvärdering
ska bestämmas i förväg. Finns det en missbruksproblematik med
i bilden ska naturligtvis denna finns med i planeringen. Ofta
hamnar personer med samtidig allvarlig psykisk sjukdom och
missbruk, mellan stolarna.

3

Brist på psykologiska behandlingar. Många är förtvivlade över att deras närstående inte har erbjudits/fått någon
som helst form av psykologisk behandling. Kanske finns
det ibland bland anhöriga en viss övertro vad en psykoterapi
ska kunna uträtta men det finns solid forskning som visar på
bestående nytta av flera av dessa behandlingsinsatser. Det finns
idag flera olika psykologiska insatser som, utifrån olika teoretiska
utgångspunkter, man bör erbjuda.
MITT RÅD ÄR att höra av sig till verksamhetschefen (gärna med
kopia till sjukhusdirektör) och be om ett skriftligt svar varför
man inte erbjuder behandlingsmetoder som prioriteras mycket
högt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Obs: skriftligt svar!
Frågor om medicinering och biverkningar. Många
anhöriga är positiva till medicinering och mycket angelägna
om att den ska fungera. Men alltför ofta har de inte varit
med i diskussionen om för- och nackdelarna med medicinen.
Ingen av de som kontaktat mig har fått någon utförlig information om antipsykosmediciner och ingen har fått artiklar eller
utdrag ur läroböcker att läsa. Några är oroliga för vad de uppfattar som biverkningar och övermedicinering. När de beskriver sin
anhörigs tillstånd och symtom, har jag gjort reflektionen att det
för mig låtit som utslag av kognitiva funktionsnedsättningar. Men
en sådan diskussion är naturligtvis inget som jag kan ge mig in på
i en telefonkonsultation. I detta sammanhang ska sägas att det är
mycket sällan som patienten har fått någon form av neuropsykologisk utredning.
MITT RÅD ÄR att läsa de populärmedicinska skrifter som finns.
Socialstyrelsen och SBU (Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering) har gett ut vetenskapliga sammanfattningar
i ämnet som alltid har en lättläst sammanfattning. Och att kräva
besked och utförlig information från vården.
Frågor om hot och våld. Anhöriga berättar att den sjuke
hotar, kräver pengar och är gravt störande. De anhöriga
upplever att vården/socialtjänsten inte tar deras oro på
allvar. De hänvisas till polisen om saken går fullständigt överstyr.
MITT RÅD ÄR att fortsätta ansträngningarna att få en samverkan
med vården. Vården måste ta uppgifterna på allvar och ha en
planering. Och även mitt råd, om inget fungerar, är att kontakta
polisen. Några av dem som ringt till mig upplever att de fått
bättre råd och stöd från Polisen än från vården!

4
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Rekordung ordförande
lyfter förening i Västerås
Hon kom till Sverige som flykting från Ryssland vid sex års ålder.
I dag är Umka Zurkhaev 21 år och hängiven ordförande i
Schizofreniförbundets lokalförening i Västerås.
TEXT & FOTO: MARIANNE HÜHNE VON SETH

UMKA HÄMTAR MED bil vid tågstationen i Västerås och säger att vi ska åka till
hennes favoritplats, som visar sig vara en
härlig rekreationsplats med stora gräsytor
vid Mälarens strand en bit utanför centrum.
Det är en strålande försommardag och
hon dukar fram wienerbröd och hemgjord
hallondricka på en rutig filt.
En idyll fjärran från den tillvaron hon
och hennes familj lämnade i den ryska
delrepubliken Dagestan för 15 år sedan där
oroligheter drev familjen på flykt. Den då
sexåriga Umka började sin skolgång med
att läsa svenska två för invandrare men
kom snabbt i kapp och tog studenten på
naturvetenskapliga programmet.
Om några veckor ska hon ta sin sjuksköterskeexamen och det är bråda dagar
eftersom Umka har många järn i elden.
Under hela studietiden har hon arbetat
inom psykiatrin på Västmanlands sjukhus
och därtill kämpat för att få schizofreniföreningen Västmanlands Intresseförening för
Psykotiskt sjuka (VIP) på fötter eftersom
den en period hotades av nedläggning.
– Jag kom i kontakt med Schizofreniförbundet via ett föredrag om psykisk ohälsa
på den psykiatriska enhet där jag arbetar,
berättar Umka.
DÅ FICK UMKA veta att VIP var på
väg att läggas ner för att dåvarande styrelse
hade fallit ifrån, i huvudsak av hälsoeller åldersskäl.
– Det var så synd, för vi är den enda
föreningen i hela Västmanland som har
inriktningen psykossjukdomar och då skulle
den utsatta grupp som vi arbetar med bli
utan hjälp, säger Umka, som då var 19 år.

Räckte upp handen
Umka ringde till styrelseledamoten och bad
om information och blev inbjuden till ett
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extra årsmöte där föreningens framtid skulle beslutas. När punkten om föreningens
framtid kom upp på dagordningen. Frågan
ställdes ”Är det någon som vill ställa upp”.
– Men ingen anmälde sig så jag reagerade
och räckte upp handen. Vi blev till slut tre
personer, däribland Schizofreniförbundets
tidigare ordförande Per Torell, som bildade
en interimsstyrelse 2016, berättar Umka.
DÅ VAR HON 19 år och allt var nytt för
henne, som varken kände till svenskt föreningsliv eller styrelsearbete. Men allt gick bra
med massor av stöd från förbundet, inte
minst med den viktiga ekonomibiten.
– Det var väldigt avlastande och jag kunde ha mer fokus på att söka nya medlemmar och marknadsföra föreningen. Andra
året kom Margareta Hallnert här i Västerås
in i styrelsen och vårt mål nu är att få till
stånd en ordinarie styrelse.
Umka Zurkhaev är stolt över att föreningen fått nya medlemmar, och bland
dem också själverfarna, vilket bidrar till en
kompetenshöjning i föreningen. Totalt är
det 68 medlemmar.
STYRELSEN HAR VARIT med på flera
möten med politiker, vårdrepresentanter
och tjänstemän i kommunen, och regionen.
Umka, som också är engagerade i
paraplyorganisationen Funktionsrätt
Sverige Västmanland.
– Vi delar med oss av vad vi tänker och
planerar. Mitt mål är att förbättra vården,
göra den tillgänglig för vår målgrupp. Just
nu brottas jag med hur ekonomin ser ut för
människor med psykossjukdomar.
Umka berättar om en patient som berättat
att hen mår dåligt men inte har råd att
komma till öppenvården.
– Kostnaden för ett besök hos en sjuksköterska har ökat till 280 kronor från 150
kr. Att träffa en läkare kostar 350 kronor,

det handlar om människor som har aktivitets- eller sjukersättning. Jag tycker att detta
är förskräckligt, säger Umka.

Tillgänglig för den som
drabbas av psykossjukdom
Hon menar att tillgänglig förebyggande
vård skulle minska behovet av slutenvård
och tvångsvård. En tanke är att driva frågan
om abonnemangsvård. Inspirationen
fick Umka från schizofreniföreningen i
Gävleborg som hon nyligen träffade på ett
ordförandemöte. Abonnemangsvård kan
innebära att man för exempelvis 100 kronor
i månaden får fri tillgång till sjuksköterskebesök och annan nödvändig vård.
– Det finns hur mycket som helst att arbeta med, för vår förening är det viktigaste
att finnas tillgänglig för våra medlemmar.
Första målet är nu att ersätta interimsstyrelsen med en ordinarie styrelse vid årsmötet i
juni, säger Umka.
Hon har planer på att erbjuda skolor
i Västerås föreläsningar om kopplingar
mellan missbruk och psykossjukdom.
Även studiecirklar för medlemmar står på
programmet, och tror att ihärdiga utskick
av medlemsinformation liksom synlighet
på sociala medier ska göra föreningen mer
känd och uppmärksammad.
Men först väntar ett långt sommarlov i
Dagestan, hemlandet som Umka med glädje
återvänder till varje år. Där finns en stor
och älskad släkt och en livsstil som skiljer
sig på alla sätt från den svenska och där kan
Umka prata sitt modersmål.
– Men aldrig att jag skulle kunna flytta
tillbaka. Jag känner mig som svensk och
älskar Sverige och naturen här, att allt fungerar och att det är frisk luft och rent vatten.

AKTUELLT

Jag känner mig som
svensk och älskar Sverige
och naturen här, att allt
fungerar och att det är frisk
luft och rent vatten.
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Riksrevisionen:

Systemet med gode män
måste reformeras
Regeringen måste ta ett större ansvar, skriver Riksrevisionen i en färsk rapport om systemet med gode män. Men ansvarigt statsråd Heléne Fritzon (S)
fortsätter att ducka och får förödande kritik av Schizofreniförbundets jurist

PERSONER SOM BEHÖVER stöd och hjälp med ekonomi, myndighetskontakter och andra angelägenheter kan få hjälp av en god man eller förvaltare. Medierna har gång på gång avslöjat oegentligheter och misskötsel
som lett till ekonomiska förluster för huvudmännen.
Anhöriga vittnar om katastrofala fel begångna av gode män och
förvaltare. Men det är också värt att notera att av Sveriges cirka 94 000
ställföreträdare sköter de flesta sina uppdrag på ett utmärkt sätt. Dock har
en del satt i system att åta sig så många uppdrag att det blir en omöjlighet
att hantera dem tillfredsställande. Det finns exempel där en enda ställföreträdare har över 60 uppdrag.
SCHIZOFRENIFÖRBUNDET uppvaktade biträdande justitieminister
Heléne Fritzon i november förra året och krävde då förändringar, bland
annat att huvudmän som blivit av med pengar genom oegentligheter ska
hållas skadeslösa av samhället.
Statsrådet hänvisade då till den kommande rapporten från Riksrevisionen. Den kom i december och visade sig innehålla en sällan skådad
svidande kritik mot brister på i stort sett alla plan. Ett exempel är att totalt
nio personer (årsarbetskrafter) på sju olika länsstyrelser står för landets alla
granskningar av 230 överförmyndarenheter, som totalt hantererar gode
män och förvaltare för 127 000 huvudmän.
Det övergripande syftet med Riksrevisionens genomlysning var att
bedöma om staten har skapat förutsättningar för att tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare genomförs på ett rättssäkert sätt. Svaret är nej.
Riksrevisionen påpekar att rättssäkerheten riskeras eftersom rutiner och
regler fungerar olika beroende på vilken överförmyndare som har ansvaret
för gode männen. Och tillsynen över överförmyndarna är också godtycklig.
De sju olika länsstyrelser som sköter tillsyn, vägledning och kontroll kan
inte upprätthålla tillräcklig effektivitet.

– Flera av de problem vi sett förklaras av bristen på en myndighet med
ansvar på central nivå. Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom det gäller
samhällets mest utsatta, säger riksrevisor Helena Lindberg.
SCHIZOFRENIFÖRBUNDETS JURIST Per Scholtz har följt
frågan i många år och konstaterar att kritiken är massiv. Han påtalar också
att trots att justitieministern i olika sammanhang utlovat ny och kraftfullare
lagstiftning på detta område händer inget.
– Både justitieminister Morgan Johansson och det nu ansvariga
statsrådet Heléne Fritzon visar ett kompakt ointresse för problemen,
säger Per Scholtz.
Per Scholtz noterar att Riksrevisionen kallar överförmyndar- och ställföreträdarverksamheten för en ”blind fläck i en central statlig utredning”. Det
är riksdagen som har det yttersta ansvaret inför medborgarna oavsett hur
utförandet är fördelat mellan staten och kommunerna.
Om kommunerna inte klarar av att upprätthålla en rättssäker verksamhet
har staten ett ansvar att vidta åtgärder.
MEDICINEN FÖR ATT komma till rätta med problemen är besk. Bland
annat föreslås att hela systemet ska utredas. På kort sikt bör Regeringen ge
en enda länsstyrelse i uppgift att samordna tillsyn, utbildning, råd och stöd
samt statistik på regional nivå, enligt Riksrevisionen.
Empati har sökt Heléne Fritzon (S) som via sin presssekreterare låter
hälsa att hon just nu inte har möjlighet att ge några kommentarer till Empati.

Så tycker riksdagspartierna
Återpublicering: Riksdagspartierna är överens om att förändringar behövs i god
man-systemet. I förra numrets enkät föll Miljöpartiet och Vänsterpartiet bort på
grund av ett tekniskt missöde. Därför publicerar vi här på nytt samtliga svar från
alla åtta riksdagspartierna.

10 | EMPATI Nr 2 2018

AKTUELLT

SOCIALDEMOKRATERNA
Hillevi Larsson (S) är riksdagsledamot och sitter i civilutskottet.
– Tillsynen över gode män och förvaltare är en svaghet och rutinerna
skiljer sig avsevärt mellan olika kommuner vilket påverkar rättssäkerheten. Både överförmyndarnas tillsyn över gode män och Länsstyrelsernas kontroll av överförmyndarna behöver skärpas.
Länsstyrelserna måste få förstärkta resurser från staten om de ska
klara uppdraget, anser Hillevi Larsson. Vi stödjer inte tanken på en
professionalisering av uppdragen. Däremot kan en mellanform vara
bra för de allra mest komplicerade uppdragen. I Malmö tillsätter
kommunen ibland egna tjänstemän när en lekman är för okvalificerad
eller inte mäktar med.
Det är bättre att kommunen träder in än ett privat företag med
vinstintressen. En översyn av antalet uppdrag som en god man kan åta
sig är välkommen. Syftet är inte att det ska kunna vara en födkrok.

MODERATERNA
Thomas Finnborg (M), riksdagsledamot, ledamot civilutskottet.
– Systemet har mycket stora brister. Trots vissa förändringar saknas
fortfarande väsentlig statistik, utbildningarna av gode män är för dåliga
liksom kontrollerna. Detta måste stärkas och vi bör på sikt ha en enda
myndighet med tillsynsansvar för Överförmyndarna. Länsstyrelserna
ger i dag inte heller tillräckligt med stöd till Överförmyndarna.
Vidare bör varje god man eller förvaltare ha maximalt 10-15 uppdrag
och det bör vara möjligt att utse professionella ställföreträdare.
För att lättare kunna rekrytera bör man se över arvodesdelen så att
uppdraget blir mer attraktivt. Kontrollerna från Överförmyndarna
måste bli bättre.
Parallellt med att dessa åtgärder vidtas på kort sikt vill vi att en
utredning ser över hela systemet som behöver förändras i grunden på
lång sikt. Under en sådan utredningstid ska en enda länsstyrelse ha det
övergripande myndighetsansvaret.

SVERIGEDEMOKRATERNA
Mikael Eskilandersson (SD) riksdagsledamot, ledamot i Civilutskottet.
– Det finns många brister i dagens system, dels vad gäller tillsynen
och bedömningen av lämpligheten hos våra gode män, dels att det finns
brist på personer som vill ställa upp som. Vi instämmer i den kritik
som riksrevisionen har påtalat.
På riksnivå så delar vi Riksrevisionens bedömning, att det behövs en
statlig myndighet med ansvar för frågorna. Exakt hur det ska se ut vill
vi först utreda, men det viktiga är att vi får bättre tillsyn, gemensamma
riktlinjer och likvärdiga lämplighetsbedömningar i hela landet.
I kommunerna ska ersättningarna vara mer likvärdiga, så att inte
Migrationsverket ska kunna erbjuda mer för ensamkommande ungdomar, vilket på många håll har skapat brist på gode män. Det bör också
utredas hur uppdraget eventuellt kan professionaliseras på en
del områden.

MILJÖPARTIET
Emma Hult (MP), riksdagsledamot. ledamot i Civilutskottet
– För Miljöpartiet är det viktigt att systemet med gode män fungerar
väl och håller hög kvalitet. Det är avgörande för att trygga den
enskildas rättssäkerhet och likabehandling.
Vi har blivit uppmärksammande på en del brister med systemet och
riksrevisionen rapport bekräftar en del av dem. Bristerna är allvarliga
och behöver åtgärdas. Regeringen har efter att rapporten tillkännagjordes gett berörda länsstyrelser ett uppdrag om att förbättra tillsynen.
Om detta är tillräckligt är för tidigt att säga.
Det är viktigt att tillsynen, både över gode män och överförmyndare
är stark, självständig och rättssäker eftersom gode män/förvaltare ska
bevaka att de som är extra sårbara får sina rättigheter tillgodosedda.
Det är möjligt att en central myndighet som ansvarar för tillsynen är
rätt väg att gå, det har vi som parti dock inte tagit ställning om än.

CENTERPARTIET
Ola Johansson (C), är riksdagsman och ledamot i civilutskottet.
– Systemet behöver reformeras men Centerpartiet anser ändå
att dagens system har många goda egenskaper. Partiet vill ha ett
fortsatt ideellt engagemang och ett kommunalt ansvar men
professionalisering kan vara en möjlighet när det gäller godmanskap
för ensamkommande.
Tillsynen över både gode män och överförmyndarna är ett
problemområde. Det bör finnas en enda myndighet som har det
övergripande ansvaret för samordning och kravformulering på
kommuner och Länsstyrelserna.
Överförmyndarna ska erbjuda utbildning av gode män för att få upp
kompetensen hos ställföreträdarna. I dag är det svårt att rekrytera gode
män och därför behövs också en höjning av arvodena. Centerpartiet
anser att regeringen tar för lättvindigt på kritiken och Ola Johansson
skrev i januari en interpellation som han också debatterade i Riksdagen
med biträdande justitieministern Heléne Fritzon (S).

VÄSTERPARTIET
Hamza Demir (V), ledamot i civilutskottet:
– Insyn och kontroll är otillräckliga i dag men vi anser att systemet
med frivilliga ideella insatser i grunden är bra. Men brister hos
kommuner och länsstyrelser påverkar rättssäkerheten. Vi stödjer tanken att en myndighet eller en länsstyrelse får huvudansvar för
tillsyn och stöd till överförmyndarna.
Att huvudmännen i dag blir utan ersättning för ekonomiska
förluster till följd av misstag eller brott från en god man är fel.
I sådana fall måste kommunen ersätta de ekonomiska förluster som
drabbar huvudmannen .
Vi ser gärna utredning och på sikt en översyn av hela lagstiftningen.
Däremot vill vi inte ha en professionalisering i form av privata
företag som ersättning för dagens system. Inte heller vill vi se
kommunala tjänstemän i stället för gode män. Det skulle skapa
lojalitetsproblem vid en eventuell konflikt mellan huvudmannen
och andra kommunala instanser.

LIBERALERNA
Bengt Eliasson (L), riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet
– Systemet behöver kvalitetssäkras och det krävs bättre utbildningar av gode män och förvaltare. Kontrollen måste också bli bättre.
Ersättningen ska höjas så att det blir lättare att rekrytera kvalificerade
gode män. Däremot är vi tveksamma till professionalisering, som har
föreslagits. Då har man tappat mycket av den ursprungliga tanken där
en god man är en person som både sköter huvudmannens ekonomi och
hjälper till med många vardagliga kontakter.
Det behövs däremot en central styrning, eftersom länsstyrelsernas
tillsyn av och stöd till överförmyndarna inte fungerar i dag. Det bästa är
om en befintlig myndighet får det övergripande ansvaret, exempelvis
Socialstyrelsen. Staten ska ha skyldighet ersätta huvudmannen vid
ekonomiska förluster som orsakats av god man eller förvaltare. På
längre sikt behövs sannolikt en översyn av hela systemet ”.

KRISTDEMOKRATERNA
Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot, ledamot socialutskottet
– Kristdemokraterna anser att det behövs en grundlig översyn av lagstiftningen gällande god man och förvaltare. Det finns idag uppenbara
brister i rättssäkerhet för den enskilde. Vid översynen bör för- och
nackdelar med en ökad professionalisering övervägas. Vidare måste
kvaliteten i ställföreträdarnas arbete säkerställas. Uppföljningarna måste
bli bättre än i dag.
Det är orimligt att en enskild god man kan ha extremt många
uppdrag. En gräns bör sättas och den behöver vara ganska låg och vara
lika i alla kommuner. Så länge vi har ett system som i hög grad bygger
på ideell insats får syftet inte vara att tjäna pengar. Om en och samma
person har väldigt många uppdrag blir det i praktiken en professionalisering, utan att kontroller och tillfredsställande rutiner finns på plats.
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Välbesökt psykoskonferens
gav ny kunskap
Forskning, vårdalternativ och motion var några områden som stod i centrum
på den nationella psykoskonferensen i Göteborg i maj.
TEXT & FOTO: MARIANNE HÜHNE VON SETH

fulltecknad och 240 deltagare kunde
under två dagar lyssna på närmare 40 programpunkter.
En av dem var föreläsningen ”IPS, arbete som en del i återhämtningen”. Förkortningen står för ”Individual placement
support” och är en modell som är internationellt utvärderad och
evidensbaserad.
KONFERENSEN BLEV TIDIGT

till människor med bland annat schizofreni som
står utanför arbetsmarknaden. Syftet är att hjälpa personer till
arbete eller studier utan föregående tidsspillan på rehabilitering
och utredning.
Birgitta Magnusson är enhetschef på AIR (arbetsinriktad
rehabilitering) vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, där man
framgångsrikt arbetar enligt IPS.
– Vi har 230 personer som går IPS och de kommer på remiss
från öppenvården. I Sverige är IPS en priorterad modell i de
nationella riktlinjerna, förklarar Birgitta Magnusson
IPS VÄNDER SIG

AIR ska börja arbetsträna så snart som
möjligt, tvärtemot den traditionella ordningen som startar med
rehabilitering som en förberedelse för arbete.
På Air tar i stället en arbetsspecialist kontakt med tänkbara
arbetsplatser efter att man har kartlagt patientens egna önskemål
och förmågor. Arbetsspecialisten följer sedan patienten på de olika arbetsplatserna och är en länk till arbetsgivaren. Bland annat
kan det innebära anpassning av arbetsplats och arbetstider.
Sara Voxendal är arbetsspecialist på AIR och hon beskriver sin
roll för åhörarna:
– Jag måste vara modig och ihärdig, det gäller att övertyga arbetsgivaren att de har allt att vinna på att ta emot en kompetent
och motiverad person på praktik. Tanken är sedan att praktiken
ska kunna utmynna i en anställning, säger Sara Voxendal.
Det går oftast mycket bra för AIR deltagare och Ian Durgé, 26
år, är på plats på föreläsningen och berättar hur Air förändrade
hans liv.
– Ni har tagit emot mig som änglar på AIR, säger Ian, som
har en schizofrenidiagnos med en trasslig sjukdomshistoria som
DEN ARBETSSÖKANDE PÅ
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tidigare lett till avbrutna studier och han har även varit inlagd i
slutenvård flera månader.
före och under sjukdomstiden ett stort intresse
för friskvård och träning och via AIR fick han komma till en
gymkedja där han arbetstränade på 25 procent till en början.
– Sedan har jag varit på ett spa där jag fick göra alla möjliga
arbetsuppgifter, alltifrån att sitta i receptionen till att vika handdukar, berättar Ian och prisar sin arbetsspecialist Elisabeth som
alltid funnits till hands för råd och stöd.
Nu är Ian redo att börja ett nytt liv och mår så bra att han
tänker återuppta sina avbrutna studier.
– Sammanfattningsvis har Air inneburit en fantastisk möjlighet. Att få en psykossjukdom är tråkigt men resten har varit
väldigt roligt även om det har varit en tuff resa, säger Ian Durgé.
I ETT ANNAT föreläsningsrum står filosofie doktorn och fysioterapeuten Lena Hedlund som forskar på motionens och rörelsens
inverkan på patienter med psykossjukdom. Föreläsningen heter
”När kroppen, orken och självet inte hänger ihop, hur ska jag då
orka träna?”
När Lena Hedlund skulle disputera valde hon att ta upp sina
erfarenheter utifrån en klinisk erfarenhet. Avhandlingen behandlar basal kroppskännedom, BK, vid schizofreniforma psykoser
och trötthetsskattning samt skattning av sensomotorisk funktion
hos patientgruppen.
– Jag hoppas min avhandling ska kunna hjälpa oss fysioterapeuter och omvärlden att förstå vår yrkesfunktion och inte minst,
att bättre kunna hjälpa våra patienter till att hitta sina egna
resurser, säger Lena Hedlund.
IAN HADE BÅDE

gruppen hade 77 procent svårt koordinera kroppen
och 40 procent hade svårt med balans och att slappna av. Det var
stor skillnad mellan patienter med schizofreni, schizoaffektiva
symptom och bipolär sjukdom.
Lena citerar en patient som ingick i hennes studie: ”Kroppen
lyder mig inte, den verkar ha sin egen vilja. Själv är jag instängd i
I DEN HÄR

Ian Durgé, Birgitta Magnusson och Sara Voxendal berättade
om fördelarna med att snabbt komma ut i arbete.

AKTUELLT

Lena Hedlund föreläste om sambandet
mellan psykisk hälsa och motion.

mitt huvud med främmande röster och kaos. Personalen säger att
jag måste röra på mig, men jag kan inte. Det gör ont varje gång
jag försöker.”
Lena berättar medryckande hur hon och hennes kolleger får
sina patienter att våga och vilja röra sig och hur både deras somatiska och mentala hälsa förbättras med rätt insatser.
Patienter med allvarlig psykisk
sjukdom har sannolikt psykomotoriska avvikelser, ökad risk för
frakturer och försämrad smärtkänslighet. Det finns en ökad risk
för skador och felbelastning. Trötthetsnivåerna är generellt höga.
– Fysioterapeuter kan bedöma rörelsekvalitet och rörelseförmåga
HENNES SAMMANFATTNING LYDER:

och erbjuda individuell träning samt snabbt behandla problem
som försämrar motivationen till fortsatt träning.
nationella psykoskonferensen är Daniel
Abrams, psykolog och Fouu-samordnare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han är mycket nöjd med den höga kvaliteten på
programmet och att det lockade så många åhörare.
– Vi hoppas kunna hålla en nationell psykoskonferens vartannat år och nästa gång kommer vi att utöka antalet platser så att
alla som vill ska få chansen att delta, säger han.
ARRANGÖR FÖR DEN
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AKTUELLT

Prospect-kurs för
äldre föräldrar
Åldrande föräldrar som tar vårdansvar för psykiskt sjuka vuxna barn mår
ofta dåligt utan att få hjälp och stöd från samhället. Genom ett nytt studiematerial inom ramen för Eufami-projektet Prospect vill Schizofreniförbundet
nu synliggöra gruppen.
TEXT: HANS NORDÉN FOTO: KRISTINA KLEINERT

– FÖR FÖRBUNDETS DEL är det även

en viktig intressepolitisk fråga, säger Ulla
Elfving Ekström från den arbetsgrupp
som anpassat Prospect-satsningen till
svenska förhållanden.
UPPRINNELSEN VAR IFS Stockholms-

distrikts studiecirkel "Vad händer när jag
inte orkar/dör," där fokus låg på att förbereda sig själv och det psykiskt sjuka vuxna
barnet inför det ofrånkomliga slutet.
– Vi tyckte att det materialet, som sammanställts av Angeta Hellne, var så angeläget att det borde få en bredare spridning i
form av en Prospect-kurs, förklarar Ulla
Elfving Ekström.
Under arbetets gång insåg arbetsgruppen
att situationen för åldrande föräldrar som
tar vårdansvar för psykiskt sjuka vuxna
barn var mer komplex än man först trott.
I Sverige är kunskapen om gruppen i det
närmaste obefintlig. Ingen statistik och
forskning berättar hur stor den är eller hur
de anhöriga har det.
AV FORSKNING I andra västländer som

USA framgår dock att många i gruppen
lever under hård press och mår dåligt, inte
sällan sämre än den sjuke själv.
– Vi ska nog inte inbilla oss att Sverige
är ett undantag på den punkten, säger Ulla
Elfving Ekström. De här föräldrarna står
inför ett dubbelt problem. Dels de svårigheter och komplikationer som följer med det
egna åldrandet, dels oron över vad som ska
hända med dottern eller sonen när de själva
inte längre finns till hands dygnet runt.
– Jag menar att det här kan finnas ett
stort behov av insatser från samhällets sida.
I USA HAR det till exempel gjorts försök

med hembaserad intervention som slagit väl
ut. Specialutbildade socialarbetare hjälper
till med rådgivning, problemlösning, framtidsplanering och liknande.
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I kursen behandlas allt från praktiska
förberedelser och det ”svåra” samtalet med
den sjuke till de psykologiska ”spärrar” som
måste övervinnas innan det är möjligt att
planera för framtiden. Ibland är just misstro
mot samhället skälet till att föräldrarna
själva tagit huvudansvaret för vård och omsorg. Andra gånger kan det handla om det
stigma som omgett, och fortfarande omger,
psykisk sjukdom. Att isolera det sjuka inom
hemmet blir ett sätt att kringgå verklig och
inbillad skam- och skuldbeläggning utifrån.
Många föräldrar oroar sig även för att sonen eller dottern efter deras död ska hamna
utanför systemet och bli socialt isolerad
eller hemlös.
– Hur historien än ser ut är det givande
att få dryfta sina omständigheter och behov
och blicka framåt tillsammans med andra
i samma situation, menar Ulla Elfving
Ekström. Och det ger Prospect-upplägget
rika möjligheter till.
Kursen omfattar fem träffar.
I Prospect-gruppen ingår även
Kent Blomnell, Per Torell och Eila Ulf.

Fakta Prospect:
•

Är resultatet av ett europeiskt samverkansprojekt genom European Federation of Associations of Families of
People with Mental Illness (EUFAMI), som består av 33 organisationer
inom psykiatriområdet i 31 länder.

•

Är ett studiematerial för personer
med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning, anhöriga och profession.

•

Vill vidga perspektiv, främja återhämtning och delaktighet utifrån de berördas egna erfarenheter och kunskap.

•

Övningsprogrammens svenska del
omfattar: Familj och vänner, Familj
och vänner – syskon, Prospect plus,
Själverfarna, Personal inom vård och
omsorg och Äldre föräldrar.

AKTUELLT

Utfrågning om tillsyn av gode
män och överförmyndare
Empati var på plats när Civilutskottet hade utfrågning om tillsyn av överförmyndare och ställföreträdare. Utfrågningen ägde rum i Riksdagen den 3 maj,
ansvarig minister, Heléne Fritzon (S) var en av flera deltagare som svarade på
utskottets frågor.
TEXT: KRISTINA KLEINERT FOTO: SVERIGES RIKSDAG

att regeringen nu vill
tillsätta en utredning för att se över systemet gode män.
Detta meddelade hon i inledningen av utfrågningen.
  – Vi vill titta på om de gode männen behöver inslag
av mera professionella kompetenser och om kontrollen
kan förbättras, sa hon.
Fritzon framhöll också att nästan 100 000 personer
varje dag utför uppdraget att vara en medmänniska (en
god man) till någon annan och att det visar på en styrka
i vårt samhälle. Systemet ska därför i huvudsak bygga
på ideell grund.
Utfrågningen innebar att Civilutskottet kunde ställa
frågor till Justitiedepartementet, Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, Sveriges Kommuner och Landsting
samt några organisationer som Riksorganisationen
frivilliga samhällsarbetare.
HELÉNE FRITZON TILLKÄNNAGAV

om vilka krav vi kan ställa på
överförmyndarna och ställföreträdarna. Den kom från
Helena Larsson (S).
Riksrevisor Helena Lindberg svarade att tillsyn är
svårt men att vägledning, råd och stöd till överförmyndare och ställföreträdare måste stärkas genom en central
förvaltningsmyndighet.
EN FRÅGA HANDLADE

rörde rätten att få skadestånd när
gode män förskingrar. Frågan ställdes av Robert
Hannah (L). Länsstyrelsen Stockholm, Eva Lundgren
Axell svarade att ”skadestånd styrs av en otroligt snårig
EN ANNAN FRÅGA

lagstiftning, nästan omöjlig att använda”. Sveriges
kommuner och Landsting, Gertmund Persson sa att
den gode mannen själv har ansvar men att även överförmyndarnämnden har det. Det kan vara enklare att rikta
krav på kommunerna, men det är också svårt. Justitieombudsmannen Carina Sjögren gav besked om att JO
inte har behörighet att pröva skadestånd.
(M) ställde frågan:
– Hur ska vi få mer likvärdighet i kommunernas
överförmyndarverksamhet.
Riksrevisorn svarade att det ser olika ut i olika
kommuner och därför måste staten tillhandahålla råd
och stöd till överförmyndarna så att de kan arbeta
likvärdigt och rättssäkert.
Centerpartiets Ola Johansson undrade varför inte
möjligheten till framtidsfullmakter har avlastat och
löst problemet.
Justitieombudsmannen, svarade att de ännu inte har
några erfarenheter och att det är för tidigt att utvärdera.
THOMAS FINNBORG

ville
veta varför det har tagit så lång tid att komma med
åtgärder när problemen varit kända så länge.
Daniel Johansson, politiskt sakkunnig Justitiedepartementet svarade att det har tagit tid att samla in uppgifter och bearbeta dem. 2016 gav regeringen ett uppdrag
till länsstyrelserna som kom först i höstas liksom
granskningen som gjordes av Riksrevisionen.
SVERIGEDEMOKRATEN MIKAEL ESKIL ANDERSSON
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