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Ordförande Schizofreniförbundet

En bild säger ofta mer
än tusen ord.
Något om vad som händer i filmvärlden just nu.

E

n bild säger mer än tusen ord brukar man ju säga. En film
kanske säger än mer på gott och ont. Jag beskrev i julnumret av
Empati, att vi från Schizofreniförbundet genom Suzanne Ostens
film, Flickan Mamman och Demonerna nått ut till väldigt
många människor vid våra seminariedagar ute i landet. Det
handlar idag om över 5.000 barn och vuxna.
Någon av våra ”egna Åsor”, Åsa Konradsson Geuken eller Åsa Höij har vid
de flesta av dessa tillfällen föreläst och berättat om vad sjukdomen schizofreni faktiskt innebär för den som drabbas, men också för dennes anhöriga.
Det framkommer i princip nästan alltid att kunskaperna om sjukdomen är
tämligen bristfälliga, inte sällan också bland dem, som yrkesmässigt möter
människor med schizofreni. Det är därför tacknämligt, att det nu spelats in
ytterligare bra filmer om just schizofreni för att på så sätt öka kunskaperna
hos oss alla, men också för att i förlängningen minska fördomar och stigma.
Jag tänker på filmer, som filmen om Ted Gärdestad från förra året och filmen
som kommit nu i vår, nämligen ”Kungen av Atlantis”. Manusförfattare är
Simon Settergren, som berättar sin egen historia. Han har till sin film också
lyckats få med flera namnkunniga skådespelare, som Philip Zandén, Happy
Jankell och Katarina Ewerlöf. Själv spelar han också med i filmen. Filmen
hade premiär ute i hela landet den 1 mars. Vi har från Schizofrenifonden faktiskt bidragit med en liten summa, för att Simon skulle kunna färdigställa sin
film. Det känns jätteroligt. I nästa nummer av Empati (nr 2, 2019) planerar vi
ha med en längre artikel om Simon.
Tidigare bak i tiden fanns det väl egentligen bara en riktigt bra film om just
schizofreni. Jag tänker på den amerikanska filmen ”A beautiful mind”. Men
nu har det som sagt blivit fler. Måtte dessa filmer nu i sin tur kunna bidra till
större förståelse hos människor i gemen för sjukdomen schizofreni. Måtte
detta i sin tur också leda till att enskilda människor i högre grad är beredda
att skänka en slant till forskning för att lösa schizofrenins gåta och till att man
kan få fram flera goda läkemedel utan svåra biverkningar. Som bekant är det
inte staten som i huvudsak avsätter pengar till medicinsk forskning utan det
handlar framför allt om bidrag från enskilda personer.
Er ordförande
Margaretha
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Personer med schizofreni utvecklar
kondition och social förmåga
tillsammans med hästar
IFSAP Halmstad har fått lokalt projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen
under 2018 och 2019 för projektet ”Hästassisterad terapi och rehabilitering
för personer med schizofreni”
TEXT & FOTO: HENRIKA JORMFELDT OCH GLENN HENNER

Denna erfarenhet fick stor betydelse för Glenns
hälsa och livssituation i stort och lade också
grunden till att han valdes in i styrelsen i IFSAP
Halmstad och senare i erfarenhetsgruppen i Schizofreniförbundet nationellt.
Traditionella vård- och stödinsatser inriktas
huvudsakligen på behandling av symtom och
funktionsnedsättningar medan hästunderstödda
aktiviteter i första hand fokuserar på deltagarnas
möjlighet att utveckla sina förmågor och individuella intressen. En nyligen publicerad internationell vetenskaplig översiktsartikel sammanfattar
resultaten från sex vetenskapliga studier som
omfattar totalt 137 personer med schizofrenidiagnos eller schizofreniliknande tillstånd som deltagit
i hästunderstödda aktiviteter i form av hästunderstödd terapi eller terapeutisk ridning. Dessa
studier visar att hästassisterad terapi för personer
med schizofreni har positiva effekter främst avseende förbättrat självförtroende och självkänsla,
ökad aktivitetsnivå, förbättrade sociala färdigheter,
ökad glädje och förbättrad medicinsk följsamhet
samt minskade negativa symtom, mindre våldsamt
beteende och minskat behov av sjukhusvistelse.

Glenn Henner som själv har många års erfarenhet av att leva med
diagnosen schizofreni, har upplevt de destruktiva konsekvenser
som en traditionell och ensidigt medicinsk vård och behandling
medför. Precis som många andra med erfarenheter av psykos har
han upplevt betydande brister i vården och i det dagliga stödet.
Enbart medicinsk behandling utan stimulans, gemenskap och sysselsättning leder nästan alltid till utanförskap och isolering som
i sin tur påverkar psykosproblematiken negativt. I samband med
en hälsoutbildning i grupp vid psykosmottagningen i Halmstad
erbjöds Glenn social samvaro med fokus på personlig utveckling
såväl teoretiskt som praktiskt.
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Idag erbjuder Region Halland via remis från vårdcentral, personer med utmattningssymtom, måttlig
depression och stressrelaterade problem, möjlighet
till Grön Rehabilitering där hästunderstödda aktiviteter ingår som en del i behandlingen. Behandlingsformen erbjuds emellertid inte personer med
schizofreni eftersom denna grupp generellt sett
anses befinna sig alltför långt från arbetsmarknaden, vilket utgör ett hinder för myndigheter som
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att
investera i insatser för denna grupp.
Sedan 2015 har styrelsen i IFSAP Halmstad arbetat
för att även personer med schizofreni ska erbjudas
möjlighet till hästunderstödda aktiviteter. Arbetet
har skett i samverkan med forskare på Högskolan i Halmstad och Bråddareds Häst för Hälsa &
Välbefinnande i Simlångsdalen, som ligger 3 mil
nordost om Halmstad. Glenn har tillsammans med
Richard Johnsson, sekreterare i IFSAP Halmstads
styrelse, medverkat i utvecklingen av ett koncept
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med Hästassisterad terapi och rehabilitering, som är särskilt framtaget för att passa just personer med schizofreni.
Hästar har ett tydligt genuint kroppsspråk som är lätt att
förstå och känna igen sig i, de ljuger aldrig och dömer inte.
I kontakten med hästen och i samvaro med andra i stallmiljön tränas såväl fysisk kondition som praktiska och sociala
färdigheter under jämlika förutsättningar.
Svenska Postkodstiftelsens stöd på totalt 120 000 kr har
möjliggjort att konceptet nu kan prövas praktiskt bland
IFSAP Halmstads medlemmar. Intervention genomförs
varannan söndagsförmiddag kl. 10.00 till kl. 14.00 i ojämna veckor från den 2 september 2018 till den 26 maj 2019
och omfattar allt från skogspromenader med hästarna till
specifika kommunikationsövningar och samvaro med hästen i hage eller paddock samt fotografering eller avmålning
av hästarna och situationer som visar interaktion mellan
häst och människa. En lättare gemensam lunch ingår och
halvdagen avslutas med reflektion över dagens aktiviteter i
grupp med hjälp av samtalskort med fokus på känslor och
behov inspirerade av ”Non-violent comunication” (NVC).

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Projektledare, Henrika Jormfeldt
henrika.jormfeldt@hh.se Tel. 070-355 55 43
Deltagare och ”peer support”, Glenn Henner glenn.
henner@gmail.com Tel. 073-504 14 55
Deltagare, Charlotte Ljungström
lottaljungstom@telia.com Tel: 073-820 08 95
Följ projektet på IFSAP Halmstads hemsida:
http://ifsaphalmstad.dinstudio.se/17/6/
pagaende-projekt/

Transport till och från Halmstad ingår kostnadsfritt i
projektet. Glenn och Richard bidrar med brukarperspektivet i projektets design, genomförande och utvärdering och
medverkar som "peer support" för nyare deltagare. Bland
annat har deltagares personliga erfarenheter hittills visat
att projektet påtagligt bidragit till personlig utveckling och
kunnat utgöra alternativ till sjukhusinläggning. Glenn och
Richard kommer också att medverka i spridning av de resultat som projektet genererar vid konferenser och i andra
informationsforum efter att projektet genomförts.
Trots att erfarenheterna från projektet hittills uteslutande är positiva är en huvudsaklig utmaning att erhålla en
varaktig finansiering för att kunna erbjuda terapiformen
permanent till personer med schizofreni och psykos så att
även denna grupp ska få samma möjligheter som andra att
utvecklas utifrån sina förutsättningar.
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Rökning i bostad
Får man röka i sitt eget hem?
TEXT: PER SCHOLTZ, JURIST

Många av våra medlemmar är rökare vilket är både
ohälsosamt och dyrt.
Dessutom har drevet mot rökare på många håll tilltagit de
senaste 10-15 åren och de mobbas i olika sammanhang.
Jag har under de senaste månaderna blivit kontaktad av
medlemmar (rökare) som råkat på svårigheter när de skulle
byta bostad. Hyresvärden har krävt ersättning för rökskador
på bostaden och det har rört sig om betydande belopp. 15
000 – 25 000 kronor kostar målning/tapetsering av en bostad
på 2-3 r. o. k.
Här skall man säga stopp och inte betala rakt av. Är man
medlem i hyresgästföreningen bör man begära hjälp och råd
därifrån. Är man inte det får man själv ta en diskussion med
hyresvärden. Då är det några saker att tänka på. Finns det
något om rökning i hyresavtalet? Detta kan, men behöver
inte, ha någon betydelse. Hur är objektivt sett lägenhetens
skick? När renoverades den senast? Detta är viktigt för även
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om ingen rökt i bostaden så chanseras målning och tapeter
och behöver göras om efter ett antal år. Detta och mycket annat ingår i den hyra som man betalar varje månad och kallas
då normalt slitage.
Kan man inte komma överens med fastighetsägaren och
denne säger sig vilja vidtaga rättsliga åtgärder, om man inte
betalar frivilligt, är det bäst att förbereda sig för en process.
Går det att pruta på det belopp som fastighetsägaren vill ha?
Hur är lägenhetens skick objektivt sätt? Kan det vara lönt
att ta en egen besiktningsman till bostaden? Hur är mina
försäkringar? Det är kanske klokt att ringa det bolag där jag
har min hemförsäkring och höra vad som ingår i det som
kallas rätts-skydd. Kontakta en advokat för en rådfrågning
på telefon, brukar vara kostnadsfri (fråga).

FRÅGA PSYKOLOGEN

Jag är inte sjuk,
jag behöver inte hjälp!
Lennart Lundin

Förste vice ordförande Schizofreniförbundet

Det sa Xavier Amadors äldre bror till honom
när han just skrivits ut från den psykiatriska
kliniken där han vårdats många gånger med
diagnosen schizofreni.
Amador blev förtvivlad och försökte övertala sin bror att
acceptera att han var sjuk och måste acceptera medicin.
Det slutade med att de blev ovänner. Många år senare blev
Xavier Amador psykolog och professor i psykiatri och började
ompröva sitt sätt att bemöta broderns ”förnekande”.
Han började se brodern vägran att acceptera att han var sjuk,
inte som en åsikt eller ett förnekande, utan som ett symtom
som de andra (till exempel vanföreställningar och hallucinationer). Och han började utveckla en metod för att kunna hjälpa
utan att hamna i en ”dans av förnekande”.
Amador har samlat sina erfarenheter och egen och andras
forskning i en bok: I am not sick. I don´t need help. - How to
help someone with mental illness accept treatment. Vida press.
Boken vänder sig till familjemedlemmar och behandlare.

I boken betonas några saker:
• Undervisning om sjukdomen leder inte automatiskt till
insikt om sjukdomen.
• Det är mycket vanligt att personer med allvarlig psykisk sjukdom saknar sjukdomsinsikt ”anosognosi”.
• Det är mycket viktigt att en effektiv behandling sätts in tidigt i
sjukdomsförloppet. Amador argumenterar för att depåmedicin borde vara ett förstahandsval.

Sluta argumentera – börja lyssna!
I boken ges utförliga verktyg/tips för hur familj och
behandlare ska undvika att hamna i fällan att försöka tjata sig
till att någon ska börja acceptera behandling, medicin och
psykologisk behandling.
Vägen till att ta emot behandling går inte som de flesta tror genom att personen först ska acceptera att han/hon är sjuk, utan
genom att personen själv börjar inse att behandling kan hjälpa
till att lösa några av de problem han/hon själv upplever.
Vägen dit går genom ett reflekterande lyssnande. Steg för steg
leds läsaren igenom konsten att lyssna. Man får exempel från
patientsamtal som fungerat och sådana som enbart lett till
ofruktbar kamp. Ett viktigt råd handlar om hur man ska hantera när den sjuke familjemedlemmen kräver att andra i familjen
ska bekräfta vanföreställningarna eller hallucinationerna.
Lyssnandet ska leda fram till att man gemensamt hittar problem som båda kan se och som man sedan kan resonera kring.
Sedan kan man gemensamt börja arbeta med problemen. Även
här har boken en utvecklad metodik. Amador kallar strategin:
Lyssna – Empati – Enas -Partner.
Han ger många exempel varav flera från sin egna personliga
familjeerfarenhet.
Frågor om tvångsvård och det eviga familjedilemmat om hur
man ska hantera att man kanske initierat tvånget och sedan
anklagas för det.
Amador sammanfattar själv sitt budskap: Du kommer att
kunna hjälpa, inte genom styrkan i dina argument, utan genom
styrkan i den relation du lyckats skapa.
Schizofreniförbundet ska verka för att boken översätts till
svenska. Den är mycket lämplig för undervisning både till
familjer och till behandlare.
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Samverkan ger ökad
trygghet
Vi har för mycket stuprör i vården av människor med psykoser.
De svårast sjuka får minst hjälp. Det säger beteendevetare
Maria Bauer, expert på konflikthantering i arbetslivet. Hon vill
se ett Sverige med bättre samverkan mellan olika myndigheter.
TEXT & FOTO: BIRGIT ANDERSSON

Det står flyttkartonger på golvet och på skrivbordet råder
fortfarande lite oordning när Maria Bauer visar upp sitt nya
kontor på Kungsholmen i centrala Stockholm.
Högst upp i huset, med utsikt mot Norr Mälarstrand, delar hon
nu lokaler med bland annat Schizofreniförbundets kansli.
Maria Bauer är beteendevetare med inriktning mot psykologi.
Hon ses idag som pionjär inom området konflikthantering
inom arbetslivet och är en eftertraktad föreläsare för personal
som arbetar inom vård, rättsväsende, socialtjänst, omsorg
och skola.
Hennes specialområde handlar främst om hur man möter hot
och våld i arbetslivet.
– Jag arbetar med yrkesgrupper som löper risk att möta hot
och våld, säger Maria Bauer.
– För att minska aggressivitet i arbetsmiljön behövs kunskaper
om hur man arbetar förebyggande och hur man på bästa sätt
ska klara av att hantera hotfulla situationer.

Började inom vården

Maria har nu dryga 25 års erfarenhet inom sitt specialområde,
men intresset för psykiatri väcktes redan i tidiga tonåren.
– Jag var 16 år och sommarjobbade inom äldrevården när jag
för första gången kom i kontakt med en person med svår psykisk ohälsa, berättar hon.
– Vid ett hembesök mötte jag en gammal dam som levde
ensam i sin lägenhet. Hon var rädd och pratade märkligt. Jag
undrade vad som hänt, men fick förklarat för mig att kvinnan
hade schizofreni och led av psykoser.
– Utsattheten hos denna gamla kvinna har följt mig genom
hela livet.

8 | EMPATI Nr 1 2019

INTERVJU

Marias sommarjobbande inom vården, sammanföll med psykiatrireformen som genomfördes 1995.
Syftet med den reformen var att få ut de psykiskt sjuka från
institutionerna och hjälpa dem till eget boende med tillgång till
vård och sysselsättning.
Reformen har under årens lopp fått mycket kritik, bland annat
från Schizofreniförbundet.
I kritiken har det påpekats att psykiatrin som helhet fått
minskade resurser för att ge en kvalitativt god omsorg till
människor med psykisk sjukdom.
Efter sitt sommarjobb valde Maria att fortsätta arbetet inom
vård och omsorg. Och under sina sju år inom vården, bland
annat som boendestödjare, mötte hon många livsöden.
Livsöden som hon säger påverkade hennes fortsatta val
av yrke.
– Jag träffade då människor som tidigare vistats på mentalsjukhus, men som nu skrivits ut till eget boende. De orkade
inte med livet ute i samhället; många blev helt isolerade och
ensamma och utan nödvändig sjukvård. En del blev hemlösa
och jag fick också vara med om att människor dog.
Med de här erfarenheterna i bagaget sökte sig Maria till
Linköpings universitet och tog examen som beteendevetare
med inriktning mot psykologi.
Efter studierna arbetade hon i flera år inom kriminalvården, då
i en miljö med speciellt svåra personlighetsstörda och utagerande intagna. Idag driver Maria Bauer eget företag.

Upplysa om fördomar

Maria Bauers förmåga att enkelt och begripligt ge handledning
i hur man ska förhålla sig i svåra, komplexa och konfliktfulla
möten med människor, har rönt uppskattning.
2016 utsågs hon av Akademikerförbundet till årets beteendevetare. Och hennes böcker om hot och våld i arbetslivet används
nu i undervisning.
Vad är då hemligheten i Maria Bauers framgångar?
– Det som har gjort mitt arbete så framgångsrikt är att jag hela
tiden försöker fokusera på patienten, klienten eller brukaren,
svarar Maria Bauer.
– Du måste rustas för att alltid ge ett respektfullt och empatiskt
bemötande. På det sättet kan du också förhindra hot och våld i
ditt arbete.
I sitt dagliga arbete träffar Maria Bauer en rad
yrkesgrupper som oftast inte kommer i direkt kontakt
med psykosproblematik.
Men de kan få hantera problem runt människor med
sådana svårigheter. Ibland kan det handla om personer
med schizofreni.
Här ser Maria som sin uppgift att informera och upplysa om
vad schizofreni är för någon slags sjukdom.
Hon vill också bryta stigmateringen och fördomarna runt den
här sjukdomen.
– En av fördomarna är att schizofrena personer skulle vara
farliga och våldsamma. Människor med schizofreni är inte
farligare än andra människor. Sjukdomen i sig utgör ingen
riskfaktor för våld.

En kärleksfull gåva
En gåva till Schizofreniförbundets fond har alltid rätt storlek, vissnar aldrig,
har inget bäst-före-datum och orsakar inte allergiska reaktioner. Det är en gåva
som bidrar till ökad förståelse, medmänsklighet, empati och stöd för alla som
på olika sätt kämpar med schizofreni.

Schizofreniförbundets fond:
PG: 900727-9 BG: 900-7279
Tusen tack för din gåva!
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– Det är när människor med schizofreni inte tar sina mediciner, inte får hjälp mot sin ångest, oro och sina vanföreställningar som det blir lätt att ta till alkohol eller annat för att dämpa
symtomen. Med sin funktionsnedsättning är det då lätt att
hamna i utsatta och utagerande situationer.

– Jag vill ha ett samhälle där professionen håller ihop runt den
sjuke och på det sättet skapar trygghet i en svår tillvaro.
– Idag kan det ofta bli så att de svårast sjuka får minst hjälp.

Mer av samverkan

Maria Bauer ses som pionjär och förnyare inom sitt specialområde och nu utnyttjar hon också ny teknik i sitt arbete.
I samarbete med bland annat kriminologen och sociologen
Axel Fors, har Maria utvecklat en träningssimulator, kallad
D-escalator som nu prövas i Mölndal.
Medarbetare inom social och arbetsmarknadsförvaltningen
får träna hotfulla situationer med hjälp av VR-glasögon.
(virtual reality-miljö).
Tanken är att man i framtiden ska kunna använda den här
tekniken i utbildningen av bland annat socionomer, läkare
och poliser.
– Det handlar om att arbeta med stressreducering för medarbetare, dvs att träna personalen i att hantera svåra konfliktsituationer, säger Maria Bauer.
– Man måste kunna ta hand om sin egen stress för att bemöta
andras stress.
– Tekniken har visat sig vara ett effektiv i kombination med
samtal och handledning.
Maria Bauer och Axel Fors har nu presenterat sin träningssimulator på bland annat ett häkte i New York och för
medarbetare på FBI och FN.

Mötet med den gamla damen och hennes utsatthet i sin schizofrenisjukdom, blev en gång basen för Maria Bauers yrkesval
och hon har sin yrkesroll funderat mycket kring hur samhället
möter människor i svåra situationer.
I sina många kontakter med myndighetssverige reagerar hon
till exempel mot ett för splittrat system med för lite av samordning och samverkan mellan olika myndigheter.
Professionen inom de olika instanserna måste kunna arbeta
mer tillsammans för att kunna förstå de människor man har att
arbeta med, menar Maria.
Människor med psykoser, som exempelvis schizofreni, kan bli
speciellt drabbade och hamna i kläm när de förväntas fungera
fullt ut i kontakter med myndighetspersoner inom exempelvis
försäkringskassa, arbetsförmedling eller socialkontor.
– Vi har för mycket av stuprör, säger Maria Bauer. Dessa
människor bollas runt i de olika systemen och förväntas klara
av att hålla kontakt med olika myndigheter. De här personerna
orkar inte detta. Man blir helt beroende av en stark och modig
anhörig. Och alla har inte det.
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Använder ny teknik

AKTUELLT

Friska tänder åt alla
Ett tandläkarbesök kan innebära en stor utgift.
Hur kan man ge fler tillgång till god tandvård?
TEXT: PETER JOHANSSON, MEDLEM I ERFARENHETSGRUPPEN

Det har tillsatts en utredning som arbetar med patientens
kostnad för tandvård. Syftet är att den skall bli mer jämlik.
Utredningen skall vara klar 2020 och undertecknad har varit
på möten om denna. Frågan är komplicerad något som utredningssekreteraren Marie Forsell medger.
Det finns idag olika tandvårdsstöd i Sverige, dels ett statligt och
dels ett som stöds av landstinget. Det statliga tandvårdsstödet
för vuxna kan delas in i ett allmänt tandvårdsbidrag och ett
särskilt tandvårdsbidrag.
Vårdgivaren är sedan 1999 fri att sätta sina egna priser på varje
tandvårdsåtgärd. Priset skall dock vara skäligt och det finns
statliga referenspriser. De första 300 kronorna betalar patienten
själv, efter ett avdrag för det allmänna tandvårdsbidraget. Detta
bidrag varierar mellan 300 kronor och 600 kronor beroende på
patientens ålder. Belopp över 3000 kronor subventioneras med
50 % av staten.
Det finns även abonnemangstandvård som innebär regelbunden tandvård till ett fast pris. Detta erbjuds av Folktandvården.
I avtalet ingår ingen behandling för att ersätta förlorade tänder,
exempelvis kronor och inplantat.
Landstingens tandvårdsstöd finns för vuxna till en hälso och
sjukvårdsavgift. Denna tandvård är avsedd för patientgrupper med särskilda behov av tandvårds insatser.Det kan vara

tandvård för personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Den uppsökande tandvården är avgiftsfri för patienten. Det
finns tandvård som ett led i sjukdomsbehandling, sk S-tandvård. Det finns även F-tandvård som är tandvård för personer
med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Det finns även tandvård för extremt tandvårdsrädda personer.
Denna skall utföras i samverkan med legitimerad psykolog,
terapeut eller psykiater. Innan behandlingen inleds skall den
prövas av det landsting där patienten är skriven. Byte av tandfyllningar för personer med avvikande reaktioner mot dentala
material kan få sina tandfyllningar utbytta.
Det finns även uppsökande verksamhet för munhälsobedömningar. Här finns det speciella regler som gäller om man har
vård enligt lagen om LSS. Det gäller här om man har omfattande behov.
Det finns något som heter N-tandvård vilket står för nödvändig tandvård. Denna omfattar personer som är den samma
som för den uppsökande verksamheten.
Avslutningsvis finns det kommunalt bistånd till tandvård för
vuxna. Detta kallades tidigare för socialbidrag.
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AKTUELLT

Ny behandlingsmodell
i Umeå
Mycket av uppsökande verksamhet och fokus på levnadsvanor.
Det är exempel på hur mottagningen för tidiga psykoser vid Umeå
universitetssjukhus arbetar. Deras modell har lett till avsevärt
färre inläggningar.
TEXT & FOTO: BIRGIT ANDERSSON

Helena Lindström

Mottagningen för tidiga psykossjukdomar vid psykiatriska
kliniken, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, startade sin
verksamhet 2014.
Målgruppen är patienter med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd mellan 18 och 60 år.
– Tidigare system fungerade inte så bra på tidigt insjuknande,
säger Helena Lindström, sektionschef för Psykosmottagningen och Behandlingsenhet Ersboda som är en dagverksamhet,
knuten till mottagningen.

Två resursteam

Arbetet i Umeå bygger på en modifierad form av metoden.
Med utgångspunkt från sju kriterier byggs det upp
en FACT-tavla som visar i vilken sjukdomsbild en patient
befinner sig.
Med hjälp av den tavlan kartläggs patientens akuta behov
och behandlingen på längre sikt.
Efter ett första möte med patienten skapas ett resursteam som
sedan konstant ska fungera runt patienten.

– Vi tar nu emot hela spannet från misstänkt psykos, nyinsjuknande till kronisk sjukdomsbild och arbetar i två multiprofessionella team. Målet är att alla patienter ska nås inom 48 timmar.

Patienterna har resursteam endast när de är på FACT-tavlan.
När kartläggningen är klar övergår patienten till ett av de
multiprofessionella teamen.

Verksamheten fungerar enligt principen FACT (flexible assertive community treatment), en metod som finns med i socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av schizofreni.
Kortfattat innebär systemet att man arbetar på olika behandlingsnivåer, med hjälp av en FACT-tavla.

Resursteamet består av sex personer: sjuksköterska, kurator,
psykolog, skötare, fysioterapeut och arbetsterapeut. Teamet
har alltid tillgång till en läkare.
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– Vi prioriterar snabb insats, säger Helena Lindström
– Ju snabbare man kan påbörja en behandling av en
nyinsjuknad, desto bättre prognos.

AKTUELLT

Att koppla in närstående, samt att fokusera på levnadsvanor har visat sig effektivt.

I den inledande behandlingen är mottagningen också noga
med att snabbt koppla in anhöriga eller närmast närstående.
Vem som ska anses vara mest närstående bestäms av patienten.
I sex träffar med olika teman möts så patient, personal och
anhöriga där den grundläggande vården vad gäller sådant som
läkemedel, vårdplan och krisplan diskuteras.
– Det är oerhört viktigt hur man förstår varandra i hela
nätverket, säger Helens Lindström.
– Många nyinsjuknade och också deras anhöriga upplever sin
situation som ett trauma och behöver få landa i att ha drabbats
av sjukdom.
– Återhämtningen handla i högsta grad om att alla inblandade
kan tala samma språk.

Följer patienten

Helena Lindström nämner två behandlingssätt där hon tror
att psykosmottagningen i Umeå ligger i framkant.
Det ena handlar om att ha fokus på patientens levnadsvanor
och det andra om betydelsen av uppsökande verksamhet.
I ett tidigt skede ringar man därför in sådant som boende,

ekonomi, mat, ekonomiska rättigheter och inte
minst fysisk aktivitet.
– De grundläggande behoven i vardagen är viktiga. Har man
inte dessa innebär det extra oro och det blir svårare att ta emot
behandling.
I den uppföljande verksamheten prioriteras aktiv närvaro i hela
behandlingsprocessen.
– Vi avslutar inte patienten, även om denne inte hör av sig. Det
är en lång process att komma tillbaka. Kommer inte patenten
på utsatta tider åker vi hem och knackar på eller ringer.
– Ibland möter vi upp på andra ställen; vi följer med patienten,
lämnar och hämtar upp. Det händer att vi ger oss ut och letar.
Psykosmottagningen i Umeå har strax under 400 patienter och
upptagningsområdet för regionen ligger på cirka 147 000.
Helena Lindström är nöjd med det resultat som mottagningen
hittills åstadkommit.
Sedan 2014 har man lyckats minska inläggningen på slutenvårdsavdelningarna med nästan fyrtio procent.
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AKTUELLT

Många bäckar små
TEXT : MARGARETHA HERTHELIUS

Cancerförbunden är många och starka och når därför lätt ut i
media till den stora allmänheten med sin vädjan om bidrag till
sina fonder. Samma sak gäller säkert även andra stora förbund.
Det är lätt för den enskilde ute i samhället att identifiera sig
med dem som drabbas av svåra somatiska sjukdomar, vilket i
sin tur säkert gör att man är beredd att skänka en liten slant till
just de här förbundens fonder, fonder som många gånger också
ger stora bidrag till forskning. Kanske tänker man, de här
sjukdomarna kan drabba mig. De här sjukdomarna kan drabba
någon av mina allra närmaste. Därför blir det viktigt att det
finns ordentligt med pengar till forskning i fonderna.

fond, så fonden kan inte stödja några stora forskningsprojekt,
men man kan hjälpa till och ge ett resebidrag till unga forskare
så att de ges möjlighet att t.ex. delta i en värdefull kongress eller
konferens. Enskilda IFS-föreningar har erhållit pengar för enskilda projekt. Kanske har det någon gång behövts pengar för
att trycka en bok eller skrift. Fonden har tidigare gett ett bidrag
till Suzanne Osten så att hon kunde färdigställa sin film Flickan
Mamman och Demonerna, på samma sätt som Simon Settergren nu fått pengar för att kunna färdigställa sin film Kungen
av Atlantis. Det har aldrig rört sig om några jättesummor, som
fonden delat ut, men många bäckar små...

När det gäller psykisk ohälsa och framför allt när det gäller de
allvarliga tunga psykiska sjukdomarna är det säkert mycket
svårare att identifiera sig med dem som drabbas. Just därför
är evenemang som Mental Health Run i Stockholm, Run for
Mental Health i Skåne eller Ångestloppet som Fontänhusen
anordnar på olika orter i Sverige så oerhört viktiga för att just
lyfta fram inte minst de svåra psykiska sjukdomarna och göra
dem synliga. Via startavgifterna fick Run for Mental Health i
Lund i höstas in ca 38.000 kronor, som man skänkte till Schizofreniförbundets särskilda fond. Schizofrenifonden är ingen stor

Vill just du regelbundet stödja Schizofrenifonden med allt
vad det kan innebära för enskilda människor, föreningar och
projekt har du möjlighet att genom autogiro bli månadsgivare
till fonden. Gå in på Schizofreniförbundets hemsida, där kan
du läsa hur man gör. Har du någon större bemärkelsedag och
tycker att du har allt du behöver. Uppmana då gärna dina vänner att ge en slant till Schizofrenifonden istället för blommor.
Som sagt många bäckar små kan bli en stor, stor å eller kanske
till och med mer.
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Stödjartankar

POESI

Ensamheten bakom icke synligt stängsel
drömmar om att leva med oss andra
Längtan efter liv – men skräck för trängsel
hur ser vägen ut som du försöker vandra

Eller – går vi på bio och ser en riktig skröna
och skrattar ,lever med och sen kollar vi på folk
Men – kanske föredrar du skogen med bär och allt det sköna
i färgerna och fåglarna som reder bo i holk

Våra kartor lägger skilda filter över samma marker
där du ser höga höjder ser jag djupa dalar
Din frusna tundra ser jag som belysta parker
och jag försöker tolka vilket språk du talar

Vi gör en plan tillsammans och kryddar den med något smakligt
och reder ut för vad du önskar mitt besök
Så diskuterar vi med dina nära – lugnt och sakligt
du lovar oss att visa hur du nu är ” herre i ditt eget kök”

Du håller dörren stängd och svarar inte när jag ropar
och ändå vill jag ge dej all sorts stöd
Jag bär en hink att fylla vägens största gropar
och jag har med mig matlåda och färska goda bröd

Med fast rutin och många strängar på din lyra
blir dagen gripbar och din ensamhet blir avspänd ro
en avkoppling från arbete och ” livsupptäckaryra”
Min medverkan ska visa dej att ha en bostad inte bara
är att bo.

Kom, låt oss ta en fika och gå en tur längs stranden
så du kan fylla sinnet med bilder för din själ
Och ord som ej blev sagda kan skrivas ned i sanden
då kanske du förstår att vi alla vill dej väl

Till anhöriga, närstående och alla som prövar nycklarna till en
medmänniska som söker sin identitet i eget bo.
av Monica Beckman, januari 2019

KUNGEN AV ATLANTIS

En dramakomedi baserad på en sann historia
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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

2017 startade vi en kampanj för att minska
återfallen i psykos och på så sätt minskat lidande.
Vill du veta mer kontakta office@schizofreniforbundet.se
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