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Ordförande Schizofreniförbundet

En lång het sommar

Under varma heta somrar kan det uppstå oberäkneliga
och farliga situationer

E

n lång, solig och het sommar har vi att se tillbaka på.
För många av oss en härlig, underbar och skön
sommar med möjlighet till efterlängtad rekreation,
men samtidigt för många en katastrofal sommar.
Jag tänker på den enorma torkan, som drabbat våra
bönder. Jag tänker på de omfattande skogsbränderna, som drabbat
många så hårt och så svårt.
Varma heta somrar innebär ofta att människor tänker och fungerar
sämre än normalt, vilket i sin tur innebär, att det kan uppstå
oberäkneliga och farliga situationer.
I början av augusti kunde vi med bestörtning ta del av massmedias
rapportering kring dödsskjutningen av en ung man med Downs
syndrom och autism. Sju skott från polisen dödade den unge
mannen under den tidiga morgonen. Tjugoåringen hade observerats
av närboende, när han lekte med sin leksakspistol och man hade
tillkallat polis.
Varför detta, som inte får hända ändå hände lär vi säkert så
småningom få en förklaring till, men vi i vårt förbund är smärtsamt
medvetna om, att det inte bara är den med intellektuell nedsättning,
som riskerar att drabbas av övergrepp utan även personer inom
våra egna led.
Vår svenska poliskår gör ofta heroiska insatser i mötet med
människor som är ”annorlunda”, men under stress och bristande
information, kanske den tidiga morgonen, sker saker som inte
får ske.
Jag hoppas innerligt, att denna ofattbara, fruktansvärda händelse
nu i augusti ska leda till bättre utbildning inom poliskåren och till
bättre verktyg för kåren.
Er ordförande,
Margaretha
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AKTUELLT

Färre anmälningar till IVO
med nya klagomålslagen
Den som vill klaga på vården ska sedan årsskiftet vända sig till vårdgivaren eller en patientnämnd. Det har lett till en kraftig minskning av antalet anmälningar till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
TEXT: MARIANNE HÜHNE VON SETH

DEN NYA LAGEN kom till för att förbättra patienternas möjlighet att bli sedda och lyssnade på när något
gått snett i vården. Men samtidigt pekade kritiker på
risken att vårdgivarna inte längre skulle få tydlig kritik
om och när misstag och fel blivit begångna.
Precis som tidigare finns det i dag tre kanaler för
klagomål: vårdgivaren (exempelvis en vårdcentral eller
en klinik på ett sjukhus), regionens eller landstingets
patientnämnd och som sista instans den statliga myndigheten IVO.
Skillnaden är att patienter nu i första hand ska vända
sig till vårdgivaren eller till patientnämnden med klagomål. Tidigare gick det bra att anmäla direkt till IVO,
och många valde den möjligheten eftersom det bara är
IVO som har rätten att rikta kritik mot en vårdgivare.
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Kan inte kritisera

Patientnämndernas roll är att vara en förlängd arm
mellan vårdgivare och patient men har ingen möjlighet
att kritisera eller fälla en vårdgivare. För att patientnämnderna skulle få större muskler har de fått del av de
pengar som frigjordes från IVO när arbetsbördan med
klagomål från privatpersoner minskade där.
Så hur har det nya systemet fungerat så här långt?
– Vi har fått mer resurser och vi har kunnat anställa
fler handläggare. Vi har kunnat komma i kapp med
eftersläpande ärenden och vi har kunnat öka tillsynen
ute på fältet, säger Karin Fagerberg som är avdelningschef på IVO för avdelning sydväst.
Karin Fagerberg menar att med den nya
lagstiftningen och IVO.s numera begränsade
utredningsskyldighet frigörs resurser för tillsyn
inom hälso-och sjukvårdsområdet.

AKTUELLT

– IVO har inlett ett systematisk samarbete med patientnämnderna som en viktig del i patientsäkerhetsarbetet.
Informationsutbyte utgör här en central del och kan
ligga till grund för tillsynsåtgärder.
Eftersom lagstiftningen fortfarande är ny är det
svårt att uttala sig om konsekvenserna, anser Karin
Fagerberg. Det är dock en missuppfattning att
IVO överhuvudtaget inte handlägger anmälningar
från privatpersoner.
– Vi är skyldiga att handlägga klagomål som gäller
allvarliga händelser där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått permanenta eller oföränderliga
besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller där patienten
avlidit. IVO ska också utreda klagomål från patienter
som tvångsvårdas, säger Karin Fagerberg.
En av de patientnämnder som nu fått mer resurser
finns i Stockholm och huvudman är Stockholms Läns
Landsting. Här handläggs ärenden också för vården i
Nynäshamn, Södertälje och Norrtälje. totalt arbetar 25
personer i förvaltningen, varav 15 handläggare. De ska
handlägga 7 600 ärenden per år.
– Vi har förberett alla medarbetare och vi har dessutom
anställt en forskare som ska hjälpa oss att göra ännu
bättre rapporter. Den första rapporten, efter att den
nya lagen trätt i kraft, blir klar i oktober i år. Nämnden
har gett oss i uppdrag att särskilt titta på psykiatrin,
berättar förvaltningschefen Steinunn Ásgeirsdóttir.
Hon anser att det är bra att patientnämnderna har fått
nytt ansvar.
– Leder analyserna till kvalitetsförbättringar är jag nöjd,
för då uppnås intentionen med den nya lagstiftningen.
Men visst kan vissa patienter uppleva att det saknas en
instans och att vårdgivarna ska kunna få ett besked att ”ni
har inte gjort det ni skulle”, säger Steinunn Ágeirsdóttir.
Trots förstärkningarna och trots att antalet anmälningar
har minskat så kraftigt till IVO motsvaras inte det av

en större ökning av anmälningar hos Patientnämnden i
Stockholm: I år var de 4 504 under perioden 1 januari – 31 juli och 4 476 motsvarande period förra året.
Högst ligger primärvården, sedan akutsjukhusen och
på tredje plats psykiatrin

Analys i slutet av året

– Systemet har trätt i kraft nyligen och våra analyser är
inte klara förrän i slutet av året. Då kan vi också föreslå
kvalitetsförbättringar om vi skulle se att det fungerar
optimalt, säger Lillemor Humlekil, verksamhetscontroller på Patientnämnden.
När en anmälare hör av sig till Patientnämnden får hen
veta hur man går till väga med en anmälan, antingen
direkt till vårdgivaren, eller till Patientnämnden.
– Ibland vill man rapportera att det har hänt ska inte
hända igen, då kommer klagomålet till vårdens kännedom. Ibland är man nöjd med det, men det är inte
det vanligaste. En tredjedel av våra ärenden utreder vi
skriftligt, genom att inhämta yttrande från vården.
Handlar det däremot om allvarlig vårdskada kan
patienten anmäla till IVO, det brukar vi rekommendera.
Patientnämndens arbetssätt har inte förändrats med
den nya lagen. Precis som tidigare handlar det om att ta
del av klagomålet, skicka det till vårdgivaren som i sin
tur bemöter klagomålet skriftligt. Slutligen får anmälaren ta del av utredningen och vårdgivarens förklaring
vad som är orsaken till det skedda. Därmed är ärendet
normalt avslutat.
Schizofreniförbundets jurist Per Scholtz har följt
klagomålshanteringen i vården i många år. Han menar
att det är för tidigt att dra några generella slutsatser.
Han har själv inte mött några medlemmar med erfarenhet av det nya systemet, och han ser fram emot att ta
del av de nödvändiga analyser som krävs för att
utvärdera utfallet.
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FRÅGA JURISTEN

Blekt uttalande av IVO
Har krångliga patienter inte samma rätt till vård?
TEXT: PER SCHOLTZ, JURIST

NEDANSTÅENDE ÄRENDE kom till min kännedom via ett personligt

ombud vars klient var den som fick ta konsekvenserna när en psykiatrisk klinik på ett stort sjukhus i Södra Sverige hade en dålig dag.

En patient kommer in till en psykiatrisk akutmottagning från en öppenvårdsmottagning. Han är orolig och stökig och personalen på öppenvårdsmottagningen har bedömt att patienten behöver träffa en läkare.
Vad som händer därefter är oklart och efter en anmälan söker IVO
med begränsad framgång reda ut begreppen. Det är uppenbart att
akutmottagningen inte vill veta av patienten och så fort personalen från
öppenvården avlägsnat sig försöker man bli av med honom. Det finns
en anteckning om att han övertalats ”att åka hem och sova”. Mot detta
talar andra omständigheter men IVO ger upp och konstaterar att vidare
utredande förmodligen inte skulle ge mer.
Summa summarum, patienten blir hemskickad utan att ha fått träffa en
läkare. Detta är förmodligen inte unikt i den psykiatriska vården och
kommer säkert att upprepas även om vårdgivaren här lovar att arbeta
för att förhindra ett upprepande.
Av IVOs beslut framgår att patienten i detta fall borde ha blivit bedömd av läkare och detta får väl tolkas som en mild kritik av vården.
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Enligt min mening kunde tonläget mycket väl varit skarpare. I ett ärende som detta där personal med psykiatrisk kompetens (öppenvården)
gör bedömningen att en patient ganska omgående bör träffa en läkare
och detta ändå inte sker.
Utifrån det patientperspektiv som Schizofreniförbundet föreräder borde bedömningen istället vara att patienten alltid skall få träffa en läkare
såvida detta inte är uppenbart obehövligt.

FRÅGA PSYKOLOGEN

Lennart Lundin

Förste vice ordförande Schizofreniförbundet

Råd till föräldrar & närstående
och andra närstående till personer som utreds för
eller nyligen fått en schizofrenidiagnos har ofta mycket att sätta
sig in. Jag får många frågor om hur man bäst ska kunna hantera
situationen. Här kommer några råd.
FÖRÄLDRAR

1
2

Förtvivla inte. Det är en allvarlig diagnos men med dagens
behandlingsutbud och möjligheter till stöd, finns goda chanser till ett bra liv med de ingredienser som gör livet värt att
leva för alla människor.
Försök vara så aktiv som möjligt i utredningen och planeringen. Du känner din sjuke anhörig och dina synpunkter
kan vara avgörande för att rätt insatser ges i rätt tid. I
lagstiftningen kring allvarlig psykisk sjukdom ges anhöriga en
framskjuten plats och just delaktigheten i planeringen av behandlingsupplägget lyfts fram.

3

Sätt dig in i det vårdprogram som den aktuella kliniken
tillämpar. Be att få del av de garantier och manualer som
vårdpersonalen använder. Du ska självklart få dessa gratis
och vid behov förklarade för dig. De finns ofta på olika nivåer:
den enskilda kliniken kan ha sina och landstinget/regionen kan
ha motsvarande program.

4
5
6
7

Läs andra vägledande dokument. Här finns till exempel
Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen och Psykiatriska
föreningens programskrift om schizofreni. Det finns också
flera internationella program som är intressanta.
Det finns böcker som kan ge upplysningar och råd. Jag har
själv medverkat i en bok som många föräldrar har tyckt sig
ha nytta av: Psykiska funktionshinder. Stöd och hjälp vid
kognitiva funktionsnedsättningar. Studentlitteratur.
Det finns bra hemsidor. Kompetenscentrum för schizofreni vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska
Institutets schizofrenisidor är exempel på professionella
institutioners webplatser medan ”Viska” är en brukarstyrd informations- och opinionsplats.
Ta kontakt med den lokala schizofreniförbundsavdelningen.
Här träffar du andra anhöriga som kan ge ovärderligt stöd
och ge råd som vårdpersonal kanske inte ha tänkt på. Ja…
det kanske just handlar om råd att hantera och komma till tals
med vårdapparaten.
Lycka till!
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INTERVJU

Banbrytande forskning
ger hopp för framtiden

Forskaren Jens Hjerling-Leffler framhåller sina medarbetares insatser i laboratoriet som helt avgörande för resultaten.

Nya svenska forskningsrön kan bli revolutionerande vid framtida behandling av schizofreni. Forskningsledaren Jens Hjerling-Leffler och hans team
vid Karolinska Institutet (KI) har identifierat de celltyper i hjärnan som kan
kopplas till de genetiska förändringar som kan utlösa schizofreni.
TEXT & FOTO: MARIANNE HÜHNE VON SETH

JENS HJERLING-LEFFLER värjer sig mot
den hjältegloria som ofta förknippas med
framgångsrika forskare. I stället framhåller
han den moderna forskningens framgångar
som resultatet av nya arbetssätt, där forskare med olika inriktning samarbetar globalt
och tillsammans bidrar med nya rön.
– Vår studie är ett exempel på detta. Vi
har satt ihop en karta över alla de gener
som används av hjärnans olika celltyper
tillsammans med listor på de gener som
man vet har förändrats hos patienter med
schizofreni, säger Jens Hjerling Leffler.

8 | EMPATI Nr 3 2018

Han är neurobiolog och har stora delar
av sin karriär arbetat just med hjärnans
cellstruktur. För att kunna uppnå de resultat
som i april i år publicerades i den ansedda
vetenskapliga publikationen Nature Genetics krävdes omfattande forskning även
inom genetik, vilket ledde till samarbete
med Institutionen för genetik och psykiatri
vid University of North Carolina i USA.

Snabba framsteg

– Det innebär att vi kan använda oss av
stora genetiska studier för att förstå sjukdomars biologi och med den kunskapen

kan vi förhoppningsvis på sikt utveckla nya
effektiva behandlingsmetoder, säger Jens
Hjerling-Leffler.
Han beskriver utvecklingen som resultatet
av de snabba framstegen inom två helt olika
forskningsfält: människans genetik och
kartläggning av enskilda celler.
En avgörande fråga är hur de inringade
sårbara celltyperna påverkar hur sjukdomen
schizofreni uppkommer, och hur den yttrar
sig. En teori är att symptomen är kopplade
till den eller de celltyper som är involverade.
När Jens föreläste vid Schizofrenidagarna

INTERVJU

Jens poängterar att dessa celler inte nödvändigtvis kommer att ge
upphov till schizofreni, men att risken ökar för att få sjukdomen.
Det är också viktigt att förstå att cellförändringarna inte orsakas av
sjukdomen, utan tvärtom är det cellförändringarna som är upphovet till sjukdomen.
– Våra fynd innebär att det är första gången vi vet VAR i hjärnan vi
ska leta. Nu går vi vidare med NÄR, det vill säga undersöker när i
en människas liv som förändringarna uppkommer.

Nya förebyggande
behandlingsmetoder

Schizofreni bryter oftast ut i åldersspannet 18–25 år, men det
innebär inte att inte sjukdomen kan ha funnits latent långt tidigare.
Jens Hjerling-Leffler menar att hans och hans kollegers framtida
forskning mycket väl kan visa att det finns flera typer av schizofreni,
beroende på vilka celler som är påverkade. Och då kan det handla
om att kombinera flera sorters läkemedel för att uppnå effekt.
Jens Hjerling-Leffler menar att det finns alla skäl att vara optimistisk, inte minst för att han tror att forskningen på psykiatrins
område står inför en guldålder till följd av nya forskningsmetoder
som öppnar för nya behandlingsmetoder genom ökad förståelse för
hur sjukdomarna kan uppstå.
– Jag hoppas att vi på sikt ska komma så lång att det är möjligt att
upptäcka riskpatienter redan innan de drabbats av schizofreni och
att genom tidiga insatser ska kunna förhindra att sjukdomen bryter
ut. Det kan till exempel handla om läkemedel, samtalsterapi eller
livsstilsförändringar.

i våras liknade han hjärnan vid en stor svart låda och att målet är
att dela upp den i mindre svarta lådor, för att forskarna ska kunna
göra framsteg inom hjärnforskningen. Och det är detta som har
skett nu.
Ett av problemen har varit att designa experiment som är
inriktade just mot schizofreni, som i sig är en så luddig sjukdom
med oskarpa konturer.
– Idén har då varit att vi ska kombinera kartorna över cellstruktur
och gener och då har vi samarbetat med stora internationella
konsortier. Sammanfattningsvis visade det sig att det bara är några
få av celltyperna som den genetiska kartan pekar på, att de ligger
bakom sjukdomen.

Jens eget yrkesval och intresse för forskning bottnar ursprungligen
i en tidig lust att ta reda på hur saker och ting fungerar. Detta i
kombination med ett stort naturintresse ledde honom till studier i
neurobiologi, men det var efter mellanspel på ett helt annat område.
Doktorsavhandlingen handlade om smärttillstånd.
Han vill gärna ta hål på bilden av forskaren som ett besatt geni
som når fantastiska resultat ensam på sin kammare. Den moderna
forskningen bygger på samarbete och att vetenskapen idag drar
nytta av kollegernas kompetens och resultat för att komma vidare.
– Att just schizofreni intresserar mig särskilt beror delvis på att
jag på nära håll har sett hur en högpresterande fullt frisk person på
kort tid blev svårt sjuk och sedan dess är institutionaliserad. Kan
jag på något sätt hjälpa till och förhindra att människor i framtiden
drabbas så hårt vore det fantastiskt, säger Jens Hjerling Leffler.

Bättre psykosvård!
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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AKTUELLT

Shared Reading – en metod
som tar läsning i grupp till
en ny nivå
Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län arbetar sedan ett halvår med
en ny metod för högläsning och samtal i grupp. Den kallas "Shared reading"
och kan ge många positiva effekter på hälsa och välmående.

METODEN SHARED READING är framtagen av litteraturforskaren Jane Davis i Liverpool. Under drygt 15 års tid har
metoden använts och utvecklats av The Reader Organisation
och idag finns det i England cirka 360 aktiva läsgrupper i
olika sammanhang och för olika målgrupper.
Studier från University of Liverpool visar att metoden har
hjälpt människor i socialt utanförskap och människor med
psykisk ohälsa att successivt må bättre såväl fysiskt som psykiskt samt att läsningen och samtalen kring texterna kan ge
nya tankebanor och perspektiv.
Idén att arbeta med Shared Reading föddes hos Christina
Heldemark, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län, år 2016 då hon såg tv-programmet
”Konstens dolda kraft”. Christina förstod att metoden kunde
bli ett bra komplement till de insatser som görs för personer
med eller i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa. Tillsammans med Catharina Kåberg från MTM, Myndigheten för
tillgängliga medier, skrevs en ansökan till Allmänna Arvsfonden för finansiering av projektet. Ansökan bifölls och efter
en framgångsrik förhandling med The Reader Organisation
kommer Studieförbundet Vuxenskolan att bli först i Sverige med att kunna utbilda läsledare utan att behöva anlita
utbildare från England. Målet är att Shared Reading-grupper
i framtiden ska finnas som en del i den ordinarie verksamheten inom primärvård, på träffpunkter och boenden inom
psykiatrin, på psykiatriska kliniker samt på bibliotek i nära
samarbete med ideella organisationer.
Metoden välkomnar såväl vana som ovana läsare att mötas
kring litteratur och känna samhörighet på lika villkor. Man
läser utvalda dikter, noveller eller andra korta texter högt
tillsammans. Under läsningens gång stannar man upp för att
samtala och reflektera kring centrala ord, meningar och stycken och de tankar, känslor och minnen som texterna väcker.
Deltagarna läser eller förbereder inget mellan träffarna. En
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utbildad läsledare leder samtalet och väljer ut nya texter till
varje tillfälle. Som deltagare deltar man på det sätt man själv
önskar; genom att läsa högt, dela tankar och känslor eller helt
enkelt genom att lyssna.
Intresset för metoden har varit stort och sedan en tid tillbaka
är provgrupper igång. Några deltagare om sina erfarenheter
av Shared Reading:
”Jag har fått utbyte av att läsa ord och dela tankar och känslor. Det
har känts poetiskt och livgivande. En härlig grupp” /Deltagare i
grupp under våren 2018
”Shared Reading har varit en andningspaus med ett djup som gett
mycket. Samtidigt så har det öppnat för nya bekantskaper att få filosofera och analysera tillsammans med”. /Deltagare i grupp
under våren 2018
Projektledare AnnaMalin Kax och assisterande projektledare Katarina Lundgren arbetar nu med att informera om
metoden i olika sammanhang och tillsammans med olika
samarbetspartners för att göra Shared Reading och projektet
känt, och nå blivande deltagare och läsledare. Parallellt pågår
arbetet med att översätta studiematerial m.m. till svenska
samt att leta efter svenska dikter och texter att använda i
läsgrupperna.
Projektet kommer att pågå under tre års tid och målet är att
utbilda fyrtio läsledare som under projektets gång kommer
att starta grupper på olika orter och i olika verksamheter i
Jönköpings län.
Samarbetspartners i projektet är utöver MTM även Regionens folkhälsoavdelning, Kommunal utveckling, Regionbibliotek, Hjärnkoll och IFS, Intresseföreningen för schizofreni
och liknande psykoser.

AKTUELLT

Vill du veta mer, bli deltagare eller läsledare, ta kontakt med:
AnnaMalin Kax, Projektledare
annamalin.kax@sv.se
Tel. 0720-70 50 45
Katarina Lundgren, Assisterande projektledare
samt litterär samordnare
katarina.lundgren@sv.se
Tel. 0720-70 67 98
Catharina Kåberg, Projektcoach
catharina.kaberg@mtm.se
Tel. 0765-40 28 36
Christina Heldemark, Projektansvarig
christina.heldemark@sv.se
Tel. 0704-31 39 03
Följ projektet på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida:
www.sv.se/sharedreading

Shared Reading
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Eila strider för de svårast sjuka
Hon är en av nyckelpersonerna bakom Schizofreniförbundets kamp för rätten
till ett personligt ombud. Eila Ulf är också förbundets andre vice ordförande
och ingår i den grupp som granskat systemet med personligt ombud i syfte att få
till stånd förbättringar.
TEXT & FOTO: MARIANNE HÜHNE VON SETH
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VI TRÄFFAS EN HET augustidag på förbundskansliet i Stockholm, en dag då inomhustemperaturen är 30 grader trots alla
fönster på vid gavel. Det är svårt att hålla ett normalt arbetstempo för vem som helst. Men Eila Ulf utstrålar energi trots att det
är sent på dagen och hon just har avslutat ett internt arbetsmöte
på förbundet.
Hennes engagemang för människor med psykossjukdom har
funnits i många år genom att hennes bror hade schizofreni. Han
var periodvis intagen i slutenvård men hade egen bostad och
fanns hela tiden med i familjekretsen.

Så här får det inte vara

− Det var då jag såg en vård som jag inte ville ha. ”Nej så här
får det inte vara”, tänkte jag. Då började jag utbilda mig och blev
färdig sjuksköterska 1987, berättar Eila.
Hennes bror är död sedan många år men hans öde ledde Eila vidare till en utbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrin.
Efter pensionen ville hon fortsätta att engagerad sig för personer
med psykossjukdom och deras anhöriga.
− De som inte kan prata för sig och som inte kan ta initiativ
riskerar igen att bli åsidosatta. Detta har pågått sedan psykiatrireformen, där meningen ändå var att de människor som har det
svårast i samhället skulle få det bättre, säger Eila Ulf, i dag 72 år.
Nu tycker hon att det börjar ljusna efter många år där alla pratat
om samverkan, men inget hände. I dag sker stora förändringar i
samhällets inriktning på vård och stöd. Förändringar som skulle
ha gjorts i samband med psykiatrireformen 1995.
− I dag ser jag ljuspunkter i att det finns fler vårdformer och
en ökad satsning på öppenvård. Patienterna får i dag vara mer
delaktiga och de nya samordnade individuella planerna är också
ett framsteg, anser Eila Ulf.

Kritiserar där det behövs

Hon bidrar med sin samlade kompetens, förvärvad under många
år då hon bland annat varit sjuksköterska i särskilda boenden.
Eila har också arbetat mycket med personalutbildning, bland
annat som utbildningsledare i Nyköpings kommun. Hon är också
ordförande i Schizofreniförbundets lokala förening i Nyköping.
– Jag kom med i förbundsstyrelsen 2014 och har en del olika
uppdrag, både lokalt, regionalt och nationellt. Det pågår en utveckling som jag vill vara med om. Jag granskar handlingsplaner
och lämnar synpunkter och kommer med kritik där det behövs,
säger Eila Ulf.
Hon framhåller också att det är viktigt att lyfta fram goda exempel och att psykiatrin inte får drunkna i den alltmer utbredda diagnosen ”psykisk ohälsa” som ofta handlar om lindrigare diagnoser än schizofreni och andra psykossjukdomar. Fokus i psykiatrin
måste ligga på de svårast sjuka, poängterar Eila Ulf.
För den som har schizofreni behövs inte bara en fungerande
vård utan också stort stöd i vardagen. Att ha ett personligt
ombud (PO) kan vara en viktig pusselbit för att tillvaron ska

fungera. Tillgången till personligt ombud är ojämn och uppdraget kan se ut på många olika sätt, beroende på vilken kommun
man bor i.
Eila har tillsammans med styrelsekollegorna i Schizofreniförbundet Christina Bohman och Helena Forssell tittat närmare på
hur verksamheten med personligt ombud fungerar på olika håll
i Sverige och gruppen presenterade sina slutsatser i en rapport i
slutet av augusti i förbundsstyrelsen. Hela rapporten finns att läsa
på Schizofreniförbundets hemsida www.schizofreniforbundet.se
− Jag sitter också med i Socialstyrelsens beredningsgrupp, som
tittar på verksamheten med personligt ombud. Socialstyrelsen
har kontakt med Länsstyrelserna, som delar ut statsbidragen till
kommunerna. Socialstyrelsen ska följa upp och rapportera till
departement hur det fungerar för att man också nationellt ska
kunna åtgärda eventuella brister, förklarar Eila Ulf.

Personligt ombud bygger relation

Grundtanken är att ett personligt ombud ska bygga upp en relation till sin klient långsiktigt eftersom det krävs en relation för att
få det förtroende som krävs för att ge rätt hjälp.
− Vi har sett att man på vissa håll tidsbestämmer rätten till personligt ombud, exempelvis tre månader, vilket är helt fel. Det kan ta
lång tid att få kontakt med personer som har isolerat sig i sitt eget
boende. Vi har även undrat om rätt målgrupp får rätt stöd.
Eila Ulf betonar att ett personligt ombud ska samordna det stöd
som samhället erbjuder och inte gå in i någon annan roll. PO är
till för människor som inte klarar att själva se vilka möjligheter
som finns till samhällsstöd och inte heller förmår att ta de kontakter som behövs. Ofta kan det handla om människor som inte
har anhöriga som kan hjälpa till med att etablera kontakter.

Vem kan få
personligt ombud?
I Socialstyrelsens Meddelandeblad 5/2011
beskrivs målgruppen;
”En person har en psykisk funktionsnedsättning om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter
på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid.
Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.
... personer med psykiska funktionsnedsättningar, enligt
definitionen ovan, 18 år och äldre som har betydande och
väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga
livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan
antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna
ska vara en konsekvens av /allvarlig psykisk störning/sjukdom och har sammansatta och omfattande behov av vård,
stöd, service och rehabilitering och sysselsättning
och som har behov av långvarig kontakt med socialtjänst,
primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan
krav på diagnos) och andra myndigheter.”
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SCHIZOFRENIDAGEN

Schizofrenidagen

Forskning och att vara anhörig
För andra året i rad inbjöd Karolinska Institutet till en Schizofrenidag.
Under en eftermiddag i maj presenterades föreläsningar om ny forskning,
vården, hur det är att leva med psykoser eller att vara anhörig till en person
med schizofreni.
TEXT & FOTO: BIRGIT ANDERSSON

SCHIZOFRENIDAGEN, SOM HÖLLS på
Aula Medica i Solna, vände sig till patienter,
anhöriga, vårdpersonal, forskare och
allmänhet. Med syftet att öka kunskaperna
om schizofreni och andra psykossjukdomar
bjöds det på föreläsningar om bakomliggande riskfaktorer för utveckling av
schizofreni, behandlingar, hur hjärnan är
uppbyggd och presentationer ur syskon och
patientperspektiv.
Ungefär fem procent av befolkningen får
någon gång i livet en psykossjukdom och
i Sverige beräknas ungefär 35 till 40 000
personer ha diagnosen schizofreni.

Genetiska riskfaktorer
för schizofreni

I en välfylld aula inledde Patrick Sullivan,
psykiatriker och professor i psykiatrisk
genetik vid Karolinska Institutet med att ge
en uppdatering av det nuvarande kunskapsläget kring genetiska riskfaktorer för
schizofreni.
– I samarbeten över hela världen försöker
vi nu skaffa oss nya insikter kring de biologiska mekanismerna vid psykisk sjukdom,
sade Patrick Sullivan. Studier visar att
schizofreni har hög ärftlighet och att den
genetiska komponenten är en viktig del i
sjukdomsutvecklingen. Ett stort antal olika
genetiska varianter som ger ökad risk för
schizofreni har identifierats.
Det finns dock inga starka bevis för att
enskilda gener leder till schizofreni. Schizofreni handlar om överlappande biologiska
mekanismer och hur olika genetiska varianter samspelar med miljöfaktorer, vet vi inte.
Mycket återstår av forskning kring den
komplexa sjukdomen schizofreni, men i sin
avslutande sammanfattning konstaterade
Från vänster: Pebbles Karlsson Ambrose, Louise Kimby, Jens Hjerling- Leffler, Patrick Sullivan,
Åsa Konradsson-Geuken och Mats Almegård vid efterföljande frågestund. Foto: Birgit Andersson
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Patrick Sullivan att det är möjligt att vi nu
går in i en guldålder när det gäller förståelsen av psykisk sjukdom.
– Vi har de genetiska verktygen, nya kunskaper kring de biologiska mekanismerna
och vi har kliniskt användbar information. Genom att förstå biologin kan man
förhoppningsvis utveckla nya läkemedel
och mer individualiserad behandling, samt
förbättrade förebyggande åtgärder.

Schizofreni och hjärnans
byggstenar
Att förstå hur hjärnan är konstruerad och
fungerar är ett av vetenskapens mysterium.
Hjärnan är uppbyggd av miljarder nervceller, alla med olika funktion och ihopkopplad med så kallade synapser.

Idag vet forskarna att en samverkan mellan
miljö och ärftliga faktorer påverkar risken
av drabbas av neuropsykiatriska sjukdomar.
Jens Hjerling- Leffler, som är forskare inom
molekylär neurobiologi vid Karolinska
Institutet och medlem i Sveriges unga akademi, föreläste om schizofreni och hjärnans
byggstenar.
För att bättre förstå komplexiteten i hjärnan
och hur de enskilda celltyperna kan tänkas
hänga ihop med utvecklingen av schizofreni, samarbetar nu genetiker och cellforskare.
Läs om Jens Hjerling-Lefflers forskning i
separat artikel på sidan 8.
DET HANDLAR OM grundforskning.
Idag har hjärnforskarna för första gången
en samlad bild - en slags karta - av hur
nervsystemet ser ut. Men inget i kartbilden
berättar riktigt om de enskilda cellernas
funktion. För att bättre förstå komplexite-

ten i hjärnan och hur de enskilda celltyperna kan tänkas hänga ihop med utvecklingen av schizofreni, samarbetar genetiker
och cellforskare.
– Vi studerar hur enskilda nervceller
använder den genetiska koden, säger Jens
Hjerling- Leffler.
– Idén är att kombinera den genetiska kartan med cellkartan. Genom att kombinera
de här bägge kartorna kommer det att kunna leda fram till bättre experiment för att
förstå hur schizofreni utvecklas. Vi hoppas
också kunna få fram en mer patientspecifik
kunskap. Olika patienter har ju olika former
av schizofreni.

Att vara anhörig

Åsa Konradsson – Geuken, forskare
inom neuropsykofarmakologi vid Uppsala
Universitet höll sin föreläsning kring temat:
Schizofreni ur ett anhörigperspektiv.
För 30 år sedan när hennes bror insjuknade
i schizofreni fick Åsa ångest, hon skämdes
över att sjukdomen drabbat familjen och
hon ville inte acceptera att hennes bror fått
schizofreni.
– Det skulle gå fem år innan jag berättade
för någon människa att min fina bror hade
schizofreni, berättade Åsa Konradsson
- Geuken. På sin studentdag fick hon en
oljemålning av sin bror. Den målningen av
brodern, som är konstnär, förändrade Åsas
liv. Hon förstod att hon måste ändra sitt förhållningssätt till sin bror och hans sjukdom.
Nu ville hon ägna sitt liv för att hennes bror
och andra med schizofreni ska få rätt vård
och rätt hjälp med sin sjukdom.
Idag har Åsa disputerat inom neuopsykofamakologi vid Karolinska Institutet och
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arbetar som forskare kring de neurokemiska förändringar som kan ligga bakom
så kallade kognitiva symtom vid schizofreni.
– Jag har sett alla symtom vid schizofreni, har kunnat hänga med i utvecklingen
och sett baksidan av läkemedlen under alla år, säger Åsa Konradsson – Geuken.
Nu har jag ett särskilt driv för att försöka lösa gåtan med schizofreni och jag vill
att alla personer med diagnosen schizofreni ska få en värdig vardag. Jag sätter
hög press på dem som finns i vården av min bror.
När Åsa var liten lillasyster var hennes bro hennes idol. Efter åren av kamp och
förnekelse är nu åter Åsas bror hennes stora idol. De har kontakt varje dag och
det är Åsa som ser till att hennes bror får den hjälp han behöver.
VAD ÄR BRA VÅRD och stöd vid schizofreni/liknande tillstånd och hur gör
vi? Vad är viktig psykosvård för närstående och nätverk? Det är något vi behöver enas om alla vi som jobbar med vård och stöd. Så inledde Louise Kimby,
utvecklingsledare på Nationella kvalitetsregistret för psykosvård PsykosR och
processledare inom Psyket Hälsa, Sveriges kommuner och landsting (SKL).
I sin föreläsning berättade Louis Kimby om Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknade tillstånd. Hon tog
också upp arbetet med att omsätta riktlinjer och kunskap till den personal som
möter individer med psykos/schizofreni.
– Vi har ett problem vad gäller samordningen inom vård och omsorg. Det blir
extra skört inom psykiatrin, konstaterade Louise Kimby. Våra organisationer och
våra strukturer är inte till för personer med komplexa sjukdomar. Det är svårt
att få vara med och bestämma för personer som har svårigheter med att faktiskt
veta vad de vill eller hitta motivationen. Vi brister också vad gäller information,
inte bara till individen själv, utan också för de närstående och anhöriga.

– Kunskapsstödet inkluderar inte bara specialistpsykiatrin utan ska också inkludera kroppssjukvården; verksamheterna inom vårdcentralerna och ska också
riktas mot socialtjänsten, underströk Louise Kimby.
– Vi måste hitta den gemensamma grunden för att arbeta mot samma mål och
bli bättre på att följa upp de här målen. Att få en jämlik vård över hela landet.

Vid vansinnets rand

Pebbles Karlsson Ambrose var 27 år när hon fick en förlossningspsykos. Idag
har hon diagnosen schizoaffektivt syndrom. Under sitt liv har hon haft en lång
och slirig relation med vården och också socialtjänsten. Idag arbetar Pebbles
som författare, bloggare och föreläsare. Med sina egna erfarenheter av att leva
med psykisk sjukdom, vill hon nu informera andra om hur de är att leva med
psykisk ohälsa. Hon vill på sitt sätt bryta stigman kring psykisk sjukdom och nå
vanliga läsare och åhörare som inte vet så mycket om psykoser.
– Det finns så många fördomar vad gäller psykiska sjukdomar. Inte minst inom
den vanliga somatiska våden, tyckte Pebbles. Vi blir inte tagna på allvar därför
att vi inte anses som så tillförlitliga som andra patienter.
I sin föreläsning berättade Pebbles om sina egna upplevelser som psykotisk. Hur
skräckinjagande det exempelvis kan vara att bli inlagd på en sluten avdelning
eller att se hela sitt kontaktnät försvinna. Men hon kunde också berätta hur hon
efter svåra sjukdomsperioder lyckats återvända till en hanterbar vardag:
– Jag har varit inom psykiatrin under så många år och träffat många som inte
ser några framgångar. Men efter dina sjukdomsperioder ska du jättelugnt våga
utmana dig själv. Gå till affären eller till biblioteket. Man kan komma tillbaka.

Öppet hus på Serafen
I ett försommarsoligt Stockholm samlades Serafens psykosmottagning till
Öppet hus. Drygt hundratalet besökare kunde njuta av hembakt kombinerat
med föreläsningar och allmänt minglande.
TEXT & FOTO: BIRGIT ANDERSSON

DET VAR SERFARENS samrådsgrupp och
personalen på mottagningen som ordnat
Öppet Hus för patienter, anhöriga, politiker
och allmänhet.
Under en eftermiddag minglades det runt
i anrika Serafimerlasarettets - i dagligt
tal kallat Serafens - stora ljusa lokaler på
Kungsholmen i centrala Stockholm.
Med sina 800 patienter är Serafens psykosmottagning nu Sveriges största specialistmottagning för psykossjukdomar.
Enhetschefen Katarina Kouthoofd har en
genomtänkt idé med ett Öppet Hus.
– Jag vill att alla skall kunna ta del av vår
verksamhet, säger hon. Det handlar om att
veckla upp alla dörrar. De som kommer
hit ska få se hur vi jobbar och jag vill få
människor att förstå under vilka omständigheter våra patienter lever. Patienterna är
mina vardagshjältar. De kämpar varje dag
och får göra stora uppoffringar i sina liv.

Föreläsningar och fika

Öppet Husbesökarna kunde börja sin
eftermiddag med ett helt bord hembakade
kakor och tårtor. Allt egentillverkat av
Serafens personal.
När fikat var färdigt, var det dags att
lyssna till föreläsningar. Ett handlade om
mottagningens verksamhet, ett annat om
psykossjukdomar och i ett tredje föredrag
berättades om Serafimerlasarettets historia.
Arbetet inom psykossjukvården och arbetet
på mottagningen visades också i ett antal
pedagogiskt utformade utställningsfoldrar
Vid ett av utställningsborden informerade
Schizofreniförbundet om sina aktiviteter,
Individkraft på Södermalm i Stockholm
berättade om sin dagliga verksamhet, stiftelsen Fountain House, Stockholm fanns på
plats, liksom IFS/CS, som är en intresseförening för personer med schizofreni och
liknande psykoser.
– När patienterna fått extra problem i vardagen och inte själva orkar ta sig till någon
aktivitet, försöker våra engagerade kuratorer och annan personal att hitta lösningar,
säger Katarina Kouthoofd.

– Många har inga pengar, ingen sysselsättning och för att de inte ska sitta sysslolösa
hemma, hjälper vi dem att hitta något att
göra. Ibland följer vi med patienterna till
olika aktiviteter.

Ska bli tradition

Det var andra året i rad som Serafens
psykosmottagning arrangerade Öppet Hus.
Reaktionen från patienter och allmänhet har
varit positiva och nu tänker man göra den
här aktiviteten till tradition.
– Det är också ett sätt att bekämpa allt
hemlighetsmakeri; all stigmatisering som
finns kring psykossjukdomar, uttrycker sig
Katarina Kouthoofd
– Det är ju samhället som skapat stigmatiseringen kring våra patienter. Vi har att göra
med sköra, känsliga personer. De skäms
inte för sina sjukdomar; det är samhället
som skäms.
Artikeln fortsätter på nästa sida!
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Läs om öppet hus på Serafen på föregående sida.

Om Serafen
Serafimerlasarettet, i dagligt tal kallat Serafen, var Sveriges första sjukhus.
Det öppnades 1752 och ligger på Kungsholmen i Stockholm.
I början av 1900-talet ansågs Serafimerlasarettet vara Sveriges modernaste byggnad.
Sjukhuset, som fungerade som undervisnings och forskningssjukhus, blev först med
installation av en röntgenapparat. Första magnetkameran i Sverige fanns här och
1964 utfördes Sveriges första njurtransplantation på Serafimerlasarettet.
1980 lades sjukhuset ned och Karolinska sjukhuset fick överta Serafimerlasarettets
roll som undervisningssjukhus.
Sedan 1983 finns det nu en rad olika läkarmottagningar på Serafen.
Bland annat Serafens specialistmottagning för psykossjukdomar.
Med sina 800 patienter är den idag Sveriges största psykosmottagning.
Serafen psykosmottagning är en öppenvårdsmottagning. Slutenvården sker i
samarbete med S:t Görans sjukhus på Kungsholmen.

Serafimerlasarettet, Sveriges första sjukhus. Foto: Ulrika Heinerö

Patienternas konstverk.

Personalens
på2018
hembakade kakor och tårtor.
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Fikamingel på Serafens soliga terrass.

