EMPATI
EN MEDLEMSTIDNING FRÅN SCHIZOFRENIFÖRBUNDET

Nr 4 2018

Elings Ark

Kärlek, djur och natur räddade Anneli
NATIONELLA RIKTLINJER
FÖR VÅRDINSATSER

PO-VERKSAMHETER
GRANSKAS GRUNDLIGT

FORSKNING VISAR ATT DJUR
PÅVERKAR VÅR HÄLSA

INNEHÅLL

Innehåll nr 4 2018
Margaretha Herthelius
Utgivare
Intresseförbundet för personer
med schizofreni och liknande
psykoser, Schizofreniförbundet
Ansvarig utgivare
Margaretha Herthelius
förbundsordförande
Adress
Schizofreniförbundet
Hantverkargatan 3G
112 21 Stockholm
tel 08-545 559 80
office@schizofreniforbundet.se
www.schizofreniforbundet.se
Redaktör
Emma Westin
empati@schizofreniforbundet.se
08-545 559 84
Redaktionsråd
Margaretha Herthelius
Åsa Konradsson Geuken
Grafisk form
Emma Westin
Layout
Emma Westin
Omslag
Foto: Birgit Andersson
Tryck
Exakta Print
Antal nummer
Fyra nummer per år.
Upplaga
4 500 ex
Prenumeration
250 kr per år
Manusstopp
Nr 1, 2019
Manusstopp 2 februari
I brevlådan 15 mars
Insändare
Max 800 tecken.
Villkor
Gästskribenter står själva för
sina åsikter. Redaktionen ansvarar inte för insänt material.
Redaktören tar sig frihet att
redigera.
Annonser
08-545 559 84
empati@schizofreniforbundet.se
ISSN 2001-709X

2 | EMPATI Nr 4 2018

Ordförande Schizofreniförbundet
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En liten paus i allt kaos

Schizofreni är inte bara hallucinationer och vanföreställningar

I

Banbrytande

Jens Hjerling-Leffler om nya rön
KAMPEN FÖR PERSONLIGT
OMBUD & RÄTT VÅRD

skrivande stund är det fortfarande oklart vilken regering vi får.
Ett vet vi dock, oberoende av hur regeringen ser ut, att kampen för
våra målgrupper, de som drabbas av schizofreni, men också deras
anhöriga, oförtrutet måste fortsätta. Jag ser med oro hur många som
drabbas av sjukdomen hamnar längre och längre bort från vården,
inte bara den somatiska, som inte sällan är svår att nå, utan även i kön för
psykiatriska utredningar.
Under det de senaste två åren, då jag haft förmånen att bl.a. få arbeta och
resa runt i landet med arvsfondsprojektet ”Se barnet, Flickan Mamman och
Demonerna”, har jag insett, att även många inom vården, också de som
arbetar närmast den sjuke, ofta är ganska okunniga om sjukdomens negativa
symtom och konsekvenser. Kanske är det just dessa, som är det mest plågsamma, att känslolivet och kognitionen drabbas, att inte kunna känna glädje,
lust, kärlek eller sorg, att förlora livskraften, att förlora initiativförmågan, att
kanske inte komma ihåg hur man tog sig från en plats till en annan, dvs. att
det episodiska minnet sviker. Allt detta är plågsamt och tungt för den som
drabbas av sjukdomen, men också för dennes anhöriga. Många inom vården
uppehåller sig gärna vid de positiva symtomen dvs. vanföreställningar och
hallucinationer. Att det ser ut så här har blivit så tydligt för oss, då vi i samband med projektet lyft fram just sjukdomens komplexitet.
Vi har under de här två åren nått upp mot 5000 personer, vuxna, barn och
unga med Suzanne Ostens film Flickan Mamman och Demonerna med uppföljande samtal och utbildning. Vi räknar också med, att efter projektidens
slut hösten 2019, kunna fortsätta och utveckla projektet ytterligare och även
att utveckla stödet till anhöriga barn, som lever tillsammans med en sjuk förälder. Nu fr.o.m. december utbildar vi ytterligare seminarieledare ute i landet,
som ska kunna sprida kunskaperna om schizofreni vidare och hur sjukdomen
ter sig. Under julen tar vi dock en liten paus.
Jag vill med dessa rader så önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.
Er ordförande
Margaretha
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Nancy Wiklund
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Nationella riktlinjer för bättre vård
Socialstyrelsen har nya riktlinjer för vård
och stöd vid schizofreni.

Fråga juristen
Per Scholtz ger oss en liten lektion i LSS.

Psykiatrisk tvångsvård
Psykologen Lennart Lundin reder ut vad som
gäller vid psykiatrisk tvångsvård.

Läkning & kärlek i Vedum
Birgit Andersson har träffat Anneli Järderholm
och Nancy Wiklund på deras ark i Vedum
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Om personliga ombud

Välgörenhetslopp blir allt mer populära.

Djur, natur & hälsa
Lena Lidfors forskar om hur vår mentala
hälsa påverkas av naturen.
Utförlig rapport om PO-verksamheter

Nyheter från styrelsen
Sammanfattning från senaste styrelsemötet

Önskan om en fredlig jul
Margarethas årliga juldikt

Skriv redan nu in Schizofreniförbundets kongressdatum 2019. Kongressen hålles på Scandic Alvik den 26-28 april
Du medlem ta alltid för vana att regelbundet gå in på Schizofreniförbundets hemsida/startsida.
Här hittar du månadens kalendarium. Kanske sker det något speciellt i just din kommun i form av spännande
seminarier, föredrag eller andra intressanta evenemang.
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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AKTUELLT

Nya nationella riktlinjer ska ge bättre
vård och insatser för psykossjuka
Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni
och liknande tillstånd är klara. De innehåller ett helt batteri av
rekommendationer för landsting och kommuner. Bland nyheterna finns
ett ökat fokus på kost och motion som en väg till bättre hälsa för patienter
med psykossjukdomar.
Riktlinjerna är en mastig lunta på 82 sidor och innebär en
hopslagning och revidering av de gamla från 2011 och av riktlinjerna för antipsykotisk läkemedelsbehandling från 2014. Målgruppen är beslutsfattare, tjänstemän och politiker som ska kunna använda riktlinjerna som underlag för beslut om vård och insatser.
Rekommendationerna har också försetts med prioriteringsgrad, så
att de insatser som Socialstyrelsen har bedömt som mest angelägna har fått prioritering 1, medan andra åtgärder kommer längre
ner på prioriteringsskalan.
– De nya nationella riktlinjerna är alldeles utmärkta. Men problemet
är att de inte är tvingande utan just rekommendationer. Det innebär
att risken är stor att de inte kommer att implementeras fullt ut, precis
som var fallet med de gamla, säger psykologen Lennart Lundin, som
är förste vice ordförande i Schizofreniförbundet.
Socialstyrelsens rekommendationer lägger särskild vikt vid
patienter som insjuknar för första gången. Detta för att det i ett
tidigt skede finns stora möjligheter att vända utvecklingen så att
patienten med rätt stöd kan få tillbaka ett fungerande liv.

Stöd till närstående

Särskilt viktig är kombinationen av antipsykotisk läkemedelsbehandling och psykologisk behandling, samt studie- och arbetsrehabilitering. Socialstyrelsen rekommenderar också, precis som
tidigare, stöd till närstående.
Men Lennart Lundin konstaterar att många medlemmar som ringer förbundet vittnar om bristfälligt eller uteblivet anhörigstöd.
− De psykologiska behandlingarna är tyvärr också eftersatta sedan
många år och det är risk att detta fortsätter, trots uppdaterade
riktlinjer. Vi hör också att det högt prioriterade familjestödet i
praktiken är dåligt implementerat, säger Lennart Lundin.
En del av insatserna innebär samverkan mellan vården och socialtjänst. Något som enligt Socialstyrelsen kommer att innebära
ökade kostnader för både sjukvården och socialtjänsten. Pengarna
behövs för utbildning och handledning samt sannolikt också för
rekrytering av mer personal.
Brist på pengar för detta kan tillsammans med den sedan årtionden välkända bristen på samverkan mellan kommuner och
landsting sätta käppar i hjulet för genomförandet, befarar Lennart
Lundin. Men han poängterar också att skillnaderna ute i landet är
stora. På många ställen fungerar stödet medan det på andra håll är
eftersatt, konstaterar Lennart Lundin.

Fokus på hälsa och motion

En sjukdomsorsak hos människor med psykiska sjukdomar är
biverkningar av antipsykotiska läkemedel. Andra sjukdomar är
livsstilsbetingade. Det kan handla om rökning, dåliga kostvanor
eller brist på motion.
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Socialstyrelsen pekar på att både socialtjänsten och vården bör ge
stöd för att stimulera patienterna att ändra ohälsosamma vanor.
Patienterna ska också få stöd att söka och få vård för fysiska
symptom och sjukdomar.
Sofia von Malortie på Socialstyrelsen har varit projektledare för
arbetet med de nya riktlinjerna. Hon och den stora grupp experter
och medarbetare som deltagit har arbetat i tre år med materialet
och hon tror att de nationella riktlinjerna kommer att få stor betydelse sett i ett längre perspektiv. Hon menar att det tar tid, och
måste få ta tid, att så genomgripande förändra och utveckla vård
och omsorg.
− Vi gjorde en utvärdering 2013 av de då gällande nationella riktlinjerna från. År 2011 fanns en skepsis mot social rehabilitering och
arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support). I utvärderingen såg vi att metoden inte använts
i avsedd omfattning, berättar Sofia von Malortie.
Skillnaden mellan traditionell arbetsrehabilitering och IPS är att i den
traditionella modellen sker rehabiliteringen långsamt och trappstegsvis medan IPS omedelbart tar sikte på en placering på en arbetsplats,
en utbildning eller annan verksamhet som innebär utslussning i
samhället. Allt utifrån individens förutsättningar, här och nu.
− Forskningen har sedan dess stärkts. Vi vet att IPS har bättre effekt
än traditionell arbetsrehabilitering. IPS hade hög prioritering redan i
de förra riktlinjerna. Men fortfarande är psykiatrin vid Sahlgrenska i
Göteborg den enda som använder IPS. I övrigt är det en insats inom
ramen för kommunernas stöd. säger Sofia von Malortie.
Glädjande nog mötte hon och arbetsgruppen en annan inställning när
de nu varit ute i landet och hållit seminarier inför sjösättningen av de
nya riktlinjerna.
−Då fanns en stor samsyn att man vill jobba så här. Men det finns ett
kompetensglapp. Det krävs starka personer som driver på och det
behövs ökad kunskap om implementering, säger Sofia von Malortie.

Insatser mot självstigma

Hon lyfter också en nyhet i riktlinjerna, som handlar om insatser mot
självstigma. Självstigma innebär att patienten själv identifierar sig med
omvärldens negativa syn på sjukdomen och de negativa konsekvenserna av dem.
− Vi förordar metoden NECT (Narrative Enhancement Cognitive
Therapy) för att bryta ett självstigma. Den fungerar som en studiecirkel för en grupp och leds av exempelvis två sjuksköterskor. Man utgår
från ett studiematerial och syftet är att förändra synen på sig själv, att
skriva om sin egen livshistoria, säger Sofia von Malortie.
Många med diagnosen schizofreni eller har schizofreniliknande
tillstånd behöver fortsatt vård och stöd från många olika håll. De
behöver enligt Socialstyrelsen hjälp av någon som kan samordna stöd
och vård, så kallat ”case management”.

En sådan samordning ska kunna förebygga att patienterna tappar
kontakten med vård och omsorg. Likaså skulle ett individanpassat
stöd kunna motverka dagens situation där patienterna riskerar att
”hamna mellan stolarna”. Den somatiska vården kan bli eftersatt till
följd av att allt fokus läggs på den psykiatriska diagnosen. Patienter
med psykisk sjukdom har förkortad livslängd bland annat beroende
på hjärt- och kärlsjukdomar, samt diabetes.
− Det handlar om att i praktiken samla insatserna för enskilda individen. En case manager jobbar löpande, det kan handla om att se över
läkemedelsbehandlingen, förklarar Sofia von Malortie.
Hon ger som exempel att den som är för trött för att stiga upp ur sängen inte är motiverad för arbetsrehabilitering. Men tröttheten kan bero
på läkemedelsbiverkningar och det kan en case manager med kunskap
om hela livssituationen ta tag i.
Frågan är nu hur de nationella riktlinjerna ska få spridning och bidra
till en uppryckning av vård och omsorg för människor med schizofreni och liknande sjukdomar.
− Vi jobbar för att öka kännedomen och hoppas på sikt att allmänheten ska kunna läsa riktlinjerna via vårdportalen 1177. SKL har
också ett projekt kallat ”uppdrag psykisk hälsa”. Inom den ramen har
SKL tagit fram ett vård- och insatsprogram, som är mer heltäckande.
SKL:s program vänder sig till inte bara till beslutsfattare utan även till
verksamheterna som arbetar praktiskt, som elevhälsan.
Lennart Lundin är försiktigt positiv, även om ha har lång erfarenhet
av att se hur kommuner och landsting har svårt att komma till skott
när det gäller att utveckla vård och stöd för gruppen med schizofreni
och andra psykossjukdomar.
− Nationella riktlinjer har haft långt större påverkan på vården när det
gäller somatiska sjukdomar, som hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Landstingen som följt riktlinjerna med goda resultat har varit stolta, säger
Lennart Lundin.

Om Schizofreni
Varje år insjuknar 1 500–2 000 personer i psykos i
Sverige, och cirka 30 000–40 000 personer i Sverige
har diagnosen schizofreni. Endast 6–7 procent av
gruppen hade ett arbete på den öppna arbetsmarknaden vid uppföljning år 2015. Det innebär att det stora
flertalet lever på sjuk- eller aktivitetsersättning eller
annat ekonomiskt stöd från samhället, vilket i sin tur
innebär en mycket låg inkomst. Medellivslängden för
personer med schizofreni är omkring 15 år kortare än
hos befolkningen i övrigt. Att drabbas av schizofreni
eller liknande tillstånd i Sverige i dag innebär därmed
utöver psykisk och fysisk ohälsa i många fall att bli
marginaliserad både socialt och ekonomiskt.
Källa: Socialstyrelsen

Samverkan en svårighet

En anledning till att psykiatrin och kommunerna ligger långt
efter är den välkända svårigheten för landstingen och kommunerna
att samverka.
− I riktlinjerna säger man 75 gånger att för genomförande förutsätts
samverkan. Hade detta varit självklart hade man ju inte behövt
upprepa detta hela tiden, reflekterar Lennart Lundin.
Hans uppfattning är att som patient och anhörig ska man vid kontakter med vård och socialtjänst trycka på om riktlinjerna och visa att
man är påläst. Det är lättare att få gehör för önskemål och krav för den
som svart på vitt kan visa på att det finns myndighetsdirektiv, om än
inte tvingande.
− Det är också viktigt att vi genom de lokala föreningarna i Schizofreniförbundet sprider kunskapen så att den når ut till medlemmarna,
säger Lennart Lundin. Han påminner också om att vid kontakter som
går i stå ska man inte tveka att formalisera
− Jag tycker att man som patient och anhörig ska trycka på om riktlinjerna. Man är visserligen inte garanterad som patient att få allting, det
är alltid en bedömning. Jag har alltid sagt att när man inte får gehör
kan man exempelvis skriva till sjukhusdirektören och fråga varför
sjukhuset inte följer de nationella riktlinjerna.
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FRÅGA JURISTEN

FRÅGA PSYKOLOGEN

Lilla LSS-skolan

Psykiatrisk tvångsvård
– anhörigas perspektiv
Lennart Lundin

Förste vice ordförande Schizofreniförbundet

Kortfattat om LSS- lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade
TEXT: PER SCHOLTZ, JURIST

Lagen tillkom under 1990-talet och entusiasmen var stor både
bland lagstiftare och brukare. Den blev tyvärr lite av ett hastverk
och det har från vissa håll pekats på betydande brister i det juridiska hantverket.
Den som granskar lagtexten som den presenteras i årets upplaga av
Lagboken finner att texten sedan tillkomsten ändrats och kompletterats på en mängd olika punkter. Brukarna som normalt fäster sig
mindre vid juridiska teknikaliteter har nog i allmänhet varit nöjda
med lagen och dess tillämpning. För den enskilde har lagen, korrekt
tillämpad, inneburit en väsentlig lättnad i den dagliga livsföringen
De som främst drabbas av bristerna i juridiken är kommunerna
som vid tillämpningen av lagen haft betydande svårigheter. När jag
skriver detta i valhelgen 2018 är en av de stora nyheterna på TT att
flera medlemmar av en familj dömts till fängelsestraff för bedrägeri
med assistentersättningen. Tillvägagångssättet har många gånger
varit detsamma; bedragarna har sökt och fått ersättning för en
insats enligt LSS trots att den ”sjuke” inte tillhör personkretsen eller
ibland inte ens vistats i landet.
Kostaderna har även blivit större än beräknat. Detta har från vissa
håll medfört att ganska vildsinta förslag förts fram på hur man på
ett radikalt sätt kan minska kostnaderna för det allmänna. Min
tanke är att om man med rimliga och sansade åtgärder lyckas minimera den kriminalitet som synes ha bitit sig fast i systemet skulle
mycket vara vunnet.
För att vara berättigad till ersättning måste den enskilde tillhöra
personkretsen och i denna ingår
1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld
eller kroppslig sjukdom
3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de
är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga
livsföringen och därmed ger upphov till omfattande behov av
stöd och service.
Våra grupper finns i punkt 3 och det är lätt att se att nålsögat är
trängre här. Det är svårt att platsa in och vi skall se att detta fortsätter även när det gäller insatserna enligt LSS.
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Dessa insatser är;
1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild
kunskap om problem och livsbetingelser för människor med
stora och varaktiga funktionshinder.
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för sådan assistens, till den del behovet av stöd inte täcks
av beviljade assistenstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.
3. ledsagarservice.
4. biträde av kontaktperson.
5. avlösarservice i hemmet.
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
7. kortidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn
och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna.
10. d
 aglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.
Den som tillhör personkretsen och har behov av någon av ovanstående insatser skall själv eller med hjälp göra en ansökan till
kommunen. Denna ansökan skall prövas utan dröjsmål och den
kommun som utan giltiga skäl dröjer med att behandla ansökan
kan åläggas en särskild avgift.
Som jag antyder ovan finns det begränsningar för dem som tillhör personkretsen och punkt tre där. Dessa är av någon idiotisk
anledning inte berättigade till delaktighet i punkt 10. ovan ”daglig
verksamhet”. Skälet för detta misstänker jag är ekonomiska överväganden. Lagstiftaren har senare insett det orimliga i en sådan
tingens ordning men frågan har begravts i några utredningar och
vi får se om och när de vaknar upp. I den gångna valrörelsen har
minst ett parti sagt sig vilja särskilt värna välfärden men om detta
inte ett ljud, trots att gruppen som är berörd kan vara 30 till 40.000
personer. Vi bör i alla sammanhang där det är möjligt och rimlig
kräva att våra grupper fullt ut skall få vara delaktiga i LSS hela
utbud av insatser. Allt annat är diskriminering

Varför finns tvångsvården inom psykiatri?
Lagstiftningen är mycket tydlig med avsikterna med att det finns möjlighet att vårda någon mot dennes vilja: skydd för den som till följd
av allvarlig psykisk störning inte inser sina behov och kommer att
lida skada om han/hon inte får vård. Det finns alltså en humanistisk
grundval till samhällets insatser.

Kan man minska på tvångsåtgärderna när någon tvångsvårdas?
Under tvångsvård i slutenvård har sjukvården möjligheter att utföra
vissa åtgärder med tvång. Det rör sig om medicinering med tvång,
bältning, avskiljande och viss inskränkning av kommunikation med
yttervärlden. Speciellt bältning har av många personer som utsatts för
det, beskrivits som en mycket svår och traumatisk upplevelse.

Samtidigt finns det i lagar och föreskrifter en mycket uttalad inställning att tvång är en sista utväg som ska användas mycket restriktivt,
enbart så länge det absolut nödvändigt och att avsikten är att uppmuntra individen att frivilligt medverka i sin vård.

Här finns goda nyheter: genom att personanpassa vården även i
slutenvård kan man drastiskt minska antalet tvångsåtgärder. Mycket
lovande forskning om Personcentrerad psykosvård från Psykiatri
Psykoskliniken på Sahlgrenska, Göteborg, visar att ett lyhört och
respektfullt arbetssätt starkt reducerar tvångsåtgärderna.

Är det för lätt eller för svårt att tvångsvårdas?
Många kontakter med Schizofreniförbundet från anhöriga rör tvångsvård och vårdintyg. Här kommer det ofta fram en stor vånda och oro.
Man tycker att man har uppmärksammat sjukvården och socialtjänsten på en allvarlig utveckling, men ”inget händer”. Anhöriga tycker i
sin förtvivlan att vården gömmer sig bakom lagparagraferna och inte
ser en individ som håller på att gå under.
Samtidigt vill man absolut inte att det ska gå lättvindigt till att tvångsvårdas i vårt samhälle. Viktigt för de anhöriga är att bli lyssnad på och
den information man ger ska tas på allvar. Man ger viktig information
till vården, av omsorg till den sjuke, trots att man befarar att den sjuke
initialt kommer att bli upprörd över det. Tyvärr får jag ofta höra att
anhöriga känner sig aktivt motarbetade i sina kontakter med vården.
En skeptisk inställning till familjen lyser igenom och är ibland till och
med uttalad.

Öppen psykiatrisk tvångsvård -ÖPT-; fungerar det som det var tänkt?
ÖPT var tänkt att vara ett sätt att komma bort från de ibland mycket
långa permissionerna från sluten tvångsvård som hade utvecklats som
praxis. Ett annat syfte var, att genom att sjukvården skulle kunna
utfärda föreskrifter om behandlingsinsatser i öppenvård, återinläggningar med tvång skulle minska. Paradoxalt nog är det dock i
praktiken frivilligt från patientens sida om hon/han vill följa dessa
föreskrifter!! Kraven för återinläggning med tvång är lika stränga med
eller utan ÖPT. Det räcker alltså inte med att personen inte följer de
utfärdade föreskrifterna.
På senare år har det kommit forskning från England (professor Tom
Burns, Oxford), som har en i stort sätt identisk lagstiftning, som visar
att de önskade effekterna att minska på antalet tvångsinläggningar helt
har uteblivit.

En vanlig missuppfattning är att det måste finnas en påtaglig risk för
att skada sig själv och andra för att det ska föreligga indikationer för att
skriva ett vårdintyg. Det är i stället tilläggskravet för att konvertera/omvandla frivilligvård till tvångsvård under en vistelse på sjukhus. Lagstiftarna har velat ha krav som är strängare än för ett ”vanligt” vårdintyg.

Stor vikt på anhörigas medverkan i planeringen!
Socialstyrelsens anvisningar (som stödjer sig på lagstiftningen) trycker hårt på anhörigas roll i planeringen av insatserna speciellt efter
utskrivning från slutenvård och om Öppen psykiatrisk tvångsvård
-ÖPT- blir aktuell.

Kan man minska antalet inläggningar med tvång?
Ja. En aktiv öppenvård som håller kontakten med sina öppenvårdspatienter under lång tid och som lyckas upprätthålla en hög personalkontinuitet får färre tvångsinläggningar. Har man dessutom en
aktiv, återfallsförebyggande strategi (till exempel att tidigt i personens
vårdkarriär erbjuda depåmedicin) minskar riskerna för tvångsanvändning. Det är absolut så att psykosåterfall är den enskilt största orsaken
till tvång inom psykosvården.

Det är faktiskt så att lagstiftningen och Socialstyrelsens föreskrifter
har betonat detta mer och mer under de senare åren.
Ett av de mest framgångsrika sätten är Resursgruppen som den
utformas i Resursgrupps- ACT. Finns det dessutom en bra planering
innan tvångsvården, till exempel via ISP – Individuell samarbetsplan
finns det ännu större chans att patentens nätverk kommer att finnas
med i planeringen.

Ett annan mycket intressant väg är att arbeta med ISP - Individuell
Samarbets Plan. Här finns det redan i förväg en plan som patienten,
i ett lugnt skede, gjort upp med sin case manager om hur krissituationer ska hanteras. Här kan personen planera hur kontakterna med
anhöriga och andra i resursgruppen ska fungera och frågor om olika
behandlingsinsatser (extramedicin t.ex.) som kan komma på fråga.
Empati har tidigare presenterat Eva Andreasson och hennes inspirerande arbete med planen.
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INTERVJU

Föreläser för vårdpersonal

– Jag låg i diket när Nancy kom och drog upp mig ur rännstenen,
konstaterar Anneli.

Livet på landet blev räddningen
I nästan tjugo år har Anneli Jäderholm lidit av psykoser.
Hon har blivit tvångsintagen sju gånger och alltid hamnat i
bältessäng. Med hjälp av djuren, stillheten på landet och sambon
Nancy, vände livet. Idag mår hon bra och är en uppskattad
föreläsare kring psykisk sjukdom.
TEXT & FOTO: BIRGIT ANDERSSON

Vi svänger in på en liten grusväg och stannar till vid ett vackert ljusgrått hus i den lilla byn Eling i Vedum. Här bor Anneli Jäderholm, 48,
med sin livskamrat Nancy Wiklund,54 år.
För trettio år sedan var de de arbetskamrater och goda vänner. Ingen
av dem skulle då kunnat tänkt sig att bli ett par.

– Nancy blev nu min trygghet och den fasta punkten. Det var hon som
såg till att barnen kunde komma till mig under helgerna och det är
troligen Nancys förtjänst att jag nu har så fin kontakt med mina barn.

Företag och gård

Så småningom blev Anneli bättre. Så bra att hon 2009 startade ett eget
företag och började resa omkring och föreläsa om psykisk ohälsa.
Men nu när tillvaron tycktes stabil, blev Nancy sjuk.
På grund av problemen på jobbet och hemma, gick Nancy in i en svår
utmattning. Hon förmådde i stor sett ingenting och det blev ombytta
roller. Anneli blev den starka, drivande kraften i deras liv.
Hon som visste mycket om hur det kändes att psykiskt inte orka, blev
nu Nancys företrädare och anhörig i en alltmer komplicerad sjukdomstillvaro. Vändningen kom när de utan att egentligen veta om vad
det gett sig in på, beslutade att lämna allt det gamla bakom sig och
köpa en liten gård i byn Eling.

– Jag tror på kretiviten som en läkande, bärande kraft,
kommenterar Anneli.

För Anneli har det handlat om långa perioder med svåra psykoser.
I livets svårigheter har de funnits bredvid varandra; stöttat, tröstat och
hur svårt det än sett ut, har de klarat av att hjälpa.

Tar inget för givet

Livet på gården, en bra terapeut och en fungerande medicin har också
gjort gott för Anneli.

Den långa erfarenheten som psykpatient använder Anneli nu i sina
föredrag. Hon föreläser framförallt för vårdpersonal. Anneli har blivit
tvångsintagen sju gånger, alltid i bältessäng. Bältessängen
beskriver hon som en skräckupplevelse. En skräck som hon inte vill
att andra ska behöva uppleva. Men hon kan också berätta om enastående personal inom psykvården.
– Jag har mötts av fantastisk personal som räddat mitt liv. Men det är
ett trauma att bli bältad. Att ligga i bältessäng är som att bli korsfäst.
De många upplevelserna från bältesläggning fick Anneli att dra igång
kampanjen No More.
Det är en verksamhet som helt vill avskaffa bältessäng och därmed
ändra på det sätt patienterna spänns fast. Anneli tar Island som exempel. Där försvann bältesläggning redan 1930 och man använder ett
annat sätt av fasthållning.

Elings Ark

Vid sidan om Annelis föreläsningar har Nancy och Anneli utvecklat
en aktivitetsverksamhet, en slags pre-rehab, som de kallar Elings Ark.
Tanken är att människor med stressrelaterade problem som psykisk
ohälsa, långtidssjukskrivningar, men också fysisk sjukdom som stroke,
kan få arbetsträning och rehabilitering genom att vistas på gården.
Under förra året genomfördes ett sådant projekt som finansierades
via Samordningsförbundet Västra Skaraborg. I en så kallad förstudie,
vistades 20 personer på Elings Ark.
Projektet pågick under sex månader och deltagarna fick under några
dagar i veckan deltaga i såväl djurens skötsel som annan aktivitet.
I maj i år ordnades också en anhörigfestival på Elings Ark.
Schizofreniförbundet gav ekonomiskt stöd och det kom uppåt
150 deltagare.
– Aktiviteterna är ett sätt för oss att dela med oss av det som djuren
och livet i naturen betytt för oss, säger Nancy.
Innan det blir dags att fara iväg, tar vi en runda ut på gårdsplanen.
Får och hönor traskar fritt omkring och från hagen ropar Nancy fram
kossorna Kauno och Avatar. Lite längre ner mot skogen hämtar hon
upp ponnyn Nelly. Med gården på Skaraborgsslätten har Anneli och
Nancy nu fått sin egen guldkant i livet.

– Det går inte riktigt att förklara vad djuren gör. Man blir på något vis
hudlös. Ensamheten bryts när jag är med djuren och min stressnivå
sänks. När du står med en häst eller en ko, kan du vara i nuet med alla
dina känslor.

Dynamit i hjärnan

När Anneli var 29 år inträffade något som skulle förändra hela hennes
liv. Hon bodde i Trollhättan, hade fast jobb, villa med man och två
barn, sex och nio år gamla. Anneli levde ett intensivt liv som elitspelare i golf på fritiden och på jobbet var hon fackligt aktiv.

Men Anneli tar inget för givet. Hon är noga med att ha en schemalagd
planeringstid, hon har accepterat sin psykossjukdom och ser sig som
en slags betraktare av sin sjukdom.

Med tiden blev alltsammans för mycket, hon fick svårt att sova och
hamnade i en utmattningsdepression med sjukskrivning. Så en dag
slog psykosen till.

– Jag måste vara betraktaren som ska sy ihop det här, säger hon.

Psykoserna kan komma tillbaka.

– Min första psykos kändes som dynamit i hjärnan. Jag vaknade upp
en morgon och allt var förändrat, berättar Anneli.

Som till exempel när Socialstyrelsen hade bokat in henne som föreläsare i Almedalen. Det blev ingen föreläsning den gången; Anneli blev
sjuk och tvångsintagen.

– Det röt till i huvudet. Du är nu den nya tidens messias och du ska
rätta till den här planeten. Allt ont ska bort och det ska bara vara
kärlek. Om du vandrar i sanning ska jag passa dina barn.

Livet på landet blev räddningen för Nancy och Anneli.
Foto: Birgit Andersson.

Anneli som tidigare fascinerats av snabba bilar och fina datorer, såg nu
alltsammans som ointressanta plåtbitar. Nu hade hon en annan uppgift
i världen. Under sex månader skilde hon sig, lämnade barfota man och
barn och köpte en gammal Volvo. Anneli bodde i sin bil och körde omkring i Skaraborg tills hon blev tvångsintagen och hamnade på en sluten
psykiatrisk avdelning. Hon fick då diagnosen polymorf psykos.

Bättre psykosvård!

Flyttade ihop
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– Det här var en av de svåraste perioderna i mitt liv. Jag kände mig helt
utanför samhället, sov 17 timmar om dygnet och orkade ingenting.

Nancy och Anneli, som bara haft erfarenhet av katt och hund, skaffade sig nu kor, får, islandshäst, ponnys och höns.
Nancy började handmjölka och göra ost. Anneli renoverade husets
trasiga balkong. De lärde sig att klara av gårdens olika sysslor och
Nancy tillfrisknande.

Idag har de köpt en gård, skaffat sig djur, utstrålar en harmoni och
över en kopp kaffe berättar de om sina omtumlande livsresor.
En resa där Nancy kan berätta om en förlamande tid med sjukskrivningar och utmattningssyndrom.

Efter tre månader fick Anneli lämna sjukhuset; hon kunde skaffa sig
en lägenhet och hade barnen boende hos sig varannan vecka.
Men så efter något år dök psykosen upp igen. Det blev återigen
tvångsvård och när hon så småningom kom ut var Annelie i så dåligt
skick att Nancy grep in.

Anneli och Nancy bestämde sig för att flytta ihop i en gemensam
lägenhet i Göteborg. Den långa vänskapen hade nu utvecklats till en
kärleksrelation. Nancy tog ut ett friår från sitt jobb för att ta hand om
Anneli. Men sjukdomen försvann inte. Psykoser och tvångsintagningar kantade Annelis tillvaro under femton år.

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
– Stressnivån sänks när jag är med djuren, säger Anneli.
Foto: Birgit Andersson.
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Vilka vägar springer vi för
psykisk hälsa?
TEXT : FREDRIK LENNINGER

I Stockholm och i Lund och på andra orter arrangeras välgörenhetslopp i anslutning till världspsykiatridagen. Arrangemangen erbjuder
deltagare och medverkande organisationer ett tillfälle att publikt visa
sitt engagemang kring frågor som berör psykisk hälsa. Via startavgifter bidrar deltagare både I Stockholm och Lund till forskning om
psykisk ohälsa.
Vi behöver utveckla behandlingsprogram som minskar lidandet kring
psykisk ohälsa på ett sätt som göra att behovet av akutvård drastiskt
minskar. Vi behöver utveckla behandlingsmetoder och arbetssätt som
ger vårdsökande verktyg att både hantera sina begränsningar och sina
förutsättningar när det gäller att utveckla en meningsfullhet och det
friska vid sidan om ett sjukdomstillstånd. Kan vi bidra till en mera
omfattande och planerad forskning kring just behandling vid sidan
om ren medicinering så behöver vi hitta former för det.
Ett annat spår eller en annan stig som också behöver trampas upp vid
sidan om forskning är nya samverkansformer mellan organisationer
som kan leda till att vårdsökande kan erbjudas flera behandlingsalternativ just vid sidan om medicinering. Detta är ett utvecklingsområde
som inte behöver luta sig mot forskning. Detta är ett utvecklingsområde som mera bygger på att olika intressenter träffas för att diskutera
och pröva lösningar. Till denna kategori av stigar eller spår mot ett
minskat behov av akutvård kan kanske erbjudanden om olika varianter av träningsstöd räknas. Forskare kan behöva visa hur träning
bidrar till en förbättrad hälsa men medan de gör detta så kan vi väl
utveckla erbjudanden om träning som inslag i behandlingsprogram?
Arbetet har redan påbörjats i Lund kring projektet Run for Mental
Health. Modellen i Lund prövar att bygga projektet genom att
engagera föreningar och organisationer som i egenskap av medarrangörer och övriga medverkande är aktiva i själva utformningen
och genomförandet av arrangemanget. Målet är att det runt löpar-

tävlingen på 5 km ska etableras en rad sidoarrangemang som gör att
föreningslivet, företag och enskilda ska träffas både fysiskt och på
nätet för att dela och kanske utveckla erbjudanden kring behandling
och vård för den som har att hantera psykisk ohälsa.
Vad är omöjligt dessa tider då alla letar efter nya lösningar inom
vården? Alla initiativ där det finns en uthållig målsättning och en
rimlig förankring behöver prövas. Här blir det en angelägenhet
både för vårdgivare och företag och frivilligorganisationer att hitta
gemensamma vägar.
Jag vill rekommendera alla som har intresse för vård och behandling
kring psykisk ohälsa att aktivt stödja initiativ som Mental Health
Run i Stockholm och Run for Mental Health i Lund – kärt barn har
många namn.
Många som dra åt samma håll ger kraft. I Skåne arrangeras sedan
några år Skåneveckan för psykisk hälsa i samband med världspsykiatridagen i oktober. I den takt som det kanske arrangeras motsvarande
samordnade program i andra delar av Sverige så kan också fenomen
som Mental Health Run och Run for Mental Health spridas och
insamlingsprojekt kan då komma att samordnas på ett sätt som verkligen bidrar till både forskning och annan samverkan för ett minskat
lidande kring psykisk ohälsa.

Forskningen visar vägen
Forskningen visar att djur och natur har betydelse för människors
välbefinnande. Det säger Lena Lidfors, professor och programchef
för framtidsplattformen: SLU Framtiden djur, natur och hälsa på
Sveriges Lantbruksuniversitet.
TEXT: BIRGIT ANDERSSON FOTO: VANJA SANDGREN

Aktiviteter på en gård med djur och natur kan ge stöd åt ungdomar
med funktionsvariationer och det fungerar också lugnande på äldre.
– Vi vet att sällskap med djur ger mycket positiva effekter på såväl
människors psykiska som fysiska hälsa och det främjar också det
sociala samspelet, säger Lena Lidfors.
– Människor är känsliga för beröring och när man klappar ett djur,
eller när människor berör varandra, frisätts hormonet oxytoxin.
Oxytoxin finns naturligt i kroppen och det frigörs i samband med
moder-barnrelationer som till exempel vid amning och förlossning.
Forskning har också visat att hormonet verkar avslappnande och
stärker relationer.

Som ett komplement
Lena Lidfors har i sin forskning specialintresserat sig för relationen
mellan djur och människa.
I framtidsplattformen: SLU Framtidens djur, natur och hälsa finns en
del som heter djurunderstödda interventioner. Det går ut på att man
tar djuren till hjälp för att underlätta för människor att må bättre.
Att använda gårdar som rehabilitering används i Sverige, men systemet är mycket mer utvecklat i Norge.
I Norge finns ett tusental så kallade ”Inn på tunet” gårdar. Gårdar
som fungerar som komplement till psykiatrisk vård. Under ordnade
former får patienter komma ut på de här gårdarna och leva med djur
och natur.

Utanför sjukhusmiljö
I Nederländerna finns liknande gårdar och vid årets Almedalsvecka
i Visby föreläste Lena Lidfors om arbetet med framtidsplattformen.
Hon efterlyste bland annat ett större nationellt engagemang
för vad relationen djur och människa kan betyda för
människors välbefinnande.
I Norge har man byggt upp en välfärdstjänst där tre departement samarbetar om att implementera ”Inn på tunet” till varje fylke (motsvarande region i Sverige) och ner till varje kommun.
”Inn på tunet” används både inom psykiatrivården, äldrevården,
skolan och övriga områden inom vård och omsorg.
– Jag är väldigt imponerad av den norska modellen och vill se något
liknande i Sverige, säger hon.
– Det handlar inte bara om att komma ut på landet och umgås med
djur. Man får stöd i en social grupp och alltsammans sker dessutom
utanför sjukhusmiljön.
I mars nästa år planerar SLU en nationell konferens om djurs och
naturs betydelse för människor. Där ska framtidsplattformen presentera aktuell forskning om relationen djur, natur och människa. Med
inbjudna myndigheter och politiker ska diskuteras hur Sverige ska
kunna utveckla välfärdstjänster inom detta område.

– Forskning har visat att människor som fått den här vården mår
bättre, jämfört med de som inte fått den här behandlingen, säger Lena
Lidfors.
– Man kan naturligtvis inte slänga iväg sin medicin, men det är ett
komplement till den traditionella vården.
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AKTUELLT

AKTUELLT

Personligt ombud –
på klientens uppdrag?
Schizofreniförbundet och RSMH (Riksförbundet för Mental och
Social Hälsa) granskar några PO-verksamheter
TEXT : EILA ULF, HELENA FORSSELL, CHRISTINA BOHMAN KARLSSON FRÅN SCHIZOFRENIFÖRBUNDET, JIMMIE TREVETT FRÅN RSMH

Bromsa den felaktiga inriktning och utveckling av POverksamheterna som pågår. Ställ krav på att de medel som finns
avsatta för verksamheterna används till det som var tanken med
PO och inte till att lösa andra brister i samhället. Vi efterlyser
därför tydligare uppföljning och ansvarstagande från länsstyrelserna
och Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har gett ut en rad utbildningsskrifter – både för de
personliga ombuden och för verksamheternas ledningsgrupper –
som tydligt beskriver ombudens arbete, målgruppen, ledningsgruppernas funktion och vikten av att samarbeta med
intresseorganisationerna mm.

Efter den granskning vi genomfört av några PO-verksamheter ser
i att den ursprungliga målgruppen hamnar utanför och blir bortprioriterad. Personer som har de svåraste funktionsnedsättningarna
blir utan den samordning av vård och stöd som de har rätt till. PO:s
långsiktiga kontaktskapande arbete behöver få den tid som behövs för
att skapa tillit och förtroende innan planering utifrån klientens behov
kan påbörjas. Denna tid ges inte i alla verksamheter.

Hur blev det?

Vi vill lyfta fram att det finns kommuner som arbetar enligt rådande
direktiv. PO får då möjlighet att med stöd och tydlig ledning utveckla
den professionella yrkesroll som finns beskriven i uppdraget från staten.
YPOS1 har här ett stort ansvar för att stödja och följa utvecklingen.
Schizofreniförbundet och RSMH kommer att följa upp att förändringar sker, att uppföljningar görs av ansvariga myndigheter, att styroch ledningsgrupper har rätt sammansättning och att de är klara över
sina egna och PO:s uppdrag.

Så här var det tänkt
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.”
I samma meddelandeblad finns också beskrivet de personliga ombudens arbetsuppgifter, vilken kompetens ombuden bör ha och vikten av
att ”ombuden får en sådan formell ställning i den lokala organisationen, att ombuden kan fullgöra sina uppgifter” (regeringens proposition 1993/94:218).
Förordningen SFS 2013:522 beskriver förutsättningarna för statsbidraget. Här föreskrivs också att Socialstyrelsen och länsstyrelserna
ska utveckla och stödja verksamheterna, samt att Socialstyrelse ska
genomföra introduktionsutbildningar av de personliga ombuden.
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• Har en förskjutning av målgruppen skett?
• Kan ombuden fortfarande arbeta på klientens uppdrag?
• Är ombudens ställning i den lokala organisationen tydlig?
• Har dokumentationskravet i ombudsverksamheterna förändrats?
• apporteras/åtgärdas brister i välfärdssystemet på
alla nivåer?
• Går det att driva verksamheten utan ledningsgrupp?
• Vad händer med länsstyrelsernas rapporter/reflektioner
till Socialstyrelsen?
• Vilket resultat får Socialstyrelsens rapport till regeringen
för fortsatt uppdrag?
Att förbättra livsvillkoren för personer med psykiska funktionshinder,
öka delaktigheten i samhället, ge bättre vård och socialt stöd var grundläggande syften med psykiatrireformen som antogs av riksdagen 1995.
Ett viktigt inslag var införandet av personliga ombud, som framför allt
var ett förslag som arbetats fram av intresseorganisationerna.
Det finns cirka 325 personliga ombud runt om i landet. Det är ungefär 85
procent av landets kommuner som har anställt personliga ombud. Kommunerna får statsbidrag för en del av lönekostnaderna för ombuden.
Både RSMH och Schizofreniförbundet har genom sina representanter
i ledningsgrupperna fått signaler om att det har skett en förskjutning
av ombudens arbete och av den målgrupp som ombuden arbetar med.
Av den anledningen har vi studerat åtta olika verksamheter med
personliga ombud. Vi har studerat kommunalt drivna, entreprenader
och länsgemensamma verksamheter från norr till söder.
Vi har läst verksamheternas egna styrdokument och verksamhetsbeskrivningar, verksamheternas återrapporteringar till respektive
länsstyrelse, länsstyrelsernas återrapporteringar till Socialstyrelsen
och Socialstyrelsens rapport till regeringen. (2016 års verksamhet).
Nedan följer några reflektioner över hur de personliga ombuden
arbetar och hur verksamheterna styrs på lokal nivå. Vi har noterat
förskjutningar i bedömningen av målgruppen, lokala direktiv (som
inte stämmer med statens intentioner), hur ombuden ska arbeta och
den generella utvecklingen av verksamheterna. Allt har studerats i
förhållande till de styrdokument som finns från regeringen, Socialsty-

relsen och länsstyrelserna.

Är det den tänkta målgruppen som får stöd
av personliga ombud?
Verksamheterna med PO tillkom för de personer som har de allra
största behoven av vård och stöd och som behöver kontakt med
många olika myndigheter.
När det gäller målgruppen som ombuden idag arbetar med ser vi en
förskjutning mot ”lättare” klienter. Vi befarar att PO-verksamheterna
inte följer målgruppsdefinitionen innan man gör prioriteringar. Det
ser i redovisningarna ut som att t.ex. personer med dålig ekonomi
eller personer som riskerar att hamna i hemlöshet är en stor del av
ombudens klienter.
Men har de också betydande och väsentliga svårigheter med att utföra
aktiviteter på viktiga livsområden. Har en bedömning gjorts om de
ingår i ombudsverksamhetens egentliga målgrupp?
Införandet av ”korta insatser” tyder på att det inte är klienter ur målgruppen som främst får tillgång till ombuden. Långsiktighet och nära
relationer är grundbultar i reformen.
En annan målgrupp som nämns i redovisningarna är nyanlända (personer utan uppehållstillstånd) – här finns stora tveksamheter – dels så
tillhör de inte målgruppen och dels så behöver de annat stöd för t.ex.
upplevda trauman.
Kan ombuden fortfarande arbeta på klientens uppdrag?
Grundidén är att ombuden arbetar på klientens uppdrag. Att stödet
från ombuden har en professionell prägel samtidigt som det måste
vara baserat på personlig lämplighet.
I samtliga styrdokument (från verksamheterna) kan vi utläsa att
ombuden ska arbeta på klientens uppdrag och att allt arbete ska ske
tillsammans med klienten. Det är alltså klientens behov som ska styra
verksamheten.
I vissa av dessa styrdokument finns det dock exempel på att det är en
komplicerad och omständlig process för klienterna att få ombud. I
någon verksamhet kan en klient inte få stöd av ett ombud om hen inte
underkastar sig en omfattade dokumentation, vilket motsäger uppdraget att arbeta på klientens uppdrag.
Vilka arbetsuppgifter har ombuden idag?
Att låta klienten bestämma och prioritera i vilken ordning arbetet ska
ske finns beskrivet i de flesta styrdokument.
I några verksamheter ligger dock stort fokus på att ombuden ska lotsa
klienterna iväg till andra funktioner, inom vård och stödverksamheterna och inte fokus på att ombuden arbetar på klientens uppdrag och
tillsammans med klienten.
Här kan vi också fråga oss om vilka klienter ombuden verkligen arbetar med och vad ombudens arbete består av.

Ombuden har ingen laglig skyldighet att föra ”journal” eller på annat
sätt dokumentera. Däremot bör ombud och klient komma överens om
hur arbetsprocessen ska beskrivas.
Är ombudens ställning i den lokala organisationen tydlig?
Att det finns en väl fungerande ledningsgrupp för verksamheten är en
förutsättning för ombudens arbete. Det är ledningsgruppen som kan
ge ombuden det mandat de behöver för att kunna arbeta självständigt
och det är viktigt för att nå resultat med/för klienterna.
Ledningsgruppen och intresseorganisationerna ska vara garanter för
att verksamheten drivs så som det är tänkt.
I några verksamheters dokument framgår det tydligt att ombuden har
mandat att självständigt/fristående arbeta på klienternas uppdrag.
Man för inga journaler och har ingen myndighetsutövande roll.
I några andra framgår det tydligt att man betraktar ombudsverksamheten i första hand som en vanlig kommunal verksamhet. Här finns
oklarheter om hur mycket ombuden kan arbeta på klientens uppdrag
och hur mycket uppdragen kommer från ”chefen/kommunen”.
Är ombudsverksamheten fortfarande fri från dokumentationskrav?
Ombuden har ingen laglig skyldighet att föra ”journal” eller på annat
sätt dokumentera.
Dokumentationen sker hos respektive myndighet som ombuden/klinten har kontakt med/får insatser ifrån. Vi kan konstatera att krav på
dokumentation förekommer i en del lokala styrdokumenten.
I någon verksamhet samlas omfattande information systematiskt in,
t ex: har klienten god man eller förvaltare, hur ser kontakten med
psykiatrin ut, somatiska sjukdomar, insatser enligt SoL – med en rad
underrubriker – insatser enligt LSS, försäkringskassans uppgifter,
arbete och sysselsättning, bostadsförhållanden, föreningsverksamhet,
privatekonomi, tandvård mm.
All information direkt kopplat till personen finns på oskyddad plats
inom verksamheten. Här har klienterna inte möjlighet att välja bort
information – då blir man utan ombud.
I just detta styrdokument finns motstridiga uppgifter beträffande dokumentation. Här uppstår också tveksamheter när det gäller ”att arbeta på
klientens uppdrag” och att det är klientens behov som styr arbetet.
Flertalet av de verksamheter vi granskat för ombuden inga journaler
men har arbetsplaner för alla sina klienter, som regelbundet följs upp.
Hur rapporteras brister i välfärdssystemet som ombuden
/klienterna upptäcker?
I ledningsgruppens arbetsbeskrivning (MB 5/2011, s 5) står: ”I kommunens samordningsansvar ingår att identifiera eventuella brister i
serviceutbudet och medverka till att dessa undanröjs”. Ombuden ska
dokumentera händelser som kan betraktas som brister och föra upp
den till ledningsgruppen.
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AKTUELLT

Vi konstaterar att de rapporterade bristerna stärker vår uppfattning
om förskjutning i målgruppen. Framför allt blir det tydligt i Socialstyrelsens återrapportering till regeringen.
Hur ser ledningsgruppernas sammansättning och arbete ut?
Enligt förordningen ska verksamheter med personligt ombud ha en
ledningsgrupp för att uppfylla kraven på att få statsbidrag. I cirka 40
procent av verksamheterna saknas detta.
Socialstyrelsen och länsstyrelserna har i uppdrag från regeringen att
stödja och utveckla verksamheterna med personligt ombud. Det går
inte att utläsa i några dokument om vilket stöd för utveckling som
myndigheterna gett, inte heller om kommunerna efterfrågat särskilt
stöd för utveckling eller hjälp med ledningsgruppsarbetet.
Ger den externa och den interna informationen
(t.ex. hemsida, broschyrer kontra interna styrdokument) en
riktig bild av verksamheten?
Information på kommunernas hemsidor och i de fall verksamheterna
har egna hemsidor (t.ex. entreprenaderna) redogör för förordningen
och de styrdokument som Socialstyrelsen och länsstyrelserna gett ut.
Dock skiljer sig innehållet på kommunens respektive den egna verksamhetens hemsidan åt. Den egna hemsidan speglar i större utsträckning verksamheternas egna styrdokument. Kvaliteten på de olika
verksamheternas hemsidor varierar stort.
Skrivelse från ett ombud
Ett ombud i en av de kommunalt drivna verksamheterna skrev i juni
2017 en skrivelse till aktuell länsstyrelse, Socialstyrelsen, aktuellt
kommunalråd, nämndordförande och vice nämndordförande, förvaltningsdirektör, enhetschef, sektionschef och till stadens klagomåls- och
synpunkts-”verksamhet”.
Skrivelsen uttryckte på ett mycket tydligt sätt att ombudet i fråga inte
längre kan ”arbeta efter den arbetsbeskrivning, attityd och förhållningssätt som Socialstyrelse/regering har fastslagit är vårt uppdrag”.
Vid dags dato har detta ombud inte fått svar på sin skrivelse från
någon av de adressater som brevet är ställt till. Att ombudets varningssignaler nonchaleras på detta sätt menar vi är uppseendeväckande.
Länsstyrelsens rapporteringar
Länsstyrelsernas redovisningar till Socialstyrelsen visar att länsstyrelserna inte reagerat på den målgruppsförskjutning vi observerat
och beskrivit tidigare i denna skrivelse. Man återrapporterar det som
verksamheterna beskriver utan ifrågasättande eller kommentarer.

AKTUELLT

Socialstyrelsens rapportering
I Socialstyrelsens beredningsgrupp för personligt ombud ingår representanter för Sveriges kommuner och landsting, SKL, länsstyrelserna,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Schizofreniförbundet och
RSMH. Denna beredningsgrupp, vars uppgifter enligt förordningen består av att leda och samordna arbetet med verksamheten med
personligt ombud, tycks inte ha uppmärksammat de brister som vi
uppmärksammat här. Hade man gjort det, borde det framkommit i
den lägesrapport som Socialstyrelsens årligen lämnar till regeringen.
Beredningsgruppens representanter för SKL, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan borde också, på ett offensivt sätt, uppmärksamma
sina medlemmar/lokala verksamheter på de problem vi lyfter fram.
YPOS uppdrag
Från YPOS hemsida: ” Yrkesföreningen kom till för att samla de
personliga ombuden som finns spridda över hela vårt land. Personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar är
en yrkeskår som består av cirka 320 personer i Sverige. Personliga
ombud har ganska spridd bakgrund både när det gäller tidigare yrke
och utbildning. Därför är vi också spridda fackligt. I en gemensam
yrkesförening kan vi samla vår unika kunskap och våra gemensamma
erfarenheter. Detta är viktigt för att vi alla ska ha en liknande grund
att stå på i vårt dagliga arbete.

•P
 å mötet i augusti fick hela förbundsstyrelsens en utbildning i styrelsearbete. En utbildning som var både uppskattad och nyttig.

• 2 019 års kongress kommer att äga rum den 26–28 april och är förlagd till Scandic Alvik i Stockholm. Utförlig information kommer.

•U
 nder hösten arbetar förbundsstyrelsen med att ansöka om statsbidrag från bl.a. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

•N
 ovembermötet inleddes med en föreläsning om bemötande.
Föreläsare var Maria Bauer. Matnyttig och tankeväckande föreläsning.

• Empati har ny redaktör från och med nr 3/2018, Emma Westin.
•F
 örbundet har tillsammans med RSMH gjort en undersökning
av åtta verksamheter med personligt ombud. Delar av rapporten
finns i Empati nr 4/2018. Hela rapporten kan laddas ner från www.
schizofreniforbundet.se
•F
 örbundsstyrelsen arbetar med att ta fram ett förslag till etik-,
integritets- och jävspolicy. Förslaget kommer att presenteras på
kongressen 2019.

•R
 epresentanter från förbundsstyrelsen kommer inom kort att träffa
KAM-utredningen. I uppdraget till utredningen ingår att överväga
om rätten att behandla vissa allvarliga psykiska sjukdomar och
störningar för den som inte är hälso-och sjukvårdspersonal bör
begränsas och omfattas av behandlingsförbud.

Yrkesföreningen för personliga ombud i Sverige vill följa och främja
utvecklingen för vår specifika yrkesgrupp. Detta görs t ex genom kontakt med Socialstyrelsen, socialdepartementet, brukarföreningar och
andra forum som kan vara aktuella. Föreningen kan i dessa sammanhang lyfta fram villkoren för oss som ombud. Föreningen verkar också
för att utveckla samarbetet med forskare och utbildningsanordnare.”
Det finns inga uppgifter om hur yrkesföreningen arbetar med att
bevara funktionen som den var tänkt eller hur möjligheter att påverka
utvecklingen ser ut.

Julklappstips!

Margarethas juldikt

Till den som lyckligt lever i överflöd
och plats i hemmet helst vill spara

Inte heller kommenteras att vissa av ombudens arbetsuppgifter kan
ifrågasättas, t.ex. att vara bisittare vid olika tvister/rättegångar. Att sitta
med som stöd om klienten önskar är en annan sak.

att ge Schizofreniförbundet sitt stöd

Att rapportera brister i välfärdssystemet är en viktig arbetsuppgift för
ombuden och reglerat i förordningen. Kommunerna ska redovisa till
länsstyrelserna vilka brister som uppmärksammats ”i fråga om den
enskildes möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd
och service”. Som tidigare nämnts saknas rutiner för återrapportering
av brister i välfärdssystemet, vilket den aktuella länsstyrelsen eventuellt inte uppmärksammat eller i vart fall inte återrapporterat
till Socialstyrelsen.

Schizofreniförbundets fond:

Länsstyrelserna tar inte heller ställning eller signalerar till Socialstyrelsen, när det tydligt framgår att det inte finns kompletta ledningsgrupper i flera verksamheter trots att detta är ett krav för att få ta del
av statsbidraget.

Nyheter i korthet
från förbundsstyrelsen

en alldeles utmärkt gåva kan vara
PG: 900727-9 BG: 900-7279
Tusen tack för din gåva!

Årets julhälsning från vår ordförande
En stjärna i fönstret hon tänt
med önskan så het i advent
att fred på vår jord vi ska få
just detta hon hoppas nu på

När julafton kommer till slut
och sången om frid klingat ut
hon hoppas hon vet och hon tror
att kärlek i budskapet bor

För henne är helt uppenbart
att liv fyllt av ondska och hat
är farligt för stora och små
i längden det kan inte gå

Då fred på vår jord vi kan få
med trygghet åt stora och små
en stjärna i fönstret hon tänt
med längtan så stark i advent
Margaretha Hertelius, 2018

När det gäller problemen i verksamheterna som uppmärksammas här,
är det länsstyrelsernas uppgift, utifrån regeringsuppdraget, att ge stöd
så att verksamheterna utvecklas i enlighet med förordning och meddelandeblad. En arbetsuppgift som länsstyrelserna kan utveckla.
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Hej Medlem!
Schizofreniförbundet har kongress den
26-28 april 2019 på Scandic Alvik, Stockholm. Då väljer kongressen ledamöter
till olika poster i Förbundet. Mandatperioden är på två år.
Du kan föreslå dig själv eller någon annan, som
du tycker skulle vara en tillgång i Schizofreniförbundet. Personen du föreslår måste vara tillfrågad
och beredd att delta aktivt i styrelsens arbete.
Vårt förbund arbetar för att personer med schizofreni och liknande psykoser skall få bättre livsvillkor.
Föreslå namn, adress, telefon samt e-post. Skriv
också ditt eget namn och adress. Ange varför du
tycker personen/personerna ska sitta i Schizofreniförbundets styrelse
HELST FÖRE 31 JANUARI 2019!
För Valberedningen: Sture Andréasson (sammankallande), Maria
Guglielmeti, Lilian Hagelin, Agneta Hellne, Annelie Nielsen Fernström, Per G Torell
Skicka till valberedningen:
Sture Andréasson
Bagarevägen 5
434 40 Kungsbacka
0762 440 231
sture.andreasson@swipnet.se

16 | EMPATI Nr 4 2018

Agneta Hellne
Igeldammsgatan 8 bv
112 49 Stockholm
0708 374 246
a.hellne@telia.

