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En osynlig fiende, riskgrupper,
och nya lösningar
2020 blir ett underligt år, ett år som
vi säkert kommer att minnas resten
av våra liv. Vi kämpar just nu mot en
osynlig fiende, en fiende vi inte kan se
med blotta ögat, men vars framfart vi
alla kan erfara. Covid 19, ett stundtals
dödligt virus, fick förbundsstyrelsen att
ta beslut om att ställa in ordförandemötet nu i april. Förbundsstyrelsen
beslöt, att istället för att försöka mötas
fysiskt eller över webben, ta fram en
enkät, som gick ut till samtliga föreningar i landet med posten. Resultaten
från enkäten kommer att sammanställas
på förbundets kansli och sedan redovisas
i Empati nummer 3 i september.
På sidan 13 i detta nummer kan ni
läsa minnesord över Rakel Lundgren,
vår under tio år starka, drivande och
älskade förbundsordförande. Rakel blev
ett av covid 19:s offer.
Två viktiga böcker om schizofreni
presenteras i detta nummer. Maria
Nyström Agback, vår nya förbundsjurist, ger oss goda råd och vi får ta del
av IFS-Dalarnas 30 års jubileum. Bjarne
Solbergs skildring av godman-träsket
ger oss nya intressanta perspektiv över
uppdraget som god man. Lennart
Lundin, vår förbundspsykolog, avstår
i detta nummer från egen artikel. Han
har istället tillsammans med Åsa Konradsson Geuken, vår egen välmeriterade
schizofreniforskare, lyft psykiatrikern
Lars Helldins krönika från nättidningen
TTELA , där denne tar upp en, i dessa
tider, bortglömd riskgrupp.

Detta var en del av detta nummers
innehåll, men glöm sen inte heller att
läsa våra annonser på sidan 3, viktiga
och värdefulla erbjudanden. Läs också annonsen på sista sidan, och hjälp
göteborgarna i deras idoga arbete mot
stigma.
Psykiatrikern Salomon Schulman tar
även han i en debattartikel i Expressen
den 27 april upp frågan om en förbisedd riskgrupp. Han kallade den, ”den
nionde riskgruppen” utifrån Socialstyrelsens åtta. I denna grupp innefattas
den som drabbats av schizofreni och
hens närstående. Det kan bland annat
handla om känslan av ensamhet och
övergivenhet, om samsjuklighet, oro
och rädsla, där man i dagsläget inte
vågar söka vård. Om vi på allvar ska tala
om alla människors lika värde måste det
bli en ändring, även om vi just nu lever
i en pandemi. Här har vi alla ett ansvar.
Först och främst ska vi naturligtvis nogsamt följa myndigheternas riktlinjer och
rekommendationer. Om vi inte får till
stånd fysiska möten, om vi inte kan nå
varandra över datorn, kan vi nästa alltid
använda telefonen eller kanske till och
med skriva ett brev. Den värsta ensamheten är ju trots allt om ingen någonsin
hör av sig.
Er ordförande
Margaretha
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Kultur
2020/21
Schizofrenifonden utannonserar en
riktad utlysning till våra medlemmar
och/eller lokalföreningar som vi valt
att kalla: "Kultur 2020/21".
Olika former av kulturyttringar är
berikande för både individer och
grupper. Det kan röra sig om det egna
utövandet av någon kulturform men
det kan också vara deltagande och
lyssnande/seende i olika arrangemang,
samt arrangerande av aktiviteter. Kultur
kan vara av de mest skilda slag, bara
fantasien sätter gränserna. Fantasin kan
i sig själv vara både läkande
och terapeutisk.
VEM KAN SÖKA?
Schizofreniförbundets enskilda
medlemmar och lokalföreningar.
Maximalt 10 000 SEK under år 2020.
Bidrag från Kultur 2020/21 kan
användas till och med 2021-12-31.
ANSÖKNINGSPERIOD
2020-04-01 till 2020-12-31

Lokalföreningarna i Schizofreniförbundet erbjuds utbildning och
stöd i förberedelserna till samtalsdialog med politikerna.
Kampanjen syftar till att sjukvården ska redovisa sina resultat med
fokus på återfallsprevention. Kampanjen har fått statsbidrag så
utbildningen kan erbjudas utan kostnad till lokalföreningarna.
Kontakta Lennart Lundin: lennart.b.lundin@icloud.com

Se instruktioner på Schizofreniförbundets hemsida för att se vad
ansökan om bidrag skall innehålla

www.schizofreniforbundet.se
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FRÅGA JURISTEN

Maria ersätter
Per Scholtz
som Schizofreniförbundets
jurist

Maria Nyström
Agback
Jurist

Vår anhörig får ingen
vård!
Min syster drabbades av schizofreni för många år sedan. Hon har ätit
samma medicin i ett antal år, och den
enda vårdkontakt hon har är att träffa
en sköterska två gånger om året.
Jag blir frustrerad av att hon aldrig
blir bättre – har hon inte rätt till
mer vård?
Din syster har rätt att få information
om vilken behandling vården kan
erbjuda, och vilka effekterna av behandlingen blir. Du som anhörig har
också rätt att få denna information
om din syster önskar det. Behandlingen kan vara både läkemedel,
samtalsterapi eller annan behandling
– det beror på vad din syster behöver.
Förnyad medicinsk bedömning
Om din syster önskar en särskild
behandling, men vården säger nej
till detta, kan ni begära en förnyad
medicinsk bedömning. Då går t.ex.
en annan läkare in och bedömer

behovet av behandlingen. Om den
förnyade bedömningen visar att din
syster behöver behandlingen, har hon
rätt att få den.

Så gör du om köpet
blev fel

Hjälp på vägen till ett bättre liv
Det kan behövas insatser från flera
olika håll för att din syster ska kunna
leva ett så bra liv som möjligt. Boendestöd från kommunens socialtjänst
har visat sig vara en mycket värdefull
insats för många människor när det
gäller att få en aktivare vardag.

Har du köpt något eller tecknat ett
abonnemang när du var sjuk? Vill du
att köpet ska gå tillbaka? Då kan du
säga att köpet är ogiltigt.

SIP och personligt ombud
Det kan ta tid och kräva mycket arbete att ansöka om och anpassa olika
stödinsatser så att de samverkar på
bästa sätt för att skapa det stöd som
din syster behöver. Din syster har rätt
att få en SIP, samordnad individuell
plan, för att insatserna ska kunna
samordnas effektivt. I de flesta kommuner kan din syster även få hjälp
av ett personligt ombud, som enbart
företräder henne och för hennes
talan. Din syster har också rätt till
rehabilitering och Försäkringskassan
ska samordna den.

Enligt en gammal men ännu gällande
lag kan den som gjort ett felköp på
grund av psykisk sjukdom eller
psykisk funktionsnedsättning få
köpet att gå tillbaka. Då får man
lämna tillbaka det man köpt och
pengarna tillbaka.
Gör så här
Vänd dig till butiken och säg att
köpet är ogiltigt enligt lagen
(1924:323) om verkan av avtal
som slutits under psykisk störning.

HAR DU EN FRÅGA? MAILA SCHIZOFRENIFÖRBUNDETS JURIST:
MARIANYSTROMAGBACK@HOTMAIL.COM.
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NY BOK VISAR
VÄGEN TILL BRA
PSYKOSVÅRD
TEXT BIRGIT ANDERSSON
FOTO APPENDIX FOTOGRAFI

Under ett halvt sekel stod psykiatrikern Johan Cullberg i främsta ledet för att reformera den svenska
psykvården från tunga mediciner till att också innehålla psykoterapi och en medvetenhet om patienternas sociala betingelser. I samarbete med de två
yngre kollegerna Pontus Strålin och Maria Skott, har
han nu skrivit boken: ” Att insjukna i psykos”.

Det var under1960 och 1970-talet som Johan Cullberg
blev känd för att införa psykologiska behandlingsmetoder; i korthet en form där psykoterapeutiska samtal skulle
ingå i de psykiatriska mötena och där den farmakologiska
behandlingen var orienterad mot försiktigare doser.
Synsättet utvecklades bland annat i det socialpsykiatriskt inriktade “Nackaprojektet” som startade 1996 och
pågick i cirka fem år.
På 90-talet utvecklades också det så kallade Fallskärmsprojektet för förstagångsinsjuknade i psykos. Det var
forskningsbaserat och omfattade ett tjugotal kliniker i
Sverige som var anslutna i en gemensam forskningsstrategi. Johan Cullberg är också författare till bland
Nr 2 • 2020 EMPATI | 5
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annat ett antal läroböcker i psykiatri. Nu är han, tillsammans med två medarbetare, aktuell i en nyutkommen
bok om psykoser.
Du är idag 86 år. Varför ville du skriva den här boken?
– Jag tyckte det behövdes en bok som är både saklig och
någorlunda populärt tillgänglig för alla grupper, säger
Johan Cullberg. Boken är till för patienter, närstående,
professionen och politikerna.
– Det hade inte gått att skriva boken utan hjälp av mina
två yngre författarkollegor, som behärskar dagens utveckling av psykosvården. Vi ger förslag på insatser för
människor som insjuknar i psykos.
– Boken representerar egentligen tre generationers
erfarenheter från psykosvården och kan sägas vara en
praktisk tillämpning av Socialstyrelsens anvisningar för
hur man ska arbeta med psykospatienter.
Johan Cullbergs yrkesval bottnar bland annat i upplevelserna kring brodern, konstnären Erland Cullbergs
insjuknande i schizofreni i mitten av 1950-talet. En tid då
mentalsjukhusens behandlingsmetoder mest bestod av
tvång, elchocker och stora doser av mediciner.
– Jag har alltid varit intresserad av det psykiska livet i
hälsa och sjukdom och nyfiken på
människor. Min brors sjukdom lärde
mig hur behandlingen av svårt sjuka
psykospatienter inte ska gå till.

Eftersom människor med schizofreni är generellt mindre mottagliga för psykodynamisk terapi, höll inte det. De
flesta förnekade naturligtvis heller aldrig de medicinska
aspekterna. Vi förespråkade en behandling där man integrerar de medicinska, sociala och psykologiska synsätten.
Hur vill du nu att svensk psykosvård ska fungera?
– Jag tycker det krävs en ny entusiasm i och tro på vad
man kan göra, det är hur det ser ut som vi vill visa med
den här boken, säger Johan Cullberg. Idag har psykosvården på många ställen sjunkit tillbaka till något som
administreras med ofta låga kunskaper om patienternas
behov. Det medför att få söker sig till att arbeta inom
psykiatrin.
– Vi vill ha tillbaka arbetsstoltheten inom hela personalgruppen som bygger på en gemensamt formulerad
kunskap om det psykotiska patientens tänkande och behov. Liksom på de närståendes situation och hur de kan
stödjas. Och man är fortfarande alltför okunnig om hur
medicinerna fungerar på olika patienter. En del ska ha
mycket låga doser, några högre och en del inga doser alls.
– I boken förespråkar vi en fördjupad arbetsallians med
varje patient där vården, patienten och de närstående arbetar mot ett gemensamt mål. Det förutsätter bland annat

”BOKEN REPRESENTERAR EGENTLIGEN
TRE GENERATIONERS ERFARENHETER
FRÅN PSYKOSVÅRDEN"

Humanistisk psykiatrisk
behandling
Som psykiatriker och psykoanalytiker
förespråkade Johan Cullberg det som kan kallas en
humanistisk psykiatrisk behandling med inriktning mot
samtal och försiktigare medicinering. I det socialpsykiatriskt inriktade Nackaprojektet praktiserades bland annat
psykodynamiska behandlingsmetoder. Psykodynamisk
psykoterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där
man arbetar med självinsikt och relationer till andra för
att minska psykologiska problem.
I Socialstyrelsens senaste riktlinjer för behandling av
schizofreni förespråkas främst KBT, kognitiv beteendeterapi som huvudbehandling för patienter vid kvarvarande
rösthallucinos då inte farmaka hjälper tillräckligt.

Hur ser du på den förändringen?
– Vi vill också, istället för psykodynamisk terapi, införa
att man från början försöker utveckla en behandlingsallians till patienter med psykotiska tankestörningar. Denna
allians bygger på ett psykoterapeutiskt synsätt och ska
stödjas med handledning.
– I Nackaprojektet stod det psykodynamiska tänkandet i
centrum och några av behandlarna hävdade att de enbart
ville arbeta med sådana samtal.
6 | EMPATI Nr 2 • 2020

en hög kontinuitet och även stöd för patientens närstående.
– Alla patienter kan inte botas, men många kan få det
mycket bättre.
Pontus Strålin är forskare och överläkare vid Psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst i Stockholm. Under
många år har han främst arbetat ned förstagångsinsjuknade, men också med andra psykospatienter.
– Att arbeta med förstagångsinsjuknade patienter kräver
en rad parallella insatser som anpassas efter patientens
behov, säger Pontus Strålin.
– Det finns läkemedelsbehandling som är viktig, men
också olika delar i det psykologiska och sociala omhändertagandet. Det är dessutom av stor vikt att fånga upp
de närstående och deras situation. Våra patienter är oftast
unga. Många har inte etablerat sig på arbetsmarknaden
och behöver hjälp med arbetsrehabiliterande insatser.
En del har drogmissbruk och måste få ordning på sina
sociala förhållanden.
– För att möjliggöra så bra återhämtning som möjligt
efter psykosinsjuknande måste Psykiatri och kommunala verksamheter samarbeta och insatser från båda

parter kunna erbjudas utan onödig fördröjning. Brist på
resurser, besparingskrav, omorganiseringar, väntetider
och långa utredningar för vård och insatser riskerar att
försämra förutsättningar för återhämtning.
Hur ser det ut i de olika kommunerna och klinikerna?
– Om man jämför med vad som står i de nationella
rekommendationerna och vad som kommit till stånd i
verkligheten, ser vi att resurserna inte alls möter behoven,
säger Pontus Strålin.
– Det kan till exempel gälla KBT, kognitiv beteendeterapi.
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd
vid schizofreni framhålls bland annat KBT som en viktig
del i behandlingen. Här ser det väldigt olika ut hur många
patienter som kan erbjudas denna behandling.
Tillgången till den arbetsrehabiliterande insatsen IPS,
individual placement and support, visar också på stora
skillnader.
Vägen tillbaka
IPS går ut på att om en patient vill komma ut i arbete
eller studier, ska detta uppmuntras och stödjas. Vägen
tillbaka till ett arbetsliv handlar då om att få komma till
en arbetsplats med lägre prestationskrav och med rådgivning och en stödperson som hjälp. Ansvaret för sådana
arbetsrehabiliterande insatser delas mellan socialtjänst,
psykiatri, försäkringskassa och arbetsförmedling.
– Även här ser det olika ut i landet vad gäller möjligheter
för patienter att få tillgång till insatsen.
– Men att erbjuda den här typen av arbetsrehabilitering
ger långsiktigt positiva effekter, både för samhället och
för den enskilde patienten.
- Många patienter kan hjälpas till återhämtning, och att
fungera i ett arbete och på det sättet bidra till samhället.
I boken föreslår ni en mer samordnad psykvård. Finns
det förutsättningar att jobba på det sättet?
– Det finns psykosmottagningar där man jobbar i team
runt patienterna. Läkare, psykologer, arbetsterapeuter,
sjuksköterskor, mentalskötare och kuratorer arbetar tillsammans med insatser och behov.
– Ett problem är ofta avståndet mellan kommunernas
värld och sjukvårdens. Det finns olika organisations
och kunskapskulturer i sjukvård, socialtjänst och andra
verksamheter. Medarbetarna har ibland svårt att förstå
varandra över organisationsgränserna. Här handlar det
tyvärr ofta inte om ett teamarbete; det är två olika verksamheter som följer sina olika principer och där också
lagstiftningen ser olika ut.
Maria Skott har arbetat i över trettio år med förstagångsinsjuknade psykospatienter. Hon började sin
verksamhet som städare på Långbro mentalsjukhus i
Stockholm.

När Maria Skott var sjutton år insjuknade hennes
syster i schizofreni. Där började hennes intresse för
psykiatrin.
Som utbildad sjuksköterska doktorerade hon så småningom på det riksomfattande Fallskärmsprojektet som
startades 1996.
Forskningsprojektet, som initierats av Johan Cullberg, byggde på att nyinsjuknade i psykos behandlades i
småskaliga mottagningar där de fick ett behovsanpassat
bemötande.
Efter fem år gjordes en uppföljning av patienterna och
deras familjer.
Idag arbetar Maria Skott med verksamhetsutveckling
för psykiatrin.
I bagaget har hon bland annat tio års erfarenhet som
chef för en mottagning för förstagångsinsjuknade i psykos i Stockholm.
Vad är de största skillnaderna från det du började i
psykiatrin, jämfört med nu?
– Idag talar man mer om att vården ska vara evidensbaserad. Den ska bygga på forskningsresultat men också på
professionens erfarenhet och patientens preferenser. Det
är bra! Att patienter och närstående erbjuds delaktighet i
planering och beslut finns med i riktlinjerna.
– Fallskärmsprojektets principer har stått sig riktigt bra
över tid och stora delar finns nu med i Socialstyrelsens
riktlinjer. Det vi inte arbetade med tillräckligt var arbetsrehabilitering och fysisk hälsa/fysisk aktivitet. Kunskapen
om kognition har också ökat mycket sedan dess.
Trots nationella riktlinjer får inte alla patienter tillgång
till evidensbaserade insatser till samma grad. Vården är
fortfarande inte likvärdig. Därför satsas resurser på nationell kunskapsstyrning och man tar fram nationella vårdoch insatsprogram istället för regionala vårdprogram.

KBT (Beteendeterapi + kognitiv terapi)
Tonvikten i KBT ligger på samspelet både
mellan individen och omgivningen och mellan en individs tankar, beteenden och känslor. KBT har teoretiskt sätt sin förankring
i inlärningspsykologi, socialpsykologi och
kognitionspsykologi.
IPS (Individual Placement and Support)
IPS är en modell för arbetsrehabilitering
som vänder sig till personer med psykisk
funktionsnedsättning. Grundtanken är att
hjälpa dem att få ett löne- arbete och att
ge det stöd som krävs för att lyckas som
arbetstagare.
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Fysisk aktivitet
Maria Skott är med i forskningsprojektet FitForLife, ett
projekt som leds av Karolinska Institutet. Projektet går
ut på att studera effekterna av fysisk aktivitet men också
att implementera en modell där patienter med psykossjukdomar blir träningsledare för andra patienter som då
kommer igång att röra på sig.
Projektet drivs i samarbete med Gymnastik och
idrottshögskolan i Stockholm och med stöd av bland
annat Vetenskapsrådet och Schizofreniförbundet.
– Det kan vara svårt för alla människor att komma igång
att röra på sig. För dem med psykossjukdom kan det vara
extra svårt, eftersom själva sjukdomen kan leda till att
man drar sig undan och blir passiv. Många av de antipsykotiska läkemedlen påverkar dessutom metabolismen
med viktökning som följd
Projektet innebär att tillräckligt återhämtade patienter
med intresse för träning, får en utbildning på tre halvdagar. De fungerar sedan som träningsledare och mentorer
och ansvarar för träningspass på olika öppenvårdsmottagningar under de 20 veckor som projektet pågår.
– Man tränar själv, leder träning och får på det sättet
fungera som förebild för andra och visa att återhämtning
är möjlig, säger Maria Skott.

Johan Cullberg är professor
i psykiatri och författare till
flera banbrytande kursböcker,
bland annat "Dynamisk
psykiatri" och "Kris
och utveckling".

Pontus Strålin är
med. dr. och överläkare
vid Psykosprogrammet,
Psykiatri Sydväst i
Stockholm.

Maria Skott är med.dr, sjuksköterska och utvecklingsansvarig på Psykiatri Nordväst
i Stockholm. Hon har tidigare
arbetat med förstagångsinsjuknade psykospatienter
i 30 år.

Vilka svårigheter ser du i ditt arbete som verksamhetsutvecklare?
Storstadsregionerna och glesbygden har olika grundförutsättningar för att erbjuda högspecialiserad vård för
förstagångsinsjuknade i psykos.

MEDLEMSERBJUDANDE

ATT INSJUKNA I PSYKOS
FÖRLOPP, BEHANDLING, ÅTERHÄMTNING
Drabbade av psykos och deras närstående behöver insatser som utgår
från förtroendefulla relationer med
vården och andra som ger stöd. Författarna redogör med ett tillgängligt
språk för symtom, diagnoser, dagens
moderna psykologiska och medicinska behandlingsformer samt andra
möjligheter till stöd. Med många
exempel och en hoppfull grundton
beskrivs vanliga tankar, känslor och
frågor kring sjukdomen.
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"Cullbergs, Skotts och Strålins nya
bok, "Att insjukna i psykos", borde
vara ett måste för såväl den som
drabbas av psykos, som dennes anhöriga/närstående. Boken är lättläst
även för den som inte professionellt
arbetar inom psykiatrin. Den är välstrukturerad och informativ.
Den ger klara besked, om vad
man som patient, men också som
anhörig/närstående har rätt att kräva
av vården. Boken inger hopp.

– Ett problem som har funnits i den region som jag har
verkat i är styrmodellen för psykiatrin. Ambitionen att
mäta och följa upp för att kunna optimera skattekronornas effekt tycker jag är självklart. Dock har styrmodellen
NPM, new public management, visat sig ofta leda fel.
Man styr genom att sätta prislappar på detaljer. Den här
modellen innebär en resultatstyrning med det privata
näringslivet som mall.
Beställningarna kan till exempel specificera hur många
neuropsykiatriska utredningar, diagnoser, mottagningsbesök, hälsosamtal som ska göras.
– Problemet blir ofta att detaljerna får undanträngningseffekter på helheten samt på de detaljer som inte
är prissatta. Den här styrmodellen passar inte in på en
evidensbaserad vård av förstagångsinsjuknade i psykos.
Våra patienter är ofta unga och kräver olika insatser och
olika intensiv behandling, beroende av var man befinner
sig i sin sjukdom.
– Ersättningsystemets design behöver följa behoven
i verkligheten och ge professionen handlingsfrihet. I
vården behövs tillit; inte att man kontrollerar sönder
den. Visst behöver vi mäta effekten av det vi gör men
det behöver ske mer utifrån några få återhämtningsmått
som har legitimitet hos personalen. I en god psykosvård
måste man låta klinikerna styra, inte administratörerna.
Som tur är har man under senaste tiden börjat tänka om
och styr så sakteliga bort från NPM till förmån för mer
tillits-baserade modeller. E

Det kan finnas ett gott
liv trots sjukdom. Boken
borde läsas av förtroendevalda men även av professionen", säger Margaretha
Herthelius.
En längre recension av
Lennart Lundin om boken
kommer i Empati nummer
3 2020.

Köp boken
"Att insjukna i psykos"
med drygt 30% rabatt
för endast 175 kronor.
(25 kr porto tillkommer.)
E
Sök fram
bokens sida på nok.se,
tryck på köpknappen och
ange koden empati i kassan.
Erbjudandet gäller
t.o.m. 31 augusti 2020.

Förlaget
Natur & Kultur
är en stiftelse
som utan
ägare kan agera
självständigt och
långsiktigt.
Vårt mål är att
genom stöd,
inspiration,
utbildning och
bildning verka
för tolerans,
humanism
och demokrati.
www.nok.se
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REFLEKTIONER

NÖDROP
FRÅN
GODMANSTRÄSKET
DÄR GODE MÄN OCH DERAS
HUVUDMÄN LIDER PÅ GRUND AV
AVSAKNAD AV EN NATIONELL
KVALITETSSÄKRAD UTBILDNING
TEXT BJARNE SOLBERG
FOTO FREEIMAGES.COM

En god man är enligt lagen ett offentligt frivilliguppdrag, där den gode mannen hjälper personer som har behov av stöd samt bevakar deras
rättigheter så att de får vardagen att fungera.

Man skickar medvetet ut dessa i godmansträsket utan att
blinka, ett sådant handlande borde vara förbjudet.
De allra flesta utbildningar är mycket summariska och
brister stort i uppdragets mjuka delar, förståelsen för huvudmännens sjukdomstillstånd och olika diagnoser. Detta
intygas av de intresseorganisationer som har medlemmar
med behov av välutbildade gode män såsom Alzheimer
Sverige, Anhörigas Riksförbund, Autism & Aspergerförbundet, Demensförbundet, FUB (Riksförbundet för barn,
unga och vuxna med utvecklingsstörning), Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Schizofreniförbundet, Svenska
Downföreningen.
Inte nog med att myndigheter och politiker sviker i
utbildningsfrågan, de flesta kommuner ersätter heller inte
den gode mannens kostnader
för eventuella
kursavgifter och
studiematerialet
som denne betalt
för den många
gånger bristfälliga utbildningen.
Ytterligare
ett svek är att den gode mannen inte upplyses om att
uppdraget många gånger tvingar denne att överklaga
felaktiga och tvivelaktiga beslut fattade av vården och
andra myndigheter. Dessa överklaganden tenderar att bli
fler, mer omfattande, mer komplicerade och kräver ofta
detaljkunskap inom de områden överklagandet gäller.
Riksförbundet för gode män och förvaltare, RGMF,
försökte 2019 starta ett nationellt projekt med avsikt att
lägga grunden för en nationell kvalitetssäkrad utbildning.

Som projektledare hade jag kontakt representanter från
de myndigheter och organisationer som handhar frågor
kring godmanskapet: SKR (Sveriges Kommuner och
Regioner, Kalle Larsson) ; Länsstyrelsen i Falun, Helle
Bryn-Jensenen (samordnar övriga länsstyrelser) samt
FSÖ (Föreningen Sveriges Överförmyndare¸ Ann-Catrin
Svantes Ohlson). Samtliga representanter för dessa organisationer visade tyvärr ett totalt ointresse för projektet.
Idag kämpar desperata gode män för dem de ska hjälpa
och deras rättigheter. Många känner sig överkörda och
misshandlade av myndigheter, vården, rättsväsendet och
inte minst överförmyndarna. Den bristande utbildningen
gör att över 10 000 gode män lämnas ensamma i sitt värv.
Att de inte fått tillgång till en kvalitetssäkrad nationell
utbildning för uppdraget är förödande.
Genom att inte se till att det
finns en nationell kvalitetssäkrad
utbildning för gode män har lagstiftarna, alltså riksdagen, misshandlat
det fina medborgerliga uppdrag som
godmanskapet innebär.
Den gode mannen skall ensam
övervaka och kämpa för att huvudmannens intressen tillgodoses inom
alla områden i samhället. Det gäller kommunernas alla
sociala tjänster, vårdapparatens olika insatser, försäkringskassans hela utbud av olika bidrag, assistansbolagens
utbud av tjänster, skattemyndigheterna, kronofogden
och sist men inte minst vissa överförmyndarnas något
nonchalanta attityd och många gånger rent oförskämda
behandlingar av gode män. Allt detta utan att få
tillgång till en kvalitetssäkrad nationell utbildning
för uppdraget. E

I LAGEN STÅR DET TYDLIGT ATT
KOMMUNERNA SKALL ”ERBJUDA”
DEN UTBILDNING SOM BEHÖVS
FÖR GODE MÄN, FÖRVALTARE

De förväntas agera professionella projektledare för sina
hjälpbehövande inom områdena bevaka rätt, förvalta
egendom och sörja för person. Allt detta utan att ha fått
tillgång till en nationell kvalitetssäkrad utbildning.
Utbildning av gode män sker utan nationell kvalitetskontroll då det saknas sådana riktlinjer. I lagen står det
tydligt att kommunerna skall ”erbjuda” den utbildning
som behövs för gode män, förvaltare.
De flesta kommuner avsäger sig, på ekonomiska
grunder, eget ansvar för utbildningen genom att peka på
externa leverantörer. Utbildningar tillhandahålls mestadels av fristående studieförbund utan egen kunskap
inom området. Oftast är det privatpersoner som på eget
initiativ snickrar ihop och genomför dessa utbildningar. Ett litet fåtal kommuner håller själv i kursinnehållet,
men låter bildningsförbund organisera det fysiska kring
utbildningen
En stor del av dagens befintliga gode män saknar en
rudimentär godmansutbildning. Många överförmyndare
nöjer sig med att informera blivande gode män under ett
par kvällsmöten, för att sedan bli godkänt som god man.
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JUBILEUM

IFS Dalarna firar
med filmvisning
TEXT PETER WETTAINEN
FOTO FOLKETS BIO

I ett samarbete mellan IFS-Dalarna och Region
Dalarnas utvecklingsenhet visades filmen ”Kungen
av Atlantis” i föreläsningssalen vid Falu lasarett
den 19 februari. Genom filmvisningen och Simon
Settergrens presentation bjöd IFS-Dalarna in anhöriga, själverfarna och personal att få lära känna
föreningen och dess verksamhet.
120 personer i en fullsatt salong fick i detta välorganiserade
arrangemang se en kärleksfull, gripande, humoristisk och
välgjord film om hur det är att vara anhörig och son till
en svårt sjuk, men också genialisk och underbar pappa.
Simon Settergren, som både skrivit
manus och som spelar sig själv i en av
huvudrollerna, berättade om filmens
tillkomst. Simon förmedlade till åhörarna med både kärlek, humor och
allvar, hur han som nära anhörig hitSIMON SETTERGREN tade filmskapandet och berättandet
som en väg, att som vuxen hantera
och bearbeta ett stundtals kaotiskt, men ändå kärleksfullt
liv i skuggan av sin grandiosa pappa – Kungen.
Åhörarna fick genom både filmvisningen och genom
Simons generösa berättande en gripande, ledig och lika
humoristisk beskrivning om det stundtals svåra livet som
anhörig. Ett av syftena med med filmvisningen var att
med humor och kärlek visa att det finns flera olika sätt att
uppleva sjukdomen schizofreni.
Åhörarna kände igen sig i beskrivningarna av det både
kärleksfulla och många gånger komplicerade livet tillsammans med en nära anhörig, som är drabbad av psykisk
ohälsa. Ett av filmens huvudbudskap är, att Simon älskar
sin pappa som vilken pappa som helst, men stundtals
hatar sjukdomen och vad den fått för konsekvenser.
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Detta framgår på ett lättillgängligt och allmänmänskligt
plan, som de flesta kan känna igen sig i. Simons pappa
spelas av välmeriterade Philip Zandén. Simon delade
med sig av sköna anekdoter om filmen tillblivelse, galapremiären och hur hans pappa och Philip Zandén
fann varandra.
IFS-Dalarna fyller 30 år 2020 och filmen var ett av
två arrangemang som anordnas under året. Den andra,
en medlemsfest, infaller under hösten och är än så
länge under planering.
Med koppling till detta gratulerades föreningen av
psykolog Peter Wettainen, representant för Schizofreniförbundet. Peter överlämnade en penninggåva, som
kommer att bli ett välkommet tillskott till höstens fest.
Gåvan mottogs av föreningens vice ordförande och
nestor, Rolf Eriksson.
Filmen och Simons presentation var mycket uppskattad
vilket märktes väl på åhörarna under såväl publiksamtalet
med Simon som under mingel i pausen. Simon förstod att
många kände igen sig i hans familjs historia. Det märktes
tydligt, att denna typ
av temadagar behövs
och uppskattas. Även
om ämnet är svårt
och stundtals komplicerat kan relationerna kring sjukdomen förmedlas
på ett lättsamt, men
ändå intressant och
realistiskt sätt. Det
viktigaste budskapet är, att man som
anhörig blir sedd
och att man inte är
ensam. Vi ser fram
mot IFS-Dalarnas
Filmen "Kungen av Atlantis" kom ut 2019, fest i höst. E
Namnlöst-1 1

och man kan läsa mer om filmen och
Simon Settergren i Empati nr 1 2019.
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Minnesord över
Rakel Lundgren
ORDFÖRANDE I SCHIZOFRENIFÖRBUNDET
2001-2011
Det kändes så sorgligt och så ofattbart, att nås av beskedet att Rakel nu
i denna svåra tid lämnat oss. Hon
berättade för mig direkt efter sin
höftledsoperation nu i vår, hur lycklig hon var, hur bra hon mådde och
att hon nu kunde stödja sig på sitt
ben. Inte anade då någon av oss, att
hon några veckor senare efter infektion i operationssåret skulle
behöva tas in på sjukhus igen, där
hon sedermera drabbades av covid 19.
Rakels och mina vägar korsades
redan på 80-talet i Folkpartiets
kvinnoförbund. Vi kom båda att sitta
i riksförbundets styrelse. Jag minns
från den tiden, hur hon kom till
Riksdagshuset med två stora resväskor fyllda med kläder, det senaste
i modeväg, från boutiquen hon drev
i Bollnäs. Hon tyckte, att vi i styrelsen
borde fräscha upp oss inte bara prata
allvarsamt i politiska frågor. Hennes
kläder ledde till mycket fniss och
förtjusning. Men jag minns också
hennes stora sociala patos, hennes
kamp för de sköra och de svaga,
något som hon säkert hade med sig
från sin tid som sjuksköterska. Rakel
var modig, men inte alltid bekväm.
Hon stod alltid upp för det hon
trodde och kämpade för. Inte anade
jag då att, vi många år senare skulle
mötas i ett helt annat sammanhang.
Inte anade jag då, att vi hade en
gemensam historia.
Jag minns dock åren däremellan
hur jag såg Rakels namn i media vid
flera tillfällen. Då handlade det om
hennes engagemang som förbundsordförande i Schizofreniförbundet.

Jag minns
också de
stora affischerna bl.a.
nere i tunnelbanan i
Stockholm,
men också på
annonspelarna i
stan. Affischer som
berättade om
sjukdomen
schizofreni
och vad den
innebar för den som drabbades.
När jag vintern 2015 blev uppringd av Rakel och tillfrågad, om
jag kunde tänka mig att ställa upp
som förbundsordförande för Schizofreniförbundet, kunde jag bara inte
säga nej. Att få frågan från någon jag
kände så stor respekt och beundran
för kändes oerhört hedrande.
Rakel har, som säkert många med
mig insett, betytt så mycket för hela
förbundets struktur och uppbyggnad.
Hennes arbete och insatser i Miltonutredningen har gjort avtryck. Hon
tillhör dem, som visat på vägar,
som kan göra livet bättre för de
människor som drabbas av sjukdomen schizofreni, men också för
dessa människors anhöriga/
närstående.
Rakel lämnar ett stort tomrum
efter sig. Men minnet av henne och
hennes kamp lever vidare.
MARGARETHA HERTHELIUS

Rakels tid som ordförande kännetecknades
av att utveckla förbundet organisatoriskt
och att få struktur på
verksamheten.
Under hennes tid
spikades Schizofreniförbundets första
profilprogram: ”Ögon”
som skapats av Mats
Konradsson och man
tog fram ett policyprogram som fortfarande gäller.
Rakel berättade i Empati nr 1
2020 om policyprogrammet som
antogs 2003. Det utgick från
FN:s 22 standardregler fördelaktighet och jämlikhet, som FN
antagit 1993. Sverige antog dem
också och de var utgångspunkt i
det pågående handikapparbetet.
Schizofreniförbundet var väldigt
noga med att särskilja vår grupp,
schizofreni och liknande psykoser,
från andra grupper med psykoser.
Precis som under Miltonutredningen,
kom våra patienter lätt bort i det
allmänna pratet om psykisk ohälsa.
Syftet med både psykiatri-reformen
och Miltonutredningen var ju att
förbättra livet för människor med
schizofreni. Problemen idag är i
princip desamma som före reformerna. Det finns stora brister
både när det gäller vård, boende
och sysselsättning.
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LENNART & ÅSA

Lennart Lundin

BOKTIPS

Åsa Konradsson
Geuken

”DET SVENSKA SAMHÄLLET
ACCEPTERAR DET FAKTUM ATT DET FINNS
EN SJUKDOMSGRUPP SOM INTE FÅTT DEL AV
DEN FANTASTISKA UTVECKLINGEN
SOM KOMMIT ÖVRIGA GRUPPER TILL DEL”

En (bortglömd) grupp
mitt ibland oss
För en tid sedan skrev den västsvenske psykiatern Lars
Helldin en krönika i nättidningen TTELA. Han gav
ett mycket tänkvärt perspektiv på den pågående
corona-epidemin.
De dödssiffror som hela Sverige räds och upprörs
över och den risk för en sjunkande medellivslängd som
vi kan frukta, finns redan hos en grupp i vårt samhälle.
Helldin lyfter fram det faktum att livslängden ökat
väsentligt de senaste femtio åren för de flesta
människor i Sverige, men inte för en viss grupp.
En grupp vars sjukdom innebär en förkortad livslängd
med upp till 15-20 år och där medellivslängden, både
nationellt och internationellt, är cirka 60 år.
Han skriver: ”Vår tekniska utveckling har inom alla
områden gjort enorma framsteg men inte för alla våras
medborgare”.
Den grupp som han syftar på är människor som
drabbats av den psykiska sjukdomen schizofreni.
– Precis som om vi betraktar psykisk sjukdom på ett
annat och mer nedvärderande sätt, än annan sjukdom,
säger Helldin.
Ja, vad beror det på att det svenska samhället
accepterar det faktum att det finns en sjukdomsgrupp
som inte fått del av den fantastiska utvecklingen som
kommit övriga grupper till del.
Det är oftast behandlingsbara sjukdomar som dödar
människor med schizofreni. Sjukdomar och tillstånd
som en bättre vård och omsorg borde ta sig ann.
Ett skrämmande perspektiv!
E
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Jag är inte
sjuk och
behöver
ingen hjälp
TEXT MATS BORELL
BOKOMSLAG BORELL FÖRLAG

Xavier Amadors forskning kring bristande insikt hos personer med allvarlig psykisk sjukdom inspirerades av
hans försök att hjälpa sin bror Henry,
som utvecklat schizofreni, att acceptera behandling. Som många andra
med diagnosen schizofreni eller bipolaritet trodde inte Henry att han
var sjuk. Amador berättar i Jag är inte
sjuk och behöver ingen hjälp om sin
frustration och kampen för att hjälpa
en älskad närstående, men också om
möjligheten att sluta argumentera och
börja lyssna – för att komma vidare
tillsammans.
I samtal med klienter med allvarlig psykisk ohälsa möts vi ibland av
en bristande insikt i egna svårigheter,
en verklighetsuppfattning som strider mot alla bevis på motsatsen och
vad andra personer ser som självklarheter. Ofta möts vi även av rena
påhittade och uppdiktade förklaringar av verkligheten (konfabuleringar).
Helt naturligt väcker denna bristande
insikt och dessa konfabuleringar, med

följande ovilja att följa behandling,
frustration hos oss som vill hjälpa.
Grunden för denna frustration är att
vi förstår det som att insikten och oviljan att följa behandlingsrekommendationer styrs av den andres egen fria
vilja.
Tidigare har man ofta förstått bristande insikt som en försvarsinställning, att inte vilja eller orka acceptera
sjukdomen och de begränsningar den
kan ge. Amador visar istället att bristande insikt (anosognosi) beror på
samma hjärndysfunktion som övriga
symtom på sjukdomen. Konfabuleringarna är helt enkelt en hjärnreflex
som fyller i luckor i vår förståelse.
Betydelsen av denna förändrade förståelse leder till att vår frustration bör
kunna minska – om vi förstår att ett
problembeteende beror på sjukdomen
och inte styrs av personens fria vilja ökar vår acceptans. Dessutom ger
förståelsen en annan utgångspunkt
för hur vi kan samtala med klienten
om olika sätt att hantera svårigheterna tillsammans. Amador kallar denna möjliga samtalsmetodik för LEAP.
LEAP Listen, Empathize, Agree,
Partner (i svensk översättning Lyssna,

Känn empati, Håll med, Samarbeta)
är en metodik för att möta brukarens
föreställningar som de är – och inte
som vi önskar att de ska vara. Metodiken utgår från kognitiv terapi, klientcentrerad terapi och motiverande
samtal, och är utformad särskilt för
brukare med allvarlig psykisk sjukdom. LEAPs och Amadors budskap
är att vi inte kan hjälpa genom styrkan i våra argument utan genom
styrkan i den relation vi lyckas skapa.
Jag är inte sjuk och behöver ingen
hjälp vänder sig både till närstående och professionella inom psykiatri,
socialpsykiatri samt rättspsykiatri.
Amador skriver en lättläst text som
ger praktisk vägledning hur vi kan
undvika argumentation och motsättningar och istället utgå från de
problem vi vill lösa tillsammans.
Svenskt förord av Lennart Lundin,
vice ordförande Intresseföreningen
för Schizofreni. E

Som läsare
av Empati kan du
köpa boken med
25% rabatt.
Beställ den genom att
maila förlaget
(forlag@borellme.se)
och skriv ”Amador – Empati”
i meddelanderutan.

TITEL JAG ÄR INTE SJUK OCH
BEHÖVER INGEN HJÄLP
FÖRFATTARE XAVIER AMADOR
FÖRLAG WWW.BORELLFORLAG.SE
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Stigma kan
vi leva utan!

- hjälp oss att stoppa stigmatiseringen
kring psykisk sjukdom
Människor som lever med psykisk sjukdom stämplas ofta
orättvist och oriktigt som ”skrämmande”, ”komiska” eller
”inkompetenta”. Om du lever med psykisk sjukdom, är
detta stigma ytterligare en stressfaktor som du kan
”En magnifik
klara dig utan.
uppvisning i
Projektet StigmaWatch drivs av IFS i Göteborg och
arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom
i svenska medier. Fokus ligger på schizofreni och
ärenden vi har hanterat hittills visar att ordet ”schizofreni”
och “psykos” ofta används oriktigt.
Hjälp oss stoppa stigmatiserande rapportering. Besöka
StigmaWatch på www.stigmawatch.se och rapportera
det aktuella mediainslaget. På webbplatsen kan du även
anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

”De som inte
förmår att
balansera mellan
olika kulturella
normer, drabbas
av kulturell
schizofreni”

politisk
schizofreni”

”Filmen har
en schizofren
aura över
sig”
”Det är
ekonomisk
schizofreni.”

Rapportera Stigma på stigmawatch.se

