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”Maria Sundbom
synliggjorde familjer
som drabbats av
schizofreni.”
Margaretha Herthelius
Ordförande Schizofreniförbundet

E

fter ett händelserikt och
i mångt och mycket
överraskande 2016 med
inte alltid just så positiva
händelser och överraskningar hoppas vi väl alla
på ett gott 2017 även om det just nu
¿QQVP\FNHWVRPRURDU
)|UHJHQGHO¿FNMDJGRFNHQ
YHUNOLJW¿QLQOHGQLQJSnGHWQ\DnUHW
då jag blev inbjuden till Guldbaggegalan, eftersom skådespelaren Maria
Sundbom var nominerad till bästa
NYLQQOLJDKXYXGUROOLYnUSURMHNW¿OP
´)OLFNDQPDPPDQRFKGHPRQHUQD´
I skarp konkurrens, och med en enig
jury vann Maria för sin tolkning av
GHQLQVMXNQDGHPDPPDQL¿OPHQ
Det kändes i sig härligt att just
0DULDL6X]DQQH2VWHQV¿OP¿FNGHQ
här utmärkelsen, men kvällens höjdSXQNWYDUlQGn0DULDVHJHWWDFNWDO
Hon hade förberett sig väl, även om
hon inte visste i förväg, att just hon
VNXOOHYLQQDGHQnWUnYlUGDEDJJHQ
I inledningen av sitt tal betonade
hon, att hon ansåg sig dela priset
med sin egen lilla dotter Esther, som
L¿OPHQRFNVnVSHODUKHQQHVGRWWHU+RQIRUWVDWWHVHGDQRFKODGHQHU
mycken omsorg med att lyfta fram
barns och ungas utsatthet idag, barn
och unga som tvingas ta ansvar för
sig själv och för sin sjuka förälder,
vuxnas oförmåga att se och förstå och
samhällets tafatthet att nå fram och
KMlOSD
Det var festligt, trångt och rörigt,

men jätteroligt att ha fått vara med
på en Guldbaggegala, men höjdpunkten och behållningen för min
del av kvällen var utan någon som
helst tvekan Marias tal, som också
på bästa sändningstid kunde ses och
K|UDVL79-DJYDULQWHHQVDPRP
min uppfattning, det förstod jag på
DOODNRPPHQWDUHUXQGHUNYlOOHQ-XVW
Marias tydlighet, allvar och mod att
ta tillfället i akt och synliggöra de
kanske många gånger mest utsatta
EDUQHQLPSRQHUDGH-DJKRSSDVQX
DWW6X]DQQH2VWHQV¿OPVNDVHVDY
många, många i alla åldrar och att
samtalen kring hur vi alla på olika
sätt utifrån våra olika förutsättningar
och professioner ska kunna ställa upp
och stödja de barn och de föräldrar,
som drabbats av schizofreni och som
EHK|YHUYnUKMlOS
Till sist vill jag också berätta, att vi
nu under våren får en ny hemsida, där
du kan läsa mer om vårt utbildningsSURMHNWNULQJ¿OPHQ
Du kan också, om du inte redan
är medlem, anmäla dig om du vill gå
med i någon lokal förening eller om
du vill bli direktansluten till förbunGHW
På den nuvarande hemsidan har
du även möjlighet att anmäla dig
till årets kongress den 22-23 april i
*|WHERUJGnYLlYHQ¿UDUnUVRP
I|UEXQG
Er förbundsordförande
Margaretha
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Bättre psykosvård genom
bättre beställningar

Lennart Lundin
Förste vice ordförande Schizofreniförbundet

Å

terfall i psykos orsakar stort
lidande, mycket oro, svårigheter att fullfölja rehabilitering
RFK|NDGVXLFLGULVNcWHUIDOOHQGUDU
RFNVnP\FNHWVMXNYnUGVUHVXUVHU'HWta är ett stort bekymmer för patienter,
DQK|ULJDRFKYnUGHQ0HQGHW¿QQV
en god nyhet: modern psykiatri har
ÀHUDROLNDVlWWDWWGUDVWLVNWPLQVND
ULVNHQI|UnWHUIDOO'HW¿QQVEUDVlWW
DWWRUJDQLVHUDYnUGHQ WH[5HVXUsgrupps- ACT) och sätt att förbättra
PHGLFLQHULQJ
Schizofreniförbundets kampanj
för att få vården att öppet redovisa
sina resultat och fokusera på återIDOOVSUHYHQWLRQIRUWVlWWHU3ROLWLNHUQDEHVWlOOHUYnUGDYXWI|UDUH WH[

Fira

”

VMXNKXV +lUKDUPDQWLOOVQXLQWH
varit inriktade på att beställa resultat
(hur går det för patienterna) utan mer
beställt prestationer (exempelvis antal
OlNDUEHV|N 9LI|UHVOnUDWWEHVWlOOningarna fokuserar på för patienterna
viktiga resultat som hur många som
är i remission (när en psykospatient
inte har symtom som stör funktion
HOOHUYlOEH¿QQDQGH KXUPnQJDVRP
besöker akutmottagningarna och hur
många som läggs in för att man fått
SV\NRVnWHUIDOO
Beställningarna är alltid lokala; de
J|UVLQWHSnULNVQLYn9LPnVWHDOOWVn
ge lokal- och regionala grupper av
Schizofreniförbundet verktyg för att
kunna ha dialogsamtal med sina loNDODSROLWLNHURFKYHUNVDPKHWVFKHIHU
Vi vill veta hur mycket de lokala
beställarna egentligen vet om vårdens
resultat och påpeka för dem vikten av
DWWEHVWlOODUlWWVDNHU'lUI|UNRPPHU
tyngdpunkten av kampanjens arbete
att ligga på att stödja de lokala- och
regionala grupperna att genomföra
GHWWDYLNWLJDDUEHWH

sŝǀŝůůĂƩǀĊƌĚĞŶ
öppet redovisar
sina resultat.”

Schizofreniförbundet har haft ett
rundabordssamtal med politiker och
andra intressenter (här har vi samarbetat med läkemedelsföretagen
-DQVVHQ/LOO\RFK2WVXND/XQGEHFN (WWUHIHUDWDYGHWWDP|WHIDQQV
L(PSDWL
Vi har även ansökt om anslag från
)RONKlOVRP\QGLJKHWHQI|U
Vi samarbetar med viktiga forskare och ska tillsammans med dem
SXEOLFHUDDUWLNODULlPQHW
Kampanjen ska presenteras på
I|UEXQGHWVNRQJUHVVL*|WHERUJ
Vi kommer att ge ut en handbok
I|UORNDODYGHOQLQJDUQD
Vi ska ha en internutbildning (för
representanter från lokalavdelningarna) i hur man genomför dialogsamtal
Vi ska anordna en serie lokala möten (dialogsamtal) och sammanställa
UHVXOWDWHQ
Sammanställningen hoppas vi kunna publicera som en ranking mellan
ODQGHWVUHJLRQHURFKODQGVWLQJ
Lennart Lundin

Kongress 2017
30-års-jubileum
22-23 april 2017 i Göteborg

&ŝƌĂƟůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚŽƐƐ͊<ŽŵĞŶĞůůĞƌƚǀĊĚĂŐĂƌ͕ĞůůĞƌďĂƌĂƟůů
ŵŝĚĚĂŐĞŶ͘&ůĞƌǀĂůŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌŝĊƌ͘ŶŵćůĚŝŐƉĊ͗
ǁǁǁ͘ƐĐŚŝǌŽĨƌĞŶŝĨŽƌďƵŶĚĞƚ͘ƐĞ
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Ensamvargar har ingen chans
Arbetsgivare har rehabiliteringsansvar men försöker ofta slingra sig ur
detta. Det gäller att sätta hårt mot hårt och kräva skälig behandling.
Några medlemmar har ringt och
EHUlWWDWDWWGHNRPPLWLNRQÀLNWPHG
sin arbetsgivare som velat få dem att
IULYLOOLJWVlJDXSSVLQDQVWlOOQLQJ
I bakgrunden ligger naturligtvis
en psykisk sjukdom och för arbetstagaren har det varit sjukskrivningar
WLOORFKIUnQ3nIDOODQGHRIWDKDUGHW
rört sig om anställda inom sjukvården
och det säger sig självt att den som
är psykiskt sjuk eller lider av annan
sjukdom inte kan arbeta inom hälsooch sjukvård så länge sjukdomen är
DNWLY'HWWDlUMXLQWHVlUVNLOWDQPlUNningsvärt och här gäller samma regler
VRPSnGHQ|YULJDDUEHWVPDUNQDGHQ
Bland annat att arbetsgivaren har ett
VlUVNLOWUHKDELOLWHULQJVDQVYDU,QRP
hälso- och sjukvården där arbetsgivarna ofta har många anställda är
GHWWDDQVYDUVlUVNLOWVWRUW
Av skäl som jag inte känner försöker arbetsgivarna inte sällan komma
undan detta ansvar och hävda att alla
möjligheter till omplacering eller
OLNQDQGHlUXWW|PGD'HWWDWURWVDWW
GHWPnQJDJnQJHU¿QQVÀHUDKXQGUD
WMlQVWHUKRVDUEHWVJLYDUHQ,EODQGEOLU
saken ytterligare mer komplicerad för

den enskilde då försäkringskassan avslagit ansökan om sjukersättning och
dessutom vägrar fortsatt sjukskrivQLQJWURWVLQW\JIUnQEHK|ULJOlNDUH
Enligt min erfarenhet måste man i
en situation som denna sätta hårt mot
hårt och kräva att arbetsgivaren tar
sitt ansvar och ordnar en skälig och
ULPOLJRPSODFHULQJbYHQRPGHQ
drabbade är väl påläst och kunnig
vill jag här råda att man tar hjälp av
VLQIDFNOLJDRUJDQLVDWLRQ'HQNDQL
allmänhet sina saker och det svenska
systemet bygger på att den enskilde
har en facklig organisation på sin
VLGDYLGNRQÀLNWHUPHGDUEHWVJLYDUHQ
Ensamvargar har i allmänhet ingen
FKDQV
9LGNRQÀLNWHUlUGHWLQWHRYDQOLJW
att den enskilde är kritisk mot sina
lokala fackliga företrädare och det
NDQLEODQG¿QQDVJUXQGI|UGHWWD
bristande kunskaper och erfarenheter
WLOOH[HPSHO,VnGDQDIDOO¿QQVGHW
nästan alltid möjlighet att vända sig
högre upp i organisationen för att få
KMlOSPHGVLQVDN
Per Scholtz, förbundsjurist.

NYA Prospect
Läs mer på
www.schizofreniforbundet.se
Kontakt: aha@schizofreniforbundet.se

Insändare:
Personer med schizofreni
behöver stöd och service

D

et är nu tid att rikta strålkastarna på de som är allra
svagast i samhället - personer med schizofreni och liknande
SV\NRVVMXNGRPDU
Min son har haft schizofreni i
PnQJDnU+DQlUVQDUWnU-DJ
försöker stödja och hjälpa honom
VnP\FNHWMDJNDQ$YNRPPXQHQ
är han beviljad verksamhet tre eftermiddagar i veckan och boendeVW|GI\UDWLPPDULYHFNDQ
Sonen har negativa symptom
vilket innebär att han förlorat
PnQJDYLNWLJDIXQNWLRQHU-DJKDU
I|UV|NWInLJHQRPÀHUWLPPDUPHQ
GHWYHUNDUYDUDVWRSSKlU
Personer som har neuropsykiatriska funktionshinder får assistens
för att klara sin vardag men inte de
VRPGUDEEDWVDYVFKL]RIUHQL'HWWD
lUVNDQGDO
-DJKDUYDULWLNRQWDNWPHGÀHUD
företag som förmedlar personliga
assistenter och säger att min son
har minst lika stora behov som de
PHGQHXURSV\NLDWULVNGLDJQRV'H
IDOOHUEDUDLQRPROLNDODJVWLIWQLQJ
Lagen måste ändras!
Som pedagog anser jag också
att psykiatrin och socialpsykiatrin
måste arbeta mer med stödjande
RFKXWYHFNODQGHYHUNVDPKHW-DJ
kan berätta att skolans elevhälsa
många gånger är mycket, mycket
bättre på det här och lägger ner
VWRURPVRUJRPVLQDHOHYHU
-DJKDUOlVWRPDWWGHWVNDNRPma nya riktlinjer för patienter som
KDUSV\NRVVMXNGRPDU6MlOYKDUMDJ
JnWWSnÀHUDDQK|ULJXWELOGQLQJDU
och deltar nu i en studiecirkel som
DQRUGQDVDY,)6
Agneta Larsson
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Recension:

Boken bygger på en sann historia. Bilden visar bokens huvudperson
EvaMärta Granqvist och författaren Kerstin Weman Thornell.

:ƵƐƚŶƵŽĐŚĨƂƌĂůůƟĚʹďĞƌćƩĞůƐĞŶŽŵ
ĂŶŝĞůŽĐŚǀĂDćƌƚĂ'ƌĂŶƋǀŝƐƚ

J

ournalisten Kerstin Weman
Thornell har nedtecknat
berättelsen om Daniel och
(YD0lUWD
EvaMärta bor i en stuga
L-lPWODQGPHGWYnDYVLQDWUHEDUQ
Hon försörjer sig som fjällguide och
på lediga stunder händer det att hon
kopplar upp sig mot en datingsajt på
QlWHW'HWlUGlUKRQWUlIIDU'DQLHO
och dras till hans fantasifulla och lite
PlUNOLJDIRUPXOHULQJDU'HWlUVn
GHUDVOLYWLOOVDPPDQVE|UMDU
Daniel har förskansat sig i ett
hus på skånska landsbygden sedan
nUWLOOEDND+DQWUlIIDUVlOODQ
andra människor, livet kretsar kring
PDVNLQHUQDRFKXSS¿QQLQJDUQDSn
gården; den märkligt ihopbyggda
bilen, grävmaskinen med skopa som
han själv svetsat ihop, pelarborren,
PHWDOOEDQGVnJHQ
Social fobi, ångestproblematik,
Aspergers syndrom och schizoid

personlighetsstörning står det i hans
MRXUQDO
Den modiga och kärlekstörstande
EvaMärta beger sig ner till Skåne
och träffar Daniel i hans minst sagt
spartanska hus med kala rum och
SRMNWRUIWLJDLQUHGQLQJ'HWlU'DQLHOV
första nära möte med en kvinna och
GHEOLUEnGDGMXSWI|UlOVNDGH
Daniel har levt sitt liv på sitt eget
sätt så länge, ingenting har rubbat
KDQVFLUNODU3O|WVOLJWNRPPHUHQ
kvinna och två barn in i hans liv och
det utlöser många olika reaktioner
som leder till att samhället måste
U\FNDLQRFKI|UV|NDVWlOODWLOOUlWWD
'HWVRPIUnQE|UMDQYDUVn¿QWVOXWDU
PHGHQNDWDVWURI
EvaMärta, som själv har ett barn
som står utanför vanligheterna, tycker
synd om människor som går miste
om erfarenheten att leva med det
XGGDVRP´DOGULJ¿FNXSSOHYDGHGlU
himmelshöga och bråddjupa käns-

lorna, det där kladdiga och krångliga,
utan bara fortsatte att putsa på den
normalblanka ytan med en precis
ODJRPPMXNWUDVD´+HQQHVNlUOHNWLOO
Daniel är alltigenom äkta och hon gör
DOOWI|UDWWKMlOSDKRQRP
Varför gick det så illa? Var deras
kärlek dömd att misslyckas från
början?
Efter Daniels död skapade EvaMärta Granqvist 2012 en fotoutställning om människor som faller utanför
GHJlQJVHUDPDUQD8WVWlOOQLQJHQKDU
YLVDWVUXQWRPL6YHULJH
-DJVWUlFNOlVWHGHQKlUIDVFLQHUDQGHPHQVRUJOLJDKLVWRULHQ'HWVRP
smärtade mig mest var alla oförstående människor, och de som utnyttjade
situationen och stal det som var en
XGGDPlQQLVNDVKHPRFKOLYVYHUN
Text: Inger Gadh bibliotikarie
Psykiatribiblioteket Lund
Foto: Gunnar Thornell
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$VWULG6HHEHUJHUYHWDWWP|WHWPHOODQOlNDUHRFKSDWLHQWPnVWHSUlJODVDYGHWKRQNDOODUHQVNDPO|VQ\¿NHQKHWGHQ
VRPQnUIUDPWLOOSDWLHQWHQVLQQHUVWD'HQQ\¿NHQKHWVRPInUGHQERUWYlQGDDWWYlQGDVLJPRWGLJ

>ćŬĂƌĞŶƐŶǇĮŬĞŶŚĞƚŐĞƌ
ďćƩƌĞďĞŚĂŶĚůŝŶŐƐƌĞƐƵůƚĂƚ
$VWULG6HHEHUJHUlUOlNDUHQVRPVlWWHUGHWJRGDVDPWDOHWPHGSDWLHQWHQLI|UVWDUXPPHW
+RQEHWUDNWDUSDWLHQWHQVRPHQPlQQLVNDPHGHJQDNlQVORUUlGVORURFKWDQNDU

M

änniskor med
schizofreni har
hög överdödlighet och
ofta uppmärksammas inte
kroppsliga
sjukdomar i
tillräckligt omfattning, till följd av att
fokus ligger på den psykiska sjukGRPHQ%nGHSDWLHQWHURFKDQK|ULJD
vittnar ständigt om att bristen på
inlevelse och kunskap om patienten
NDQInI|U|GDQGHI|OMGHU

Astrid Seeberger är överläkare i
QMXUPHGLFLQYLG.DUROLQVND8QLYHUVLWHWVVMXNKXVHWL+XGGLQJH+HQQHV
sätt att arbeta är uppmärksammat och
vid 67 års ålder är hon både yrkesverksam och fortsatt efterfrågad som
föreläsare och expert på psykologin i
P|WHWPHOODQOlNDUHRFKSDWLHQW
Det som slår den som möter Astrid
Seeberger för första gången är hennes
OXJQRFKKHQQHVOnJPlOGDYlQOLJDU|VW
Man sänker själv automatiskt tonläget
och det naturliga samtalet kommer
VQDEEW$VWULG6HHEHUJHUlUIXOOVWlQGLJW

fokuserad under intervjun, precis som
QlUKRQP|WHUVLQDSDWLHQWHU
– Patienter måste få total uppmärksamhet och jag bygger upp en
UHODWLRQWLOOGHP6lUVNLOWYLGNURQLVND
VMXNGRPDUlUNRQWLQXLWHWYLNWLJW
Människor accepterar sin diagnos
lättare om de möts av empatiska
OlNDUHRFKVMXNVN|WHUVNRU%HP|WDQdet har betydelse för det medicinska
UHVXOWDWHWVlJHU$VWULG6HHEHUJHU
Hon säger att hennes sätt att skapa
I|UWURHQGHE\JJHUSnHQVNDPO|VQ\¿kenhet på andra människor som hon
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nen är det som hindrar?
Det är väldigt kortsiktigt
att slarva med de goda
samtalen, för det leder
till konsekvenser för
EnGHOlNDUHRFKSDWLHQW
En studie från ArbetsPLOM|YHUNHWYLVDUDWWÀHU
läkare än i andra jämförbara yrkesgrupper får
arbetsrelaterade besvär,
HQOLJW$VWULG6HHEHUJHU
2007 startade ett nytt
läkarprogram på Karolinska Institutet och Astrid
byggde då upp ämnet
”professionell utveckling” där studenterna lär
sig hur man tar hand om
patienterna på ett empaWLVNWRFKHWLVNWVlWW
Det räcker inte att
ha enbart medicinska
kunskaper och kliniska
färdigheter, även om
GHWWDlUJUXQGOlJJDQGH
Man måste även kunna
nå patienterna, poängteUDU$VWULG6HHEHUJHU
Den förmågan kan
man träna upp, menar
hon, om man inte av
naturen är utåtriktad
En lyssnande läkare gör skillnad.
RFKQ\¿NHQ0DQPnVWH
RFNVnKDHQVMlOYLQVLNW
kontinuiteten oerhört viktig för både
– Man kan möta patienten först när
SDWLHQWRFKOlNDUH0nQJDVWXGLHU
man har gått till botten med sina egna
visar att en god, varm relation ökar
UlGVORU-DJYHWDWWGHW¿QQVNOLQLNHU
följsamheten, att patienten exempeldär man bedriver vården som en invis tar sina mediciner för att man litar
GXVWULHOOSURFHVV0HQMDJEUXNDUVlJD
SnVLQOlNDUH
till studenterna att de ska arbeta på
Astrid Seeberger kan omsätta sin
kliniker som ger möjlighet att arbeta
kunskap i sitt eget arbete och hon
VRPGHKDUOlUWVLJSnXWELOGQLQJHQ
anser att det är möjligt också på andra
Det är sannolikt inte en slump att
NOLQLNHU)|UDWWInGHWXWU\PPHW
Astrid Seeberger drivs av ett stort
avsätter hon alltid en halv timme per
HQJDJHPDQJ+RQYl[WHXSSLV|GUD
SDWLHQW%HK|YHUMDJOlQJUHNDQMDJ
7\VNODQGLHQIDPLOMIXOODYQ\¿NHQERNDHQGXEEHOWLG
KHWRFKLQWUHVVHI|UDQGUD
– På vår klinik, under de 30 år jag
±-DJKDUDOOWLGW\FNWDWWGHWlUURarbetat här, har vi alltid haft läkarkonligt att försöka förstå hur andra tänker
WLQXLWHWWURWVDWWODJHQLQWHNUlYHUGHW
RFKIXQJHUDU(QKXPDQLVPGlUYL
De diagnoser vi har här är krävande
bryr oss om varandra har alltid varit
och komplexa, precis som de är inom
viktig för mig, den som tror sig sitta
SV\NLDWULQ
LQQHPHGGHQHQGDVDQQLQJHQKDUIHO
Men på kliniker där man säger att
detta är omöjligt?
– Då skulle jag be dem titta på varText och foto:
I|UGHWlURP|MOLJW9DGLRUJDQLVDWLRMarianne Hühne von Seth
Fotoakuten

Q\¿NHQKHWSnDQGUD
människor som hon
GH¿QLHUDUVRPHQ
Q\¿NHQKHWERUWRPGHW
som är skamligt eller
LFNHVNDPOLJW'HQ
Q\¿NHQKHWHQERUGH
vara en självklarhet
på alla kliniker, inte
minst i psykiatrin, där
patienten ofta har en
komplex sjukdomsbild
RFKGHWUHGDQNDQ¿Qnas en misstänksamhet mot vården och
de behandlingar som
HUEMXGV
En vanlig anledning
till att en behandling
misslyckas kan vara
att patienten inte
tar sin ordinerade
medicin, eller slutar ta
GHQ$VWULG6HHEHUJHU
ser att när relationen
mellan henne och
patienten är förtroendefull är risken mindre
att patienten inte ska
förstå vikten av den
EHKDQGOLQJKRQJHU
±-DJWDODULQWHEDUD
med patienten om
sjukdomen och behandlingen utan vi samtalar om hela
OLYVVLWXDWLRQHQ
Hon dömer ut den numera alltför
vanliga situationen på många mottagQLQJDU'HQGlUOlNDUHQKDUEOLFNHQ
fäst på datorskärmen och läser in
sin patients journal, samtidigt som
patienten sitter tyst, med en känsla av
YDQPDNW
±-DJKDUI|UEHUHWWP|WHWPHG
patienten noggrant och behöver inte
fästa blicken på datorn, den skapar
GLVWDQVLVDPWDOHW
Astrid Seeberger beskriver att
samtalet är ett möte där patienten
kan berätta allt för sin läkare, som
NDQRPVlWWDVLQHPSDWLLKDQGOLQJ
Det handlar om att se patienten som
en medmänniska, med egna tankar,
egna känslor, egna drömmar och egna
UlGVORU
±'HW¿QQVLGDJHQ|YHUWURSn
DWWDOODlUXWE\WEDUD7YlUWRPlU
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Schizofreniförbundet
tycker till om nytt lagförslag
6RFLDOGHSDUWHPHQWHWI|UHVOnUHQQ\ODJRPHWWQDWLRQHOOWUHJLVWHU|YHUOlNHPHGHOVI|UVNULYQLQJ
VRPVNDYDUDWLOOJlQJOLJGLJLWDOW0DQYLOOVNDSDHQVDPODGELOGDYOlNHPHGHOVEHKDQGOLQJDU
RDYVHWWYDULODQGHWSDWLHQWHQKDURUGLQHUDWVHOOHUKlPWDWXWVLQDOlNHPHGHO

S

chizofreniförbundet har
beretts tillfälle att avge
yttrande över den statliga
utredningen ”Nationell
OlNHPHGHOVOLVWD´<WWUDQdet kommer att behandla
de delar som är av särskilt intresse för
de grupper vars intresse SchizofreniI|UEXQGHWEHYDNDU
Promemorian är för en lekman i
vissa delar svårbegriplig och det beror inte bara på ämnets komplexititet
utan till delar på att språkbehandlingHQlURQ|GLJWWLOONUnQJODG'HWlULQWH
utan att den gamle Tegnér kommer i
WDQNDUQD´'HWGXQNHOWVDJGDlUGHW
GXQNHOWWlQNWD´6DPPDQIDWWQLQJHQ
på endast drygt tre sidor är dessutom
med hänsyn till att betänkandet totalt
är på drygt tre hundra sidor torftig
RFKRWLOOUlFNOLJ
Förbundets intressegrupp är

ofta användare av receptbelagda
mediciner och därför är åtgärder som
förenklar och samtidigt gör medicinKDQWHULQJHQVlNUDUHYlUGHIXOOD'HW
förekommer tyvärr att patienterna,
särskilt i storstadsområdena, besöker olika läkare och får var för sig
adekvata läkemedel förskrivna men
tillsammans får dessa mediciner icke
|QVNDGHHIIHNWHU'HQI|UHVODJQD
läkemedelslistan torde ha goda förutVlWWQLQJDUDWWI|UKLQGUDGHWWD
bYHQLHQDQQDQVLWXDWLRQVNXOOHHQ
central läkemedelslista underlätta den
GDJOLJDWLOOYDURQI|UGHYnUD0nQJD
har legalt förskrivna läkemedel som
även är mycket eftertraktade av olika
kategorier missbrukare och det förekommer att dessa på olika sätt försöker tvinga sig till dessa mediciner och
även tvinga de våra att besöka läkare
I|U\WWHUOLJDUHI|UVNULYQLQJ5LPOLJHQ

bör den föreslagna läkemedelslistan i
YDUWIDOOI|UVYnUDGHWWD
Ett annat problem som kanske kan
få en positiv lösning för vår intressegrupp är de förslag om fullmakt för
DQQDQDWWKlPWDXWOlNHPHGHO'HW
nuvarande regelsystemet är krångligt
och förändringarna kan inte annat än
DWWEOLWLOOGHWElWWUHI|UGHQHQVNLOGH
6OXWOLJHQ,SURPHPRULDQI|UHNRPmer på olika ställen resonemang om
sekretess, integritet, tillgång till den
Nationella läkemedelslistan samt den
enskildes möjlighet att förhindra att
HQI|UVNULYQLQJLQI|UHVLGHQQDOLVWD
)UDPVWlOOQLQJHQPnVWHI|UW\GOLJDV
Per Scholtz
Förbundsjurist
Läs hela promemorian ”Nationell
läkemedelslista Ds 2016:44” på
www.schizofreniforbundet.se

ĞďĂƩĂƌƟŬĞůŬƌŝƟƐĞƌĂƌďƌŝƐƚĞƌŝƉƐǇŬŽƐǀĊƌĚĞŶ
)HPSV\NLDWULNHURFKSV\NRORJHUJLFNWLOODQJUHSSPRW
GHQEULVWDQGHYnUGHQYLGQ\GHEXWHUDGSV\NRV
Dagens Nyheter publicerade i januari
en debattartikel där författarna framhåller att Sverige på många områden
DQVHVYDUDHWWI|UHJnQJVODQG0HQDWW
detta inte gäller vården av nydebuterad psykos, där vi halkat efter
DQGUDOlQGHU/HQD)O\FNWlUHQDY
författarna, medlem i SchizofreniI|UEXQGHW
Den vård som har visat sig vara
mest effektiv för förstagångsinsjuknade i psykos är väl beskriven i
den internationella litteraturen och
nWHU¿QQVRFNVnLVRFLDOVW\UHOVHQV
behandlingsrekommendationer

I|USDWLHQWJUXSSHQ'HQSUlJODVDY
snabbt omhändertagande i ett högspecialiserat multiprofessionellt team
som genomför noggrann utredning,
involverar familj och närstående och
där även psykologiska insatser skall
LQJn
Ett sådant omhändertagande har
visat sig kunna minska både psykossymptom, behov av heldygnsvård och
I|UElWWUDSURJQRVHQ
,6YHULJH¿QQVHQGDVWHWWInWDO
mottagningar som är specialiserade
på att ta emot nyinsjuknade i psykosVMXNGRP

)|UIDWWDUQDNUlYHUDWWGHWEH¿QWOLJD
vårdprogrammet för nyinsjuknade i
SV\NRVI|OMV
Att vården för nyinsjuknade i
psykos byggs ut till att omfatta hela
ODQGHW
Att vården av nyinsjuknade
i psykos skyddas vid eventuella
verksamhetsövergångar mellan olika
vårdaktörer och att man satsar på
RUJDQLVDWRULVNVWDELOLWHW|YHUWLG
Text: Kristina Kleinert
Läs hela debattartikeln på
www.schizofreniforbundet.se
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att sonen verkade personlighetsI|UlQGUDG+DQE|UMDGHVSHQGHUD
mycket pengar på en dyr bil och
köpte sommarställe och de skulle åka
WLOO0DOORUFDSnVHPHVWHU-HVSHUKDGH
RFNVnEOLYLWP\FNHWDJJUHVVLY
±-HVSHUJDSDGHRFKVNUHNRFK
skulle göra slut med tjejen, han ville
ERKRVPLJKDQÀ\WWDGHKLWRFKVRY
SnJROYHW+DQNXQGHLQWHOLJJDLHQ
VlQJI|UKDQKDGHEDFLOOVNUlFN
Anna ringde psykakuten och
hänvisades till vårdcentralen och
HQOlNDUHNRPKHPWLOO-HVSHUPHQ
bedömde honom som frisk, enligt
$QQD
– Alla begrep att han var sjuk men
ingen gjorde något, säger Anna
-HVSHUKDUXW|YHUVLQOlJHQKHW
också tillgång till en stuga där han
ERWWDYRFKWLOO8QGHUEOHY
-HVSHUVlPUHRFK¿FNVYnUnQJHVW
VRPRFNVn\WWUDGHVLJLKRWSnWHOHIRQ
±-DJULQJGHSROLVHQRFKMDJJLFN
PHGGHPGLW'lUVDWWKDQLNDOVRQJHUQDRFKYDUXUVLQQLJSnPLJ3ROLVHQ
sa att jag skulle gå, så skulle de se
YDGGHNXQGHJ|UD'HN|UGHKRQRPWLOOSV\NDNXWHQRFK-HVSHUEOHY
LQODJG

,ĞŶŶĞƐƐŽŶĨĂůůĞƌ
ŵĞůůĂŶƐƚŽůĂƌŶĂ

A

nna bor i en mellanstor svensk
stad, liksom sonen
-HVSHUVRPlUL
WUHWWLRnUVnOGHUQ
Namnen är påhittade för att inte
röja deras identitet
och en del detaljer i Annas berättelse
KDUYLlQGUDWDYVDPPDVNlO
Hennes liv kretsar kring sonen som har både schizofreni och

Slutade ta medicinen
0RUJXH¿OHIUHHSKRWR

Annas vuxne son är för sjuk för att
klara sig själv. Men för frisk för tvångsinsatser. En ständig oro för hans liv har
gjort Annas eget liv till en mardröm.
Hon säger att hon själv blivit psykisk
sjuk till följd av den svåra pressen.

PLVVEUXNVSUREOHP$QQDOlJJHUQHU
mycket tid på att försöka få grepp om
hans vård, ekonomi och livsvillkor
PHQInULQJHQKMlOSQnJRQVWDQV
– Fram till sena tonåren fungerade
WLOOYDURQ-HVSHUKDGHHQÀLFNYlQKDQ
N|SWHHQERVWDGVUlWWRFKGHÀ\WWDGH
LKRS+DQYDULVWRUWVHWWHQYDQOLJ
NLOOHMREEDGHRFKJLFNSnJ\P
Anna bodde själv i närheten och en
GDJEHV|NWH-HVSHURFKKDQVÀLFNYlQ
henne och då tyckte mamman

$QQDEHV|NWH-HVSHUYDUMHGDJLWUH
PnQDGHU6HGDQ¿FNKDQHQVFKL]Rfrenidiagnos och skrevs ut till öpSHQYnUGHQRFKVDPWDOPHGSV\NRORJ
Meningen var att medicinering skulle
lindra symptomen, men enligt Anna
slutade han ta medicinen vilket förYlUUDGHVMXNGRPHQGUDPDWLVNW
±-HVSHUKDUYDULWLQODJGLVOXWHQvård också vid andra tillfällen men i
dag är han patient inom öppenvården
som sköter och kontrollerar hans
PHGLFLQHULQJ
3UREOHPHWlUHQOLJW$QQDDWW-HVSHU
manipulerar öppenvården som är
RI|UVWnHQGHQlU$QQDNRQWDNWDUGHP
Hon får svaret att sonen verkar ”lugn
RFK¿Q´RFK´lUSnUlWWVSnU´
Men ute i samhället fungerar
LQJHWHQOLJW$QQD-HVSHUKDUP\FNHW
gott om pengar sedan han ärvt stora
tillgångar och han har köpt vad som
faller honom in för mycket stora sumPRU'HWEOLUNRQÀLNWHUPHGDQGUD
!IRUWVlWWQLQJSnQlVWDVLGD!!
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> fortsättning från föregående sida >>

och stundtals är han hotfull både mot
VLQPRURFKDQGUD
±-DJVNXOOHYLOMDDWWKDQNRPWLOO
ett gruppboende, men det vill han
LQWH-HVSHUKDUKDIWQnJRQIRUPDY
boendestöd, någon kom hem till
honom varannan vecka, men sen ville
KDQLQWHKDGHWKHOOHU
Anna har ingen kontakt med
socialtjänsten och vet inte riktigt om
GHW¿QQVHQELVWnQGVKDQGOlJJDUHVRP
KDUKDQGRPLQVDWVHUI|U-HVSHU+RQ
WURUDWW-HVSHUSnPnQJDVlWWIDOOLW
under radarn på grund av att han inte
EHK|YHUHNRQRPLVNWELVWnQG

Dålig familjeterapi
±(QSHULRGJLFN-HVSHURFKMDJWLOOVDPPDQVLIDPLOMHWHUDSL7HUDSHXWHQ
gav mig papper som handlade om
stress men inget hur man ska hantera
VWUHVV-HVSHURFKMDJ¿FNLVWlOOHWL
uppgift att titta varandra i ögonen och
VlJDI\UDSRVLWLYDVDNHU'HWlULQWH
VnGDQKMlOSYLEHK|YHU
-HVSHUKDUQXPHUDHQI|UYDOWDUH
XWVHGGDYWLQJVUlWWHQ)|UYDOWDUHQ
har totalansvaret för hans ekonomi
RFKDWWEHYDND-HVSHUVLQWUHVVHQPHQ
enligt Anna fungerar denna lösning dåligt och hon har kontaktat
Överförmyndarförvaltningen (som
har ansvar för att förvaltare sköter
sitt uppdrag och pekat på brister
kring hur förvaltaren sköter sitt
XSSGUDJ 
±-DJKDUULQJW|YHUDOOWWLOO|Spenvården, till polisen, till överförmyndaren, till patientnämnden,
till Länsstyrelsen men ingenstans
KlQGHUGHWQnJRW0DQWDUNnOSn
de anhöriga som inte har några rätWLJKHWHUQnJRQVWDQV

Tar kål på anhöriga
Anna bedömer att hon själv blivit
sjuk, både fysiskt och psykiskt till
följd av den pressade situationen
och att situationen förvärras dag
för dag medan både hon själv och
VRQHQlUSnYlJDWWJnXQGHU
Empati har talat med chefen för
Överförmyndarförvaltningen i AnQDVNRPPXQ+DQNDQLQWHXWWDOD
sig i det enskilda fallet men menar
att alla förvaltare och gode män kon-

WUROOHUDVLQQDQGHInUVLQDXSSGUDJ
De ska ha rätt kompetens, vilket i
-HVSHUVIDOOLQQHElUDWWI|UYDOWDUHQ
ska kunna förvalta och placera stora
WLOOJnQJDUSnHWWSURIHVVLRQHOOWVlWW6n
lUGHWLQWHHQOLJW$QQD
– Anna har som närmast anhörig
UlWWDWWInVH-HVSHUVDNWKRVRVVGlU
DOOWlUGRNXPHQWHUDW.ODJRPnOPnVWH
vara skriftliga och vi utreder dem
alltid, säger kanslichefen hos ÖverI|UP\QGDUHQ
Han tillbakavisar att kommunens
förvaltare skulle ha för många uppGUDJHOOHUKDI|UOnJNRPSHWHQV0DQ
gör alltid en lämplighetsprövning
bland annat kontrolleras polisregister
och eventuella skulder hos Kronofogden, men det sker ingen kontroll
om en förvaltare har uppdrag också i
andra kommuner, vilket är fallet med
-HVSHUVI|UYDOWDUH
– Detta är i huvudsak ett ideellt
uppdrag och ersättningen står inte i
proportion till den tid en förvaltare
PnVWHOlJJDQHU$OODI|UYDOWDUHRFK
gode män har fått utbildning innan de
WLOOWUlGHUVlJHUNDQVOLFKHIHQ
Förvaltare och gode män ska lämna in årsredovisningar där de i detalj

Foto: Morgue File Free Photo
UHGRYLVDUKXYXGPDQQHQVHNRQRPL
Vissa kommuner nöjer sig med stickprovskontroller av årsredovisningar
PHQL-HVSHUVNRPPXQJUDQVNDVDOOD
HQOLJWI|UYDOWQLQJHQ
Lennart Lundin är psykolog med
lång erfarenhet av arbete med patienter som har schizofreni och deras
DQK|ULJD+DQlURFNVnI|UVWHYLFH
RUGI|UDQGHL6FKL]RIUHQLI|UEXQGHW,
båda rollerna hör han ofta berättelser
från anhöriga med samma erfarenheWHUVRPLIDOOHW$QQD

Systemfel
±-DJW\FNHUDWWYLKDUHWWV\VWHPIHO
Det är kontraproduktivt med uppdelningen i självständiga myndigheter
som staten försöker övertyga om att
GHVNDVDPDUEHWD3ROLWLNHUQDKDUKDIW
för stor tilltro till samverkan och det
tankesättet är nu på väg bort, säger
/HQQDUW/XQGLQ
I stället måste det handla om koordinerade insatser från en huvudman
VRPVHUKHOKHWHQ$QK|ULJSHUVSHNWLvet måste också stärkas betydligt och
GHW¿QQVJRGDH[HPSHOSnÀHUDKnOO
i Sverige, men generellt är bristerna
VWRUDPHQDUKDQ
– Anhöriga måste bli lyssnade
på, och deras åsikter är viktiga och
VNDEHDNWDV6WXGLHUYLVDUDWWDQK|riga till psykiskt sjuka som inte får
rätt stöd själva blir sjuka, detta är
YlOGRNXPHQWHUDW
Lennart Lundin berättar att när
forskare frågar anhöriga vad som
skulle kunna hjälpa dem att må
bättre är svaret: en god vård för
min son (eller dotter) så att jag
VOLSSHURURQ
Däremot anser inte Lennart
Lundin att det behövs ändrad lagstiftning för att öka möjligheterna
WLOOWYnQJVYnUG
±5lWWVVlNHUKHWHQInULQWHVlWWDV
XUVSHO
Han hoppas att opinionsbildningen och redovisning av fakta
VNDOHGDWLOOI|UlQGULQJDU0HQSn
kort sikt kan han bara råda Anna
att slå larm till polisen när sonen
EDQNDUSnG|UUHQ

Lennart Lundin är en skoningslös kritiker
av vård och stöd som inte når fram.

Text: Marianne Hühne von Seth
Foto: Kristina Kleinert
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Sommarläger vid havet
ger stor glädje

Fotoakuten

^ƟŌĞůƐĞŶ^ŬƵƚĂŶŝEĂĐŬĂŽƌĚŶĂƌǀĂƌũĞĊƌƐŽŵŵĂƌůćŐĞƌ
ĨƂƌƉĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚƉƐǇŬŝƐŬƐũƵŬĚŽŵ͘ŵƉĂƟƉƵďůŝĐĞƌĂƌŚćƌ
ďĞƌćƩĞůƐĞŶŽŵĨƂƌƌĂĊƌĞƚƐůćŐĞƌƐŽŵŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶ͘

Skutan

är i grunden en
insamlingsstiftelse som bland annat
¿QDQVLHUDU´JXOGNDQWSnWLOOYDURQ´I|U
personer som har kontakt med psykiatrin i kommunerna Nacka och Värmdö
XWDQI|U6WRFNKROP
Monica Beckman är en av grundarna och tillika ordförande i Intresseföreningen för schizofreni och liknande
SV\NRVHU ,)6 L6WRFNKROPVOlQ
– Berättelsen om vårt läger 2016
visar vad vi kan åstadkomma genom
samarbete, kontinuitet och insatser
från olika håll, säger Monica Beckman
och fortsätter:
– Lokalföreningen Livgivarna-IFS
1DFND9lUPG|KDUWLOOVDPPDQVPHG
Skutan, kommunens eldsjälar inom
socialpsykiatrin och själverfarna gjort
denna tradition till ett strålande exemSHOSnYDGYLNDQXSSQn
Så här berättar några i personalen om förra årets läger på Gålö i
Stockholms skärgård:
”Vecka 33 är ett magiskt tal för oss
med anknytning till socialpsykiatrin i
Nacka. Det är då det är semester. Då
packar vi kappsäcken och drar iväg,
lämnar vardagens vedermödor för
läger vid havet.
Sällan har intresseanmälningarna

haglat in i så snabb takt som 2016.
Vips var stugorna i skärgårdsidyllen
fullbokade och folk på kö. Snart stod
GHWNODUWDWWSHUVRQDOHQLQWH¿FNSODWV
Men vi är ihärdiga och bokade en
egen stuga. Så lätt blir man inte av
med oss! Två av oss var på plats hela
YHFNDQRFKHQ´XWÀ\NWDUH´NRPQHUSn
dagtid.
Dagliga turer med bussen är
populära. Dalarö och Årsta havsbad
brukar stå på agendan. Då tar vi
EXVVHQGLWI|UHIWHUPLGGDJV¿ND$QGUD
vill bara vara i stillhet, ta ett klippbad,
en skogspromenad för sig själv eller
med vännerna.
En viktig del av återhämtning från
vardagen kan vara att inte allt är
bestämt från början – inget färdigt
program utan vila från rutiner och det
¿QQVXWU\PPHI|UJHPHQVDPPDLQIDOO
Det kan också vara att ha fasta rutiner
men på en annan plats med valbar
gemenskap.
Vi som jobbar försöker se till att
alla får sin plats, sitt utrymme på egna
villkor. Vi lyssnar och vi frågar.
Några som anmält sig hamnade
i en svacka inför resan men beslöt
DWWI|OMDPHGlQGn9L¿QQVGlUI|U
varandra. Det är ok att inte vara på
topp. Man passar in ändå. Alla på

Gålö vet hur det är att vara plågad
RFKGHW¿QQVVW|GRFKYlUPHDWWIn
Det är helt ok att inte orka umgås,
DWWLQWHI|OMDPHGSnXWÀ\NWKHOWRNDWW
inte prata så mycket eller vara med på
spel och upptåg. Gruppen tar hand om
varandra.
Om någon behöver åka hem
tidigare är det i sin ordning. Att vara
med en, två eller tre dagar är en vinst
istället för en förlust av återstoden.
Var och en efter sin förmåga. Gruppen
är generös och vi månar om varandra.
Vi som jobbar lyssnar. Det är det
viktigaste, och vi lyssnar både på
förtroenden och på de tysta initiativen.
Vi hjälper alla att höras och skruvar
ibland ner volymen så alla hörs.
Här banas också väg för kontakt
och gemenskap. Alla har en röst, även
den som bara ger tummen upp, eller
ner, för den delen. I övrigt kokar vi
kaffe och sånt där som vem som helst
kan göra.
Vi som jobbat på Gålö 2016 tackar
Stiftelsen Skutan för möjligheten
till en vecka som sträcker sig i tid,
mening och sammanhang långt längre
än en vecka vid Stockholms längsta
sandstrand.
Hälsar
Marcelo, Torun och Pia.”

Posttidning

B

AVSÄNDARE:
Schizofreniförbundet
Hantverkargatan 3G,
112 21 Stockholm

Annons

Vem hjälper den som hjälper?
Skriv på vårt upprop för bättre anhörigstöd!
Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Men när vården inte räcker till tvingas många anhöriga ta det övergripande vårdansvaret. Något som ofta leder till att de själva drabbas av psykisk ohälsa, blir sjukskrivna eller tvingas
går ner i arbetstid. Det vill vi ändra på. En väg dit är att hjälpa den som hjälper – innan de själva blir sjuka.
Stöd vårt arbete och skriv på vårt upprop för ett bättre anhörigstöd nu! Vid 5.000 namnunderskrifter överlämnar
vi hela listan till folkhälsominister Gabriel Wikström tillsammans med våra krav för ett bättre anhörigstöd. Tack!

Gå in på vemhjalper.se och skriv på uppropet.

NSPH:s 6 krav för ett bättre anhörigstöd
1

2

3

Att kvaliﬁcerad vård sätts in i tid

Att anhöriga möts med respekt

Att anhörigstöd ska vara en rättighet

Många anhöriga uppger att de möts av bristande respekt för sin situation. Anhöriga har ofta
en unik kunskap om sin närståendes situation.
Trots det upplever många att vården betraktar
dem som en belastning istället för en resurs.
Rätt använt är deras erfarenheter en källa till
snabbare tillfrisknande hos den närstående.

Anhöriga ska erbjudas stöd för egen del.
Enligt lag ska anhöriga till personer med psykisk ohälsa erbjudas stöd av sin hemkommun.
Dessutom bör de regionala skillnader som idag
ﬁnns motverkas så att möjligheten till stöd inte
är beroende av var man bor.

4

5

6

Att anhöriga får rätt information

Att sekretessen inte utgör ett hinder

Att insatserna ska anpassas individuellt

Trots att många anhöriga tar ett stort vårdansvar ges de, på grund av sekretess, sällan insyn i
behandlingen av sin närstående. Vårdpersonal
ska uppmuntra kontakt mellan anhörig och
närstående och nya riktlinjer för sekretessen
bör utformas.

Psykisk ohälsa har många ansikten och behoven varierar också över tid. Därför är det viktigt
att vårdinsatserna är ﬂexibla och anpassas
individuellt. Anhöriga ska ges insyn och vara
delaktiga i planering och behandling när och
där det är möjligt. Dessutom bör vården införa
verktyg som mäter kvaliteten utifrån patientens
och de anhörigas perspektiv.

När vården inte fungerar tvingas anhöriga att ta ett stort vårdansvar. En tidig
behandling och snabbare handläggning
skulle leda till minskat lidande och stora ekonomiska samhällsbesparingar.

I dag tvingas många anhöriga att söka information om sin närståendes tillstånd på egen
hand. Vården behöver i ett tidigt skede ge den
anhöriga nödvändig information utifrån en
bedömning av det aktuella fallet.

#vemhjälper | vemhjalper.se

