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”Vi fick höra om hur
Schizofreniförbundet
”föddes” i Göteborg
en gång i tiden.”
Margaretha Herthelius

Ordförande Schizofreniförbundet

V

ilken härlig kongress,
vilken härlig fest vi fick
uppleva i ett blåsigt,
men soligt Göteborg.
Lennart Lundin och
Bengt Fernström stod
som arrangörer för första dagens
upplägg, ett genomtänkt, matnyttigt
och inspirerande program.
Vi fick alla genom Lennart själv
och Ulf Malm ta del av historien om
hur förbundet en gång ”föddes” i en
liten lokal i just Göteborg för trettio
år sedan. Idag har förbundet omkring
3000 medlemmar och fyrtio lokalavdelningar. Tänk vad några få människor med goda intentioner på sikt kan
åstadkomma.
Regionrådet i Västra Götaland
Monica Selin talade sedan initierat
och engagerande om psykiatrivården
i regionen. Vår egen Åsa Konradsson
Geuken höll därefter en spännande
föreläsning om hur långt forskningen
nått, när det gäller schizofreni och
psykossjukdom.
Efter denna fina inledning fick
vi en genomgång om våra tre
stora projekt, Anhörigprojektet,
Prospect och Flickanprojektet.
Dagen avslutades med festmiddag
med fina musikinslag och tal naturligtvis.
Journalisterna Sanna Lundell
och Ann Söderlund erhöll diplom
och Ove S. Ohlssons stipendium på
25.000 kr för sin medverkan i Djävulsdansen II och Ewa Ekström, nu
ålderspensionär, som varit förbundets

ekonom i 15 år avtackades med ett
specialdesignat silverarmband.
Dag två ägnades åt kongresshandlingar och regionrådet Jonas
Andersson förde klubban med humor,
värme och säker hand assisterad av
förbundets tidigare ordförande Rakel
Lundgren.
Stor del av förhandlingstiden gick
åt att diskutera de två motionerna
som handlade om förvaltare och gode
män. Som omvald förbundsordförande lovar jag att fortsätta kampen för
förändringar, när det gäller lagstiftningen om gode män och förvaltare,
så att huvudmännen ska kompenseras
och ersättas vid förskingring eller
vanskötsel. Jag vet att kommunerna
ofta har svårt att hitta gode män
och förvaltare och med de många
ensamkommande flyktingbarn, som
nu kommit och som också har rätt till
dessa, har rekryteringen försvårats
ytterligare, men det hindrar inte att
huvudmännen måste hållas skadeslösa och ersättas för de brott de eventuellt utsatts för. Här måste ordentliga
diskussioner komma till stånd i vår
riksdag, som leder till förändringar
i lagen. Här har samtliga politiska
partier ett ansvar.
Med dessa rader vill jag så önska
er alla en riktigt härlig sommar. Jag
själv ser fram emot ytterligare två
inspirerande år tillsammans med er.
Er förbundsordförande
Margaretha
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Glöm inte mammorna
som försöker hjälpa

F

Lennart Lundin

Förste vice ordförande Schizofreniförbundet

rågan om våld och personer
med schizofreni är en
känslig och svår fråga. Då
och då läser vi om våldsdåd
där media målar upp bilden
av en vansinnig våldsman,
insnärjd av psykotiska föreställningar
och röster. Och då suckar vi och
tänker att nu måste vi för femtielfte
gången plocka fram fakta om hur det
verkligen är. Nämligen att människor
med schizofreni inte är farliga.
Sjukdomen förvandlar inte personer
till aggressiva, våldsbenägna mördare.
Myten om våld och psykisk
sjukdom är just det: en myt. Det är
samma mekanismer som triggar våld
hos människor med allvarlig sjukdom
som hos de som inte har en allvarlig
sjukdom. Missbruk, utanförskap och
att vara ung man. Och tyvärr finns
dessa riskfaktorer ibland hos personer
med psykossjukdom.

Om vi upprepar detta tillräckligt
ofta finns det en risk att vi glömmer
en utsatt grupp som faktiskt ibland
råkar ut för våld från människor med
schizofreni: mammorna. Vad vet vi
här? Det finns några svenska studier
(visserligen några år gamla) som
belyser frågan.
En av förgrundsgestalterna
i familjestöd gjorde för några
decennier en serie djupintervjuer av
mammor till människor med allvarlig
psykisk sjukdom. En stor majoritet
hade upplevt allvarliga hot, någon
form av våld och en grupp hade blivit
skadad av det våld de utsattes för.
En medarbetare vid rättspsykiatrin
gjorde för cirka tio år sedan en
totalgenomgång av personer med en
schizofrenidiagnos som dömts för
mord. Bilden var entydig: våld i nära
relationer dominerade starkt. Risken
att drabbas av våld ”på sta´n” från en
okänd person är försvinnande liten.
Det absolut vanligaste offret var
gärningsmannens mor.
Hur ska vi då förklara dessa två
studier? Antagligen var det mamman
som längst stod ut vid den allt sjukare

”Hjärskärande att
lyssna på mödrar till
vuxna söner med
psykisk sjukdom.”
sonens sida. Som försökte hålla en
struktur i sonens liv, kanske stod
upp för vikten att hålla kontakt med
sjukvården och ta sin medicin.
Jag svarar på frågor om vård och
omsorg i Schizofreniförbundets
hjälplinje. En grupp som återkommer
med svåra frågor är mödrar. Ett
typfall är den mamma som berättade
om sin situation i förra Empati.
Balansgången för dessa kvinnor i
deras oro för sitt sjuka (vuxna) barn
mellan att försöka ingripa för att
ställa saker tillrätta och rädslan för
konsekvenserna, är hjärtskärande att
lyssna på.
Håller förbundet i vår iver att
presentera fakta om våld, på att
glömma en av våra kärngrupper:
anhöriga mammor? Dessa kvinnor
känner sig ensamma och utelämnade.
Sjukvården ställer sig på den sjukes
sida (som de kanske måste) och den
utsatta mamman blir ensam.
Schizofreniförbundet måste kunna
se båda sidorna i denna svåra och
känsliga fråga.
Lennart Lundin

Aktuell forskning på Schizofrenidagen
En app i mobilen ska kunna hjälpa
människor med schizofreni att fatta
rätt beslut kring behandlingen av sin
sjukdom. Det tror psykologen och fil.
dr Rickard Färdig, som presenterade
ett nytt hjälpmedel på Schizofrenidagen på Karolinska Institutet i Solna i
mitten av maj.
– Färre än en av tio personer får
evidensbaserade sociala insatser, sa
Rickard Färdig, som påpekade att effektiv egenvård minskar de negativa
konsekvenserna av svår psykisk
sjukdom.
Med en app kan patienten få en
möjlighet att delta i ett manualbaserat
program. Ett projekt skapades för två

år sedan i samarbete med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och
hittills har 120 personal utbildats för
att kunna använda denna nya teknik
tillsammans med patienten.
– Behandlare är som mest effektiva när de kan stötta människor att ta
kontroll över sina egna liv, sa Rickard
Färdig.
Under Schizofrenidagen medverkade också Christina Dahlman, professor och överläkare i socialmedicin
vid Karolinska Institutet (KI). Hon
berättade om vilken kunskap som
finns kring uppkomsten av schizofreni till följd av omvälvande upplevelser, bland annat vid migration.

Christina Dahlman hänvisade till
flera äldre utländska studier som
påvisat en flera gånger förhöjd risk att
drabbas av schizofreni bland migranter. Med den omfattande migration
som sker i dag finns förutsättningar
att ge en fördjupad bild av siffrorna i
nya studier.
Bland övriga föreläsare fanns
Patrick Sullivan, professor och
psykiatriker vid KI, som bland annat
redogjorde för genetiska riskfaktorer och Håkan Karlsson, docent vid
KI, som talade om inflammatoriska
tillstånd och koppling till uppkomst
av schizofreni.

Text: Marianne Hühne von Seth
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Se upp med skadestånd
Överklaga omgående till förvaltningsrätten om du får
ett skadestånd som avräknas ditt försörjningsstöd.
I Nationalencyklopedin säges det
bland annat om skadestånd, antingen
det är ekonomiskt eller ideellt, att det
skall ha en reparabel funktion. Nu är
ju som bekant inte pengar allt men
erfarenheten säger att dessa ofta kan
vara en hygglig kompensation även
för mycket traumatiska händelser.
Inte så få i vår grupp erhåller
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen från sin hemkommun, detta
trots att de flesta har sjukersättning
och borde ekonomiskt ligga över den
nivå som gäller för försörjningsstöd.
Orsakerna till detta kan vara flera,
men summa summarum, pengarna
räcker inte.
I flera fall har den enskilde fått
ett ideellt skadestånd för någon
händelse, tyvärr gäller det ofta
misshandel eller annat våldsbrott

men jag har även varit med om något
så trivialt som att dålig kommunal
snöröjning har orsakat en fallolycka
med åtföljande skadestånd för sveda
och värk, så kallat ideellt skadestånd.
Den skadelidande har alltså fått ett
skadestånd för det lidande hon eller
han tillfogats av antingen misshandlaren eller den slarvige snöröjaren
(kommunen).
Så långt allt väl men nu skall vi se
vad som kan hända om den skadelidande är i den situationen att han
eller hon är tvungen att söka försörjningsstöd för sitt uppehälle. I vissa
kommuner, jag vet inte hur många,
räknar man per automatik allt skadestånd som inkomst vid beräkning
av försörjningsstöd. Detta betyder
att den som fått ett skadestånd för en
kränkning på 15 till 20.000 kronor

i allmänhet inte kan räkna med att
erhålla något försörjningsstöd på ett
par tre månader. Allt kan avräknas.
Detta, trots att praxis enligt min
mening klart talar för att någon avräkning inte skall ske, särskilt då den
skadelidande utsatts för brott.
Den som råkar ut för att ett skadestånd avräknas skall omgående
överklaga till förvaltningsrätten. Man
får visserligen ingen rättshjälp men
den förvaltning som fattat beslutet är
skyldig att hjälpa till med en överklagan. Det är lite underligt att man
måste vända sig till motparten om
man vill ha hjälp men sådana är reglerna. Ett alternativ är ett vända sig
till någon av de frivilligorganisationer
som är aktiva på området.
Per Scholtz, förbundsjurist.

Tvångsvård: Så här tycker Erfarenhetsgruppen

S

chizofreniförbundets
grupp av personer som
har en egen erfarenhet av
psykossjukdom, träffas
regelbundet för att diskutera viktiga frågor. Ett syfte är att ge
förbundsstyrelsen vägledning.
Vid senaste mötet diskuterades
psykiatrisk tvångsvård. Statistiken
säger att en stor majoritet av alla
människor med schizofreni har
någon gång i sitt liv upplevt att
tvångsvårdas.

ERFARENHETSGRUPPEN:
”Tvångsvård upplevs som traumatiskt
och kränkande även om man kan se i
efterskott att det kanske behövdes.

Det finns mycket att göra innan
tvångsvård tas till och här finns det
ibland stora brister i öppenvårdsstödet. Att jobba med sina tidiga varningstecken för insjuknande upplevs
positivt och borde vara tillgängligt
överallt.
Flera i gruppen upplevde att de
utsatts för informellt tvång och hot
om tvång.
Vården borde vara mer personcentrerad. Detta kan uppnås genom
att varje vårdtillfälle utvärderas och
personens erfarenheter tas till vara
och delges slutenvårdspersonalen.
Det finns försök i olika delar av
landet som är mycket bra. Här jobbar
man med utvärdering, feed back till

personal och noggrann planering
om personen skulle försämras igen.
Krissamtal efter varje inläggning kan
vara bra.
Kontinuitet i vårdkontakterna
minskar risken för återfall och tvångsvård. Ett bra, tätt och förtroendefullt
samarbete med vårdpersonalen är
förutsättningar för att planeringar i
förväg ska fungera.
Det är viktigt att kunna påverka
vården och vårdinnehållet även när
man tvångsvårdas.
Det känns som om man betyder
något när man blir tillfrågad om hur
man vill ha det”.
Minnesanteckningar av
Lennart Lundin
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erar. För till slut brukar det faktiskt
göra det.
Min äldsta dotter har varit arg i
perioder. Men hon har också sagt att
hon förstår att jag inte har valt att bli
sjuk med flit. Hon vänder ilskan mot
andra vuxna runt om henne. Som
borde ha sett och förstått. Hon är arg
på sig själv. Men det är inget som
någonsin var hennes fel.

Pebbles är
författare och skriver
här självbiografiskt om
sitt liv för Empati

Pebbles är snart klar med sin nya bok ”På andra sidan Nynäsvägen”
som kommer ut 2018 på Ordberoende förlag.

”Mina barn
har varit tappra”
et finns mycket
som är skamligt
med psykisk
sjukdom och att
vara en dålig
mamma är klart
en av de saker som har varit jobbigast i mitt liv. Att jag har brustit i
att kunna ta hand om mina barn och
inte klarat av att ge dem en helt trygg
uppväxt är ibland så plågsamt att det
gör ont. Skuld är tungt. Att sedan
min yngsta dotter Fanny dog i en
bilolycka när hon var 15 år gammal
gjorde allt ännu värre.
MEN DET ÄR SÄLLAN någon anklagar mig direkt, säger rakt ut, att
sådana som jag inte borde få ha barn.
Det handlar mer om förtäckta ord,
de där underförstådda blickarna och
konstiga berättelserna. Ibland hänger
till och med anklagelser där i luften.
Berättelserna som folk kommer
dragandes med handlar om människor på bygden, om den skumma släk-

tingen som blev slagen av sin man,
om mamman vars barn hamnade i ett
hemskt fosterhem och om människor
som tydligen var så jobbiga att det
nästan var tur att de till slut landade
i ett dike och dog av en överdos. Jag
vet aldrig vad jag ska svara utan står
där och lyssnar och försöker förstå
vad de vill säga mig.
ANDRA SER PÅ MIG med sorgsen
blick, en del tycker synd om mig
och klappar mig lite tafatt på kinden.
Andra vänder sig bort. De orkar inte.
Mest de äldre. De unga, de frågar.
Barnen ställer de korkade frågorna
som är väldigt smarta faktiskt.
Jag pratar och jag pratar. Jag berättar om de omsorgsanmälningar till
socialtjänsten som gjorts mot mig.
Men också om det stöd jag fått. Jag
berättar om den boendestödjare som
kom hem till mig i sex års tid. Om
sysselsättningen. Om psykiatrin, om
det bra och det dåliga. Jag pratar mig
trött, arg och hes ända tills det fung-

IBLAND KAN VREDEN LEDA till något
gott. Ilska kan vara väldigt konstruktivt. Hon har flyttat hemifrån. Hon
försöker hitta sin egen identitet. Jag
hoppas hon en dag inser vilken fantastisk kvinna hon har blivit och jag
vill att hon följer sina drömmar och
finner de nya stigarna.
Jag är på en annan plats. Det är
tomt hemma och jag inte är en förälder i vardagen längre. Jag känner mig
lite halv. Jag berättar för dem som
undrar om jag har barn att min dotter
är vuxen och har flyttat hemifrån. De
ser lättade ut. Till och med det känns
som en anklagan.
Det har varit intressant att se filmen Flickan, mamman och demonerna av Suzanne Osten och och jag har
varit involverad i “Flickan-projektet”
i Schizofreniförbundet. Det har väckt
många frågor om mig själv och mitt
föräldraskap. Själv har jag nog inte
sett de skräckmoment som andra tydligen ser så tydligt. Jag har mest sett
mig själv som om jag vandrat runt i
eländig sump och gyttja och släpat
mig fram dag för dag för dag i någon
sorts nedåtgående spiral som tog år
att vända på.
LEDA, PENGABRIST, SMUTSTVÄTT,
disk och depressioner. Bråk, mackor,
evighetslånga perioder av dåligt mående, en ändlös radda av möten med
läkare och vårdpersonal. Mängder av
människor som tycker att jag borde
göra saker fast jag inte kommer ur
sängen. Krav och gång på gång misslyckanden. Falla och resa sig. Igen
och igen.
Men jag har sett mina små döttrar.
Som tappert kämpade på likt soldater
genom allt.
Text: Pebbles Karlsson Ambrose
Foto: Kristina Kleinert
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Ny läkare
gav min far
ett nytt liv
Det kom ett brev till Empati. Det innehöll berättelsen
om Gerhard Askblom som till slut fick ett bra liv när
han mötte en engagerad läkare inom psykiatrin.

– MIN FAR HADE SCHIZOFRENI men
han for väldigt illa under många år
och jag vill visa hur viktigt det är att
psykiatrin engagerar sig i och följer
upp sina patienter, säger dottern Åsa
Askblom.
Vi träffas i hennes och sambons
radhus i Västerås och Åsa visar bilder
på sin far Gerhard som dog förra året.
En solbränd man full av liv och med
glada ögon. På en bild tillsammans
med barnbarn, på andra ensam med
ett leende mot kameran.
Det kunde varit vilken man
som helst, mitt i livet omgiven av
kärleksfulla anhöriga. Men Gerhard
hade ett svårt liv bakom sig. Ända
tills han mötte rätt läkare.
Så här skrev Åsa Askblom i sitt

öppna brev till Empati:
”Min far, Gerhard Askblom, gick
bort för lite mer än ett år sedan 73 år
gammal. Han hade konsumerat en hel
del sjukvård under sin levnad. Många
in och utskrivningar inom psykiatrin
och lika många olika läkare.
Bristande tillit från min fars sida
och inte så bra möten fick till följd
att läkemedelsbehandlingen ofta blev
kortvarig och därmed ofullständig.
Nya insjuknanden i form av
vanföreställningar och psykoser
avlöste varandra i tät följd. Men
läkare var klåpare, tyckte han och han
ville inte bli experimenterad med, så
upplevde han det.
Vi tre barn var ständigt oroliga,
särskilt när far blev sämre. Tydliga

tecken att han var sämre var
neddragna persienner, igentejpad
ventilation, utdragna elkontakter och
prat om spioner i buskarna. Så länge
han tog sina mediciner fungerade det,
men när han slutade ta dem blossade
sjukdomen upp.
JAG MINNS HANS ÅNGEST
Huset var fullt av strålning och en
farlig plats för mig, tyckte han. Han
ville skydda mig, sin minsta dotter.
Jag bodde hos honom från åtta års
ålder. Jag minns hans ångest, rädslan
och de snabba andetagen. Rösten som
var ansträngd av rädsla för vad hans
röster sa till honom. Jag visste innerst
inne att det var sjukdomen som talade
och att han behövde vård. Då kontak-
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tade jag hans äldre systrar, som ofta
kunde prata honom in till akuten.
Räddningen för min fars del
kom efter mötet med en läkare inom
rättspsykiatrin där vår far till slut
hamnade. Hon förstod att det enda
sättet att nå min far var att ägna
honom tid och att lära känna honom.
Hans tre barn, vi, blev viktiga och
involverade i samtal och behandling.
Flera kompetenser involverades och
det började likna en plan.
Då hade det dock gått långt.
Två nedbrända lägenheter och en
fällande dom i rätten. Det blev sluten
psykiatrisk vård. Men läkarens
kompetens och engagemang på den
rättspsykiatriatriska kliniken ledde till
ett nytt liv för min far. Det var första

gången i hans liv som han mötte en
engagerad läkare.
Efter ett antal år blev han
utskriven. Han flyttade hem med
stöd av öppenvården och varannan
vecka fick han samtal och stående
injektioner av samma sjuksköterska.
Kontinuitet, långsiktlighet och stöd
gjorde att han fick många bra år med
få skov som lätt kunde justeras med
samtal och medicinändring.
Men den somatiska sjukvården
som senare skulle ta hand om hans
långdragna hosta och utredning av
förändringarna i lungorna var inte
bättre på bemötande än de tidiga
psykatrikontakterna hade varit.
Lungläkaren informerade min far
över telefon och ansträngde sig inte
nämnvärt när min far avböjde all
vidare sjukvård, trots beskedet om att
vidare utredning kunde vara till stor
hjälp i en eventuell behandling.
Jag tror inte utgången hade varit
annorlunda om vidare utredning
hade gjorts. Däremot tror jag att
förloppet och omvårdnaden hade varit
annorlunda sista tiden av min fars liv.
Jag undrade om lungläkaren tagit
del av hans psykiatriska diagnos
och om hon hade tänkt att vi som
anhöriga borde blivit involverade
tidigare? Min far skulle aldrig ha
nekat utan han skulle ha bjudit med
oss på möten om läkaren uppmuntrat
till det. Jag tänker att min far blivit
skrämd och avböjt vidare utredning
av den anledningen.

"Han hade behövt
stöd och någon
vid sin sida."
Han hade behövt stöd och någon vid
sin sida men istället hände ingenting
och sjukvården blev passiv tills hans
symptom tvingade honom att åka in
akut. Han hittade inte längre hem och
en dag blev han stående passiv vid
kassan på ICA när han skulle packa
ner matvaror. Han kom inte ihåg vad
han skulle göra.
Jag trodde min far hade utvecklat

Gerhard Askblom fick ett gott liv till slut. Han
var en älskad far och han var aktiv med fiske,
trädgårdsarbete och umgänge med barnbarn.
Foto: privat

demens. Röntgen visade något
annat. Primärtumör i lungan med
spridning till hjärnan. Vi anhöriga
var oförberedda och min far hann
avlida innan alla provsvar från
undersökningarna hann tolkas och
omsättas i praktik.
Jag tänker att om läkaren hade
varit nyfiken och förstått hans
känslor, rädslor och tankar så hade
vi anhöriga blivit inbjudna som stöd
i samtalet dem emellan. Utgången
hade varit densamma men sista resan
mindre kaotisk med alla frågetecken
hängandes i luften och vårt naturliga
krav på svar och utredning.
Han avled 73 år gammal i
lungcancer med metastaser i hjärnan.
Omgiven av alla sina barn och
barnbarn och oerhört älskad.”
Text: Åsa Askblom
Foto: Marianne Hühne von Seth
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ANHÖRIGPROJEKTET AVSLUTAR MED EN MANIFESTATION.
Kerstin Liljeblad, Ingrid Lindholm och Jenny Lindström kör hårt sista året.

Slutspurt för Anhörigprojektet
”VILKEN FANTASTISK KVÄLL det blev
igår på Södra Teatern i Stockholm när
vi tillsammans hyllade anhöriga till
personer med psykisk ohälsa med en
stor fest.”
Så skrev Anhörigprojektet på sin
Facebooksida 17 maj, dagen efter
tillställningen. Just nu är projektet
inne på sitt tredje och sista år och
sprider engagemang och kunskap för
fulla muggar till anhöriga, politiker
och personal.
PROJEKTET HAR UTBILDAT anhörigkonsulenter från alla län under våren.
Gruppens medarbetare har tagit fram
en handbok i hur man kan stötta anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
– Det har varit jättespännande att
jobba med så mycket engagerade
människor, säger Ingrid Lindholm
som är projektledare.
Ingrid har arbetat med anhörigprojektet sedan oktober 2014. Hon är
själv syster till en person med schizofreni och vet vad det vill säga att vara
anhörig, att det kan vara tungt.

– Många känner inte till att man
har rätt att få stöd. Jag träffade ett
föräldrapar som inte hade varit utanför lägenheten tillsammans på åratal
på grund av att den vuxne sonen är
psykiskt sjuk och bor hemma,
berättar Ingrid för Empati.
NÄR INGRID, JENNY OCH KERSTIN
var på anhörigriksdagen i Varberg i
våras sa folk från Karlstad kommun
att de ska bli bäst i landet på anhörigstöd. Då svarade kommunen i Lund
att ”det ska minsann vi i Lund bli”.
– Bra att kommunerna satsar på
anhörigstödet och att det finns en
vilja att förbättra, tycker Ingrid och
hennes kollegor.
Projektet har även tagit fram en
film som riktar sig till vårdpersonal.
Den handlar om hur man kan bemöta
anhöriga och ger alternativ till det
som fortfarande är vanligt, nämligen
”kalla handen”, att anhöriga avvisas
med hänvisning till sekretess.
Projektet kommer att avslutas med
en manifestation i Stockholm 10 okto-

ber på World Mental Health Day. Då
överlämnas ett upprop till hälso- och
sjukvårdsminister Gabriel Wikström
med cirka 5 000 namnunderskrifter
som projektet beräknar att få i kampanjen ”Vem hjälper den som hjälper?
Dags för bättre anhörigstöd”.
– Många anhöriga känner sig maktlösa och då är det bra att ge sin röst.
Det finns en kraft i att göra något,
säger Jenny Lindström som är kommunikatör i projektet.
MÅNGA TROR ATT man måste vara
släkt för att vara anhörig, säger Jenny.
Men det stämmer inte alls. Man kan
vara en vän, kollega eller granne.
Att vara anhörig betyder helt enkelt
att man bryr sig om någon som mår
dåligt.
Anhörigprojektet avslutas i oktober och alla som vill veta mer om
projeket och få tips och idéer som
anhörig eller hur man kan engagera
sig kan gå in på webbsidan
www.vemhjalper.se
Text och foto: Kristina Kleinert
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Glada miner hos ledamöterna i kongressen och förbundsstyrelsen under pausgympan.

Schizofreniförbundets kongress 2017:

Engagerad kongress
ställde krav på förändring
Systemet med god man blev kongressens största fråga och ledamöterna vill att
förbundsstyrelsen ska intensifiera sitt arbete för att få till stånd förändringar.

K

ongressen vill ha krafttag för att komma till
rätta med systemet ”god
man och förvaltare”.
Man diskuterade en
tänkbar lagändring som skulle tvinga
överförmyndarna att polisanmäla
stölder och förskingring som gode
män och förvaltare gör sig skyldiga till. Flera kongressledamöter
fordrade utökat tillsynsansvar för

överförmyndarna och skyldighet att
regelbundet hämta in uppgifter från
huvudmannen och anhöriga.
Föreningen i Hälsingland skrev
i sin motion om det paradoxala i att
samhället fastställer att en person är
i behov av hjälp för att kunna bevaka
sin rätt, förvalta sin egendom och
sörja för person. Men samhället kräver att samma ”hjälplösa” person ska
kunna upptäcka och anmäla sin gode

man om det förekommer oegentligheter.
– Detta är orimligt, sa Göran Sjöstedt som var ombud för föreningen i
Hälsingland.
I Vallentuna framhöll föreningen
i sin motion det ohyggliga i att när
överförmyndaren upptäcker ekonomiska falsarier som gode män eller
förvaltare gjort sig skyldiga till,
så behöver överförmyndaren inte
> fortsättning på nästa sida >>
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> fortsättning från föregående sida >>

polisanmäla och den sjuke får ingen
ersättning för förlusten och ”gode
män-tjuvarna” får behålla de stulna
pengarna.
– Oacceptabelt och upprörande,
säger Linnea Nyman som företrädde
föreningen i Vallentuna.
Förbundsordförande Margaretha
Herthelius svarade att förbundet avser
att göra förslag till riksdagsledamöter
att motionera i frågan. Förbundet
ska också försöka driva frågan via
Funktionsrätt Sverige (tidigare HSO)
och Nationell Samverkan för Psykisk
Hälsa (NSPH).
30-ÅRSJUBILEET
Förbundet firade 30 år på lördagen
den 22 april med en tillbakablick.
Ulf Malm och Lennart Lundin
mindes 1980-talet.
Ulf Malm var läkare, psykiatriker
och forskare samt docent i psykiatri
vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Lennart Lundin var
psykolog på samma plats.
Forskning om behandling av schizofreni hade i början av 1980-talet
visat att familjeinsatser kunde halvera
antalet psykosåterfall per år. Men
familjeinsatser var inte praxis inom
psykiatriområdet dåförtiden i Sverige
– Vi hade i Göteborg sedan
flera år tillämpat den metodik för
familjeinsatser som utvecklats av
Julian Leff i England och Gerard
Hogarty i USA och funnit att
metodiken gav lika goda resultat
i den dagliga praktiken som i
forskningen, sa Ulf Malm.
Ulf Malm
vill att alla
patienter med
schizofreni ska
få en resursgrupp, som
ska fungera
som en utvidgad familj.
– Då behöver
patienten
aldrig lämnas
ensam i psykotiska kriser,
säger han till
Empati.

År 1982 bjöd Ulf Malm
och Lennart Lundin in till ett
kvällsmöte efter jobbet i den
psykiatriska öppenvårdens
lokaler i centrala Göteborg för att
diskutera detta och fundera över
om de inte kunde göra något.
Ett dussintal personer kom den
kvällen och det var både personal
och patienter. Bland andra deltog
Göran Petterson (konstnären
som ritade föreningens, och senare även Schizofreniförbundets
logga).
– Vi beslöt att bilda en intresseförening för schizofreni i Göteborg för att familjeinsatser skulle
bli praxis överallt i Sverige, berättade Ulf Malm.
Eftersom inga familjemedlemmar hade kommit till det
första mötet blev det första den
nystartade föreningen gjorde att även
engagera familjer och andra närstående. Snart stod föreningen på tre ben:
familjer och närstående, patienter och
professionell personal.
Så småningom utvecklades Göteborgsföreningen till ett Riksförbund
för intresseföreningar (Riks-IFS) för
alla de lokala föreningarna i Sverige
som hade bildats. Året var 1987. Det
var framför allt föräldrar, ofta kunniga och arbetslivserfarna personer,
som kom att ta ledningen i intresseförbundets kontakter med professionen och politiker.
Riks-IFS (numera Schizofreniförbundet) blev senare en viktig aktör i
en stor parlamentarisk psykiatriutredning ledd av politikern Bo Holmberg
och Harald Wilhelmsson (senare
ordförande för distriktet schizofreniföreningarna i Skåne).
Remissvaret från Schizofreniförbundet var utförligt. Tyngst vägde
nog förordandet av arbetssättet case
management och inrättandet av personligt ombud.
– Mycket i den föreslagna Psykiatrireformen kom dock av sig och
patienter med psykoser föll mellan
stolarna och flera våldsdåd begicks
under inflytande av psykosåterfall på
grund av att patienter tappades bort
av vården och/eller socialtjänsten,
berättade Ulf Malm.

Sanna Lundell och Ann Söderlund fick
diplom och höll engagerade tacktal till
Schizofreniförbundet på kongressen.

– Idag 2017 är det forskning om
behandling av Severe Mental Illness
(SMI) ”KIT för SMI” som visar att
man kan halvera antalet återfall per
år, avslutade Ulf Malm.
Denna behandling är ännu inte
praxis i Sverige.
STIPENDIUM
Djävulsdansen II sändes i SVT 2016,
en dokumentärserie om att leva med
psykisk ohälsa i sin närhet.
I Djävulsdansen II skildrade
programledarna Ann Söderlund och
Sanna Lundell människor vars närstående lider av psykisk ohälsa. Vi fick
möta starka livsöden där människor
berättade om djupa kriser men också
hopp, glädje och kärlek.
Schizofreniförbundet delade ut
Ove S. Ohlssons stipendium på
25 000 kronor vardera till programledarna för deras förmåga till
inlevelse och att väcka medkänsla,
engagemang och förståelse.
– Jag är stolt som en unge för
Schizofreniförbundets pris skrev
Sanna Lundell på Facebook efter
ceremonin.
Text och foto: Kristina Kleinert
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Lag utan genomslag
Den nya patientlagen fungerar inte.
Den slutsatsen drar Per Scholtz,
Schizofreniförbundets jurist, efter
en färsk utvärdering som visar att
tillgänglighet, delaktighet och information är sämre nu än före lagens
tillkomst.
– Detta får sägas vara ett
magert resultat efter så många års
arbete, skriver Per Scholtz
i nedanstående analys.

Patientlagen
trädde i kraft så sent som den 1 januari
2015 men redan nu presenteras en
översyn av hur den fungerat i praktiken. Det är ingen rolig läsning. Vi som
följt utvecklingen sedan lagen trädde
i kraft, antingen som patienter eller
som allmänt sjukvårdsintresserade, har
haft på känn att det i mycket ”bidde en
tumme”.
Nu bekräftas detta av regeringens
egen utredning. Under de år som man
arbetade med förslaget till ny patientlag förekom det inte mycket diskussion och debatt bland allmänheten och
inte mycket mer inom professionen.
Det var ganska tyst och det är anmärkningsvärt att det inte blev mer offentlig diskussion då en ny och förändrad
patientlagstiftning berör i princip alla
som bor i Sverige.
I utvärderingen har utredarna gjort
en analys av statistiskt signifikanta
skillnader i patienters erfarenheter
2016 och 2014 på tio olika områden,
alla knutna till var sitt kapitel i patientlagen. På inget av dessa områden hade
patienterna noterat någon förbättring.
På områdena, tillgänglighet, informa-

tion och delaktighet noterades tvärtom
en försämring. På inget område var
någon förbättring alls. Detta får sägas
vara ett magert resultat av många års
arbete.
Utredarna anger flera huvudsakliga
orsaker till det dåliga utfallet:
Patientens rättsliga ställning är
fortfarande svag av historiska skäl.
Vård och omsorg var en gång en
förmån vars innehåll inte diskuterades
och detta synsätt har överlevt många
politiska systemskiften och finns till
en del fortfarande kvar i de stora sjukvårdsorganisationerna.
Patientlagen är dessutom en ramlag, ett förhållande som inte gör det
lättare när man önskar stärka en parts
rättsliga ställning. Redan i förra seklet
var det många jurister som karaktäriserade detta sätt att skriva lag som
”snömos”.
I praktiken krävs det nog att det
skrivs in en rättighetskatalog i patientlagen där det klart framgår vilka rättigheter en patienten har och hur man
går tillväga när man anser att dessa
rättigheter inte tillgodoses.
Vårdens förutsättningar att tillämpa
patientlagen och stärka patientens fak-

tiska ställning har brister. Här har utredaren tagit på de tjockaste filttofflorna
och tassar fram. Men det handlar om
att personal på olika nivåer försöker
förhindra genomslag av det nya tänkesätt som följer av patientlagen.
Jag utredde en gång allvarliga missförhållanden på en i detta sammanhang pytteliten vårdenhet med kanske
ett par hundra anställda. Mina förslag
väckte inte någon större entusiasm
och jag fick rådet ”lägg ner skiten och
börja om på nytt någon annanstans”.
Så blev det och det var nog den minst
dåliga lösningen. Så går det naturligtvis inte att göra med den gigantiska
sjukvårdsorganisationen. Huvudmännen, alltså de politiskt valda församlingarna, har här det fulla ansvaret för
att initiera och genomföra nödvändiga
förändringar.
Statens roll blir förmodligen att
med piska och morot försöka övertyga huvudmännen att de efter över 120
år av ständigt medicinskt framåtskridande nu även skall ta sig an patienten
som individ och människa.
Per Scholtz
Förbundsjurist
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Du är inte ensam
Du är inte ensam
Du är inte ensam
Schizofreni kan stjäla lyckan i vardagen, inte bara för dig som har sjukdomen,
utan också för dina nära och kära. Därför är det viktigt att använda både
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goda exempel för att ge möjlighet till ett innehållsrikt liv.
Schizofreni
stjäla lyckan
i vardagen,
inte bara och
för dig
som har sjukdomen,
Janssen
har kan
en gedigen
historik
inom schizofreni
psykossjukdomar.
utan också
dina nära
kära. Därför
är dethar
viktigt
att använda
Doktor
Paulför
Janssen,
somoch
grundade
företaget,
tillsammans
medbåde
sina
kunskap ochutvecklat
goda exempel
för att ge möjlighet till
ett innehållsrikt
liv. våra
forskarteam
flera antipsykosläkemedel
sedan
1958. Idén med
senaste läkemedel är att du inte ska behöva tänka på din medicinering lika
Janssen
harkunna
en gedigen
historik
psykossjukdomar.
ofta, utan
ägna din
tid ochinom
kraftschizofreni
åt dina måloch
i livet.
Doktor Paul Janssen, som grundade företaget, har tillsammans med sina
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gånger om året. Med dessa alternativ vill vi på Janssen tillsammans med andra
goda krafter hjälpa dig som lever med schizofreni.
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