EMPATI
Nr 1 – 2015

Musikbehandling
funkar

BOENDE: Rickard Larsson har inget hem • EKONOMI: Bra att skriva testamente
NY BOK: Metod för att minimera återfall

2

Medlemsbladet

Utgivare
Intresseförbundet för personer med
schizofreni och liknande psykoser,
Schizofreniförbundet
Ansvarig utgivare
Per G Torell, förbundsordförande
tel. 08-545 559 86
Adress
Schizofreniförbundet
Hantverkargatan 3G
112 21 Stockholm
tel 08-545 559 80
fax 08-545 506 00
office@schizofreniforbundet.se
www.schizofreniforbundet.se
Redaktör/redaktion
Kristina Kleinert
red@schizofreniforbundet.se
08-545 559 84
Redaktionsråd
Sture Andreasson
Ulla Elfving Ekström
Per G Torell
Layout
Kristina Kleinert
Omslag
Foto: Kristina Kleinert
Tryck
Exaktaprinting AB
Antal nummer
Fyra nummer per år.
Upplaga
4000 ex
Prenumeration

250 kr per år

Manusstopp
Nr 2, 2015
Manusstopp 29 maj
I brevlådan 26 juni
Insändare
Max 800 tecken.
Villkor
Gästskribenter står själva för sina
åsikter. Redaktionen ansvarar
inte för insänt material. Redaktören tar sig frihet att redigera.
Annonser
08-545 559 84
red@schizofreniforbundet.se
ISSN 2001-709X

Per G Torell, förbundsordförande

E

n stor anhörigundersökning
har genomförts i 22 länder
i västra Europa inklusive
Canada och Australien hösten
2014. Resultatet fick jag ta del av vid
senaste sammanträde med styrelsen i
EUFAMI.
Undersökningen riktade sig till
medlemmar i anhörigorganisationer i
respektive land. Det kom in 1111 svar
och frågorna rörde sig om hur anhöriga till personer med allvarlig psykisk
sjukdom upplevde sin situation.
Som ett statistiskt resultat fick man
fram en typisk anhörig: kvinna, 58 år
som vårdar, har ansvar för, sin son/
dotter som har schizofreni under 22
timmar den senaste veckan under de
senaste 15 åren.
Jag tycker att jag känner igen beskrivningen. Har ett minne av att jag
fick ungefär den bilden när jag kom
med i förbundets arbete för drygt 10
år sedan. På sätt och vis är det sorgligt att bilden inte har förändrats.
På många områden inom psykiatrin har förändringar skett, men inte
på individnivå. Många insatser har
nog gjorts på nationell och regional
nivå, men för den person som är sjuk
och för den anhörige har lite skett.
Därför behövs vårt förbund och
alla ni som ger er tid till engagemang
i föreningar. Det är ju bara genom att
vara många som man kan påverka!
Det är också sant att undringar
om hur det är att vara anhörig har
uppmärksammats mer och mer den
senaste tiden. Ett konkret resultat på
detta är att förbundet genom NSPH
nationellt driver ett Anhörigprojekt

i vilket ingår en enkät till alla våra
anhöriga. Frågeformuläret är inte så
avancerat som Universitetet i Leuven
har haft, men kommer ändå att ge en
viss bild av situationen i Sverige. Den
har skickats ut till alla som är medlemmar i NSPH:s 13 olika förbund
Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU) har publicerat en
rapport den 11 mars. Den går igenom
det vetenskapliga underlaget för
åtgärder som kan stödja personer med
schizofreni att förändra ohälsosamma
levnadsvanor.
Genomgången visar att kunskapen
är bristfällig. Det väcker en del tankar.
Leta upp rapporten på www.sbu.se
och läs den och övriga rapporter som
kan vara intressanta.
Så har vi kongress i Örebro i maj!
Det ska bli intressant att träffas.
Förutom att Örebroföreningen får
presentera sig så blir det också en
fyllig rapport om ”Pengar, vänner och
psykiska problem” Blekinge kompetenscentrum Rapport 2015:2.
Vi håller på att fila på några ytterligare programpunkter. De som
anmäler sig får ett detaljerat program
som bekräftelse.
För övrigt önskar jag god läsning
av artiklarna i detta nummer. Den
som handlar om utskrivning till gatan
är en uppföljning och fördjupning
av några uppmärksammade artiklar i
SvD november 2014.
Önskar er alla en mild och solig
vår och mycket framtidstro! Från
kajen vid Riddarfjärden. •
Text: Per G.
Foto: Kristina Kleinert
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Nya patientlagen
Den nya patientlagen trädde i
kraft vid årsskiftet. Den stärker
bland annat rätten till ny medicinsk bedömning, så kallad
”second opinion”.
essutom stärks också patientens ställning på flera sätt:
• Patienter får rätt att söka öppen vård i hela landet (hemlandstingets remisskrav gäller). Rätten gäller
även behandlingar som inte ges i
hemlandstinget. Vårdgarantin gäller
dock inte för utomlänspatienter.
• Det förtydligas att vård inte får ges
utan samtycke. Vid akut fara får vård
dock ges om patientens vilja inte kan
utredas.
• Vårdgivarnas informationsplikt till
patienterna utökas.
• Rätten till ny medicinsk bedömning stärks (»second opinion«) vid
livshotande eller särskilt allvarlig
sjukdom. •

D

Fördjupa dig på vår hemsida
www.schizofreniforbundet.se
under Läs mer.

Illustration: Val, ClipShrine.com
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Valberedningen efterlyser personer som vill sitta i styrelsen

Föreslå kandidater
Du kan fortfarande nominera kandidater till Schizofreniförbundets
styrelse.
Du kan föreslå dig själv och/eller
andra personer som kan bli medlemmar, om de inte redan är det. Mandattiden är två år. Förbundsstyrelsen
har möte fyra gånger per år, oftast i
Stockholm.
Skicka in namn, adress och telefonnummer. Skriv varför du tycker

personen/personerna ska sitta i styrelsen och vem du är som nominerar.
Skicka in till valberedningen:
Rakel Lundgren, Kvarnvägen 15,
821 43 Bollnäs
0278-410 30 eller 070-346 17 85
Birgitta Andersson, Albrektsvägen
97, 603 53 Norrköping
011-10 00 22 eller 0708-13 82 38 •
Annons

Har du blivit orättvist behandlad?
Vi vet att många som lever med psykisk ohälsa upplever att de blir orättvist behandlade.
Upplever du att du eller någon annan har blivit diskriminerad på grund av sin psykiska ohälsa?
Har du frågor om diskriminering inom arbetslivet, vården eller andra samhällsområden?

Kontakta NSPH:s juridiska rådgivning!
Telefontid: Mån & Ons kl.13-15, Tis, Tors & Fre kl.10-12
076-555 51 99, Mejl: diskriminering@nsph.se
Webb: www.nsph.se/projekt/projektet-din-ratt/

•
•
•

Rådgivningen är kostnadsfri.

•

Vi kan tyvärr inte företräda enskilda personer vid en rättslig process.

Du kan kontakta oss via e-post, web, post eller telefon.
Juristen lyssnar på din berättelse och klargör om det du varit med om kan anses
vara diskriminering i lagens mening. Vi kan ge dig råd om vart du kan vända dig
för att få hjälp.
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Musikterapi lindrar
negativa symtom
Du kan få bättre självtillit och lättare att förstå andra människor av det musikaliska
samspelet i musikterapi. Socialstyrelsen rekommenderar behandlingen för personer
med schizofreni och liknande psykoser. Forskning visar att metoden är verksam.

C

arina Wanneborn
spelar på en
afrikansk trumma
med snabba slag,
det låter dovt
och ihåligt. Efter
en stund tar hon en lyra och slår an
strängarna som ljuder änglalikt.
Carina har schizofreni sedan
många år och har gått i musikterapi
tio gånger, idag är det den elfte.
– Jag känner mig gladare och mer
positiv nu, säger hon.
Katarina Lindblad är musikterapeut på Musikterapicentrum i
Stockholm. Hon lyssnar in Carina
och ackompanjerar henne. Efter hand
blir musiken mer och mer nyanserad,
strukturerad och hanterbar.
– Efter några gånger i musikterapi börjar man höra sig själv och
varandra och kan upptäcka egna,
dolda resurser och möjligheter, säger
Katarina Lindblad.
Musikterapi är en metod som
använder musikaliskt samspel som
kommunikationsmedel. Målet med
behandlingen är att hjälpa människor
med allvarlig psykisk sjukdom att
utveckla relationer och hantera frågor
som de kanske inte kan uttrycka i ord.
Man behöver inte kunna spela och
sjunga för att delta.
Musikterapeuten ger människor
möjlighet att skapa ett musikaliskt
uttryck för tankar, känslor, kropp och
själ med hjälp av olika instrument,
rösten och inspelad musik. På så sätt
kan man knyta an till sitt eget inre

Musikterapi ska
användas som ett
tillägg till sedvanlig behandling.
och till andra människor. Det går att
arbeta enskilt eller i grupp. Man bör
gå minst tolv gånger, helst mer.
Musikterapi ska användas som
ett tillägg till läkemedelsbehandling.
Den hjälper personer med schizofreni
att förbättra negativa symtom.
”Både
depressioner
och psykoser (schizofreniliknande tillstånd) kan
behandlas med musikterapier,
om behandlingen ges regelbundet över längre tid. Symptomen
dämpas och chansen ökar ordentligt att patienternas dagliga liv ska
fungera.”
Den kulturella hjärnan
www.kulturellahjarnan.se
Karolinska Institutet

Negativa symtom är, bland annat,
nedsatt förmåga att ta initiativ, tolka
sociala och känslomässiga sammanhang samt svårigheter med kroppsuppfattning.
I Socialstyrelsens psykosociala
riktlinjer för personer med schizofreni står det: ”Vid schizofreni med
kvarstående positiva eller negativa

psykossymtom har musikterapi som
tillägg till sedvanlig behandling positiva effekter på symtom och funktionsnivå, jämfört med enbart vanlig
behandling (evidensstyrka 2).”
– Evidensstyrka 2 betyder att det
finns en studie som har högt bevisvärde (randomiserad studie) plus
minst två med medelhögt bevisvärde
och entydiga resultat, säger Arvid
Widenlou Nordmark som är chef
för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen.
Numera utbildas musikterapeuter
i hela världen. Det första förbundet
för musikterapi i Sverige bildades år
1974, och 1981 kunde den första musikterapeututbildningen vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm starta.
Idag har vi ett par hundra utbildade musikterapeuter som arbetar inom
olika fält, exempelvis vuxen-, barnoch ungdomspsykiatri, särskola,
äldrevård och cancer.
Musikterapeuter finns både inom
landstings-, kommunala och privata
verksamheter. I hela Sverige finns
cirka 5-10 anställda inom landstinget.
Vill du ha musikterapi kan du
försöka få det genom din läkare.
Yrkestiteln är inte skyddad så använd
en terapeut som har en högskoleutbildning, till exempel från hemsidan
www.musikterapeut.se (SAM).
Ladda ner underlag från Schizofreniförbundets hemsida www.
schizofreniforbundet.se/Startsidan/
Läs mer. •
Text och foto: Kristina Kleinert
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Musikterapeut Katarina Lindblad
spelar på en marimba, ett slagverk med plattor av trä som ger
en varm och kraftig ton.
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Rickard Larsson har bott flera månader på sjukhus i väntan på bostad.

Härbärgen och sjukhus
är hans enda hem
Rickard Larsson har inget hem. Hans tillhörigheter är magasinerade och han bollas mellan
inläggningar på psykiatrisk klinik och utskrivningar till härbärgen. Malmö är en av de kommuner
där bostadssituationen för psykiskt sjuka har havererat.
– Jag har blivit behandlad som en
skit i 25 år, säger Rickard Larsson
när Empati träffar honom i ett kalt
enkelrum på en psykosavdelning på
Universitetssjukhuset i Malmö.
Här har han bott i mer än sex
veckor, trots att han sedan länge är
färdigbehandlad och utskrivningsklar.
Anledningen till att han finns kvar
på avdelningen är att Malmö kommun inte har ordnat bostadsfrågan,
trots vårdplanering tillsammans

med kliniken och Rickard själv.
Han har varit intagen i slutenvård mer än 60 gånger sedan han på
nittiotalet blev sjuk med diagnosen
bipolär sjukdom och schizoaffektivt
syndrom. När sjukdomen bröt ut
bodde Rickard i villa med sambo,
barn och bra jobb men livet slogs i
spillror nästan från den ena dagen till
den andra.
Efter separationen har boendena avlöst varandra. Han har bott i

hyreslägenheter, gruppboenden och
härbärgen. Men det har alltid slutat
på samma sätt, han har blivit vräkt
eller avhyst.
– Jag har stört grannarna, konstaterar Rickard själv.
Själv hoppas han på att hans stadsområdesförvaltning i Malmö den här
gången ska ordna en riktig bostad.
Men så sent som efter förra inläggningen i höstas hamnade han på ett
härbärge och Rickard befarar att det
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kommer att sluta så den här gången
också.
Om några dagar ska han fylla 57
år och kommer att ta emot sina barn
på sjukhuset där han har en säng och
ett bord med två stolar. Toalett och
dusch finns i korridoren. Ljuspunkten
är måltiderna och de fasta rutinerna
och att han kan röra sig som han vill,
vilket innebär långa promenader i den
närbelägna Pildammsparken.

Kritisk kurator

Jennie Andersson är kurator på
psykiatriska kliniken. Hon känner
Rickard väl och hon var med på
vårdplaneringen tillsammans med
biståndshandläggare och enhetschef
från stadsområdesförvaltningen
Väster.
– Det är vanligt att man placerar våra patienter på boenden för
missbrukare, vilket är fruktansvärt.
Rickard Larsson är en välfungerande
patient här och med rätt boende skulle han ha förutsättningar för en bättre
livskvalitet, säger Jennie Andersson.
Stadsområdesförvaltningen Väster
har avslagit Rickards begäran om ett
boende med insatser anpassade efter
hans behov, trots tunga läkarintyg.
Ärendet ligger nu i Förvaltningsrätten sedan Rickard har överklagat med
klinikens hjälp.
– Kommunerna är inte mogna för
det ansvar som psykiatrireformen
innebar. De har inte kunskapen om
psykisk sjukdom och det är förfärligt
att se våra patienter fara illa genom
att de släpps vind för våg, säger Jennie Andersson.
Problemen är välkända och Malmö
är bara en av många kommuner som
inte tar sitt ansvar utan utnyttjar lagens möjlighet att låta psykiatrin ansvara för patienten och ta kostnaden

Jennie Andersson är kurator på psykiatriska kliniken på Universitetssjukhuset i Malmö. Hon försöker hjälpa Rickard.

för patienten upp till 30 arbetsdagar,
efter det att han eller hon är färdigbehandlad. Det kan innebära närmare
sex veckor utan att något händer.
Harald Wilhelmsson är ordförande
i Schizofreniföreningen i Skåne och
ser ingen lösning i sikte för Malmös
del.
– Schizofreniförbundet kräver
sedan länge att personer med psykossjukdomar skall ha rätt till en bostad,
något meningsfullt att göra och ett
stöd utformat efter var och ens behov,
säger Harald Wilhelmsson.
Han konstaterar att Malmö kommun sedan länge har ett ineffektivt
system med ett stort antal andrahandsbostäder som Socialförvaltningen hyr ut till olika svaga grupper
på bostadsmarknaden.
– Det är en sorts kategoribostäder.
Hyreskontrakten kombineras med en
lista med sociala villkor. Socialtjänsten behåller även en nyckel och en
rätt att inspektera bostaden när som
helst. Detta strider mot hyreslagstift-

”Rickard Larsson är en välfungerande patient här och med rätt
boende skulle han ha förutsättningar för en bättre livskvalitet.”

ningen, säger Harald Wilhelmsson.

Isolering och hemlöshet

Han pekar också på att Malmö har
alltför få bostäder med servicestöd
och ett litet antal träffpunkter för
social samvaro.
Det har resulterat i ett stort efterfrågetryck på dyra gruppboenden
enligt lagen om särskilt stöd till vissa
funktionshindrade (LSS). Men endast
en liten del av alla allvarligt psykiskt
sjuka får detta stöd.
– I Malmö blir situationen mycket
svår för många, med isolering,
sysslolöshet och hemlöshet, säger
Harald Wilhelmsson.
En annan bov i dramat är reglerna
om betalningsansvaret och som gör
att patienten blir liggande kvar på
sjukhus för länge. Här kan det dock
bli förändringar. Regeringen har
tillsatt en samordnare för ökat resursutnyttjande i vården och han anser att
man kan vinna tid om vårdplaneringen sker redan när patienten skrivs in.
Men så länge det inte finns bostäder att skriva ut patienterna till finns
problemet kvar. Enligt både Harald
Wilhelmsson och Jennie Andersson
försvårar Malmös indelning i stadsområden en helhetssyn.
– Vi ser att stadsområdena hanterar
de här frågorna olika och att det är
stor skillnad på professionalismen,
säger Jennie Andersson. >>>

8

Medlemsbladet

Föräldrar ofta
själva sjuka
Föräldrar till patienter med
schizofreni i åldrarna 18-55 år
löper risk att bli sjuka till följd
av sin familjesituation. Det
visar en studie som bygger på
nio djupintervjuer.

Allt fler människor blir hemlösa och
riskerar att hamna på gatan.

Sedan Empati träffade Rickard
Larsson i början av februari har vi
varit i kontakt med Förvaltningsrätten
i Malmö. Där säger domaren i målet
att handläggningen ska inledas inom
de närmaste dagarna.
Det finns i Malmö 25 platser på
två boenden som erbjuder stöd till
personer med psykisk ohälsa och
missbruk. Vidare 24 LSS-boenden för
sammanlagt 220 brukare.

Brist på bostäder

– I Malmö finns brist på bostäder och
det är angeläget att det byggs mer för
att fler människor ska kunna få ett
gott liv, säger Annelie Larsson som
är direktör för Sociala Resursförvaltningen i Malmö. För de rent praktiska
frågorna hänvisar hon till Stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret i Malmö
hänvisar till ramöverenskommelse
på 18 sidor mellan Region Skåne
(landstinget) och regionens kommuner och det finns även en lokal
överenskommelse på 12 sidor mellan
Region Skåne och Malmö Kommun.
Inget i dessa överenskommelser ser
ut att lösa Rickard Larssons bostadssituation utan dokumentet handlar
i huvudsak om hur insatserna ska
organiseras, och av vem.
– Existensen av dessa avtal, som
är finansierade av staten, är inte nog.

De måste tillämpas också, påpekar
Harald Wilhelmsson.
Annelie Larsson säger att Malmö
stads ambition är att alla Malmöbor
ska ha en bostad och få stöd för att
kunna behålla sin bostad. Vidare att
stadsområdena arbetar med vräkningsförebyggande insatser.
Senaste nytt om Rickard Larsson
är att han i slutet av februari blev
erbjuden en plats på härbärget Vallhem i centrala Malmö. Det är privat
och drivs på uppdrag av Malmö stad.
På företagets hemsida finns följande
information: ”Vallhem är ett dygnsboende för hemlösa män, med 46
boenderum. Verksamheten på Vallhem är av lågtröskelkaraktär, vilket
innebär att vi även tar emot personer
med hög missbruksfrekvens”.
Härbärget Vallhem har uppmärksammats flera gånger i medierna på
grund av missförhållanden. Kurator
Jennie Andersson på Psykiatriska kliniken på Universitetssjukhuset säger:
– Hoppas att någon som har mer
att säga till om när det gäller boendefrågan vaknar och kan göra en annan
bedömning. Jag har försökt att prata
med individ- och familjeomsorgschefen på stadsområde Väster, men får
ingen respons. •
Text och foto:
Marianne Hühne von Seth

T

vå forskare vid Karolinska
Institutet, Eleni Siouta
och Ann-Blomgren Mannerheim, samt Ulla
Hellström Muhli, docent i
sociologi, vid Uppsala universitet är
ansvariga för studien, där biologiska
föräldrar till vuxna barn med psykisk
sjukdom, de flesta med schizofreni,
har intervjuats.
Studien visar en dyster bild, oavsett om de sjuka vuxna barnen bor
i föräldrahemmet eller inte. Bland
annat har föräldrar tvingats gå ner i
arbetstid och ibland slutat jobba helt
för att ta hand om den sjuke på heltid.
Det har lett till skilsmässor och isolering, men också till att den närstående
själv har blivit sjuk. Drivkraften har
varit att barnet ska ha det bra men
ibland har de själva blivit sjuka.
Depression, ångest, utbrändhet,
infektioner och hjärtproblem har varit
de vanligaste sjukdomstillstånden och
flera har blivit sjukskrivna på del- eller heltid. Även förtidspensionering
har förekommit.
– Det har varit svårt att få stöd och
hjälp inom öppenvården eller socialtjänsten, och de har heller inte fått
någon avlastning eller tillräckligt med
information, säger forskaren Eleni
Siouta till Svenska Dagbladet.
Några av de intervjuade tar upp
attityder i omgivningen som skapar
skam och skuld. De föräldrar som har
klarat sig bäst har lyckats hålla fast
vid ett livsprojekt eller socialt umgänge som inte handlar om den sjuke.
En del forskningsresultat har presenterats vid en konferens i Lugano,
men studien är fortfarande inte helt
klar enligt Svenska Dagbladet.•
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Tänk dig för innan du
drar in hyresnämnden

”

Min son har fått sitt hyreskontrakt uppsagt därför att han
har uppträtt störande mot andra hyresgäster. Men han är
sjuk. Hur kan jag hjälpa honom?

Juristen svarar:
En kvinna i norra Sverige har
under många år tagit hand om
sin sjuke son. Hon har med stöd
av fullmakt skött hans ekonomi
och vid några tillfällen hämtat ut
honom från polisen och förhandlat med hyresvärden.
Flera gånger har sonen lämnat
hemorten, varit borta i flera
veckor och i dåligt skick vid
hemkomsten.
Socialförvaltningen har ibland
erbjudit insatser av olika slag
men dessa har han antingen avböjt eller avbrutit. Med andra ord
så har det länge hankat sig fram.
För en tid sedan inträffade
emellertid något som tvingade
fram en ny strategi; bostadsbolaget sade upp hyresavtalet med
motiveringen att sonen vid flera
tillfällen uppträtt störande mot
andra hyresgäster.
Mitt råd i detta fall och
generellt är att om möjligt agera
på så sätt att den enskilde för
lång tid inte blir utesluten från
den ordinarie bostadsmarknaden
och hänvisad till olika offentliga
stödboenden.
Modern övervägde att dra
saken inför hyresnämnden
men tvekade samtidigt inför de
konsekvenser som skulle uppstå
om hyresnämnden skulle bifalla
bostadsbolagets krav. Detta skulle
sannolikt försvåra för honom att
få ett eget kontrakt i framtiden. Då
sonen samtidigt hade ordnat en

tillfällig bostad i en annan del
av landet beslöt modern att acceptera bolagets uppsägning.
Beslutet var naturligvis
mycket svårt för henne. Det
som avgjorde var risken att
sonen skulle ”förlora” i hyresnämnden, bli uppsagd och
därmed få en stämpel på sig.
För den händelse att detta
upplägg inte skulle hålla hade
modern förberett annat boende för sin son.
Den fråga som var central
för mig i min rådgivning var
hur man skulle lösa upp situationen utan att för framtiden
försämra sonens möjligheter
att få en egen bostad.
Han hade ingen hyresskuld
och det var en klar fördel.
Ofta är det så att när hyresvärdarna av olika skäl vill bli
av med en hyresgäst men inte
har tillräckligt ”på fötterna”
så passar de på om det blir
en miss i hyresinbetalningen
och är då många gånger helt
oresonabla även om hyran
betalas.
Nu blev han uppsagd
utan större dramatik och
accepterade uppsägningen.
Ingen hyresnämnd och ingen
kronofogde. Det förekommer
ett informationsutbyte om
”problemhyresgäster” mellan
bostadsbolagen även om detta
ofta förnekas •

Per Scholtz, förbundsjurist,
svarar på medlemmarnas frågor.

Annonser

Schizofrenifonden

Plusgiro 900727-9 • Bankgiro 900-7279
Vill du stödja forskning om schizofreni och liknande
psykoser? Sätt in ditt bidrag på Schizofrenifonden.
www.schizofreniforbundet.se/Ge gåva

Samordnad
Individuell Plan
– utifrån dina behov
Nu finns det en ny rättighet i vården för dig som tar emot
insatser från både kommun och sjukvård. Du har rätt att
begära en Samordnad Individuell Plan, (SIP). Den görs
utifrån dina mål och ska alltid utvärderas. Be din kontakt i
sjukvården eller i kommunen förbereda och kalla till en SIP.
Du bestämmer!

PrinSIP! Ett projekt som varit en del av
regeringens priosatsning. Finansierat
av SKL. Utförs av Socialpsykiatriskt
kunskapscentrum i Västerbotten,
Region Västerbotten, www.i-nod.se/sip
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Medlemsbladet

Trygga barnets ekonomi
genom klokt testamente
Den som har schizofreni kan ha svårt att hantera pengar. Därför
finns det anledning för föräldrar att i god tid planera för en trygg
ekonomisk framtid för ett vuxet barn med psykisk ohälsa.

V

uxna med psykisk funktionsnedsättning är en
utsatt grupp, inte minst
ekonomiskt. Många
har som enda inkomst
aktivitetsersättning
eller sjukersättning, som efter skatt
kan vara mindre än 7 000 kronor i
månaden. När egen bostad eller hyra
i ett gruppboende är betald återstår
inget, eller mycket lite. Bostadstillägg och tillfälligt försörjningsstöd
(socialbidrag) kan vara en räddning.
Men pengarna räcker inte till mer än
det absolut nödvändigaste.
Därför är det vanligt att föräldrar
stöttar sina vuxna barn ekonomiskt.
Man köper kläder och hjälper till
med dyrare inköp, som en tv-apparat
eller en dator. Många föräldrar sticker
också åt sin son eller dotter pengar
med jämna mellanrum.
Samtidigt är det svårt att få en
överblick över vad pengarna används
till. Den psykiska ohälsan kan också
innebära problem med att sköta ekonomin, att betala räkningar eller avgöra vad pengarna ska räcka till. Allt
detta kan också föräldrar, en god man
eller kanske ett personligt ombud
hjälpa till med i viss utsträckning.

Lotta Insulander-Lindh på
advokatbyrån Insulander-Lindh i
Stockholm anser att det viktigaste
är att se till att själv ha kontrollen.
Det innebär att föräldrarna under sin
livstid behåller sina tillgångar och
pengar och skänker bort vad de vill
och när de vill.
– Att ge bort en större gåva i form
av pengar som barnet själv förfogar
över är helt onödigt, det gäller oavsett
om barnet har funktionsnedsättningar
eller inte, säger Lotta InsulanderLindh.
Hon betonar också att penninggåvor normalt inte räknas som förskott
på arv om det inte är stora summor,
även om den frågan kan väckas av
syskon den dag föräldrarna är borta.
Skälet till att juridiskt reglerade
gåvor var vanligt förr är att det skattemässigt var förmånligt. I dag har vi
inte vare sig gåvoskatt eller arvsskatt
och då försvinner huvudskälet. En
större penninggåva kan också vara
en nackdel eftersom ett eventuellt
bostadstillägg kan minska eller försvinna. Nertrappningen börjar redan
vid tillgångar på 100 000 kronor.

– Det allra viktigaste är i stället att
skriva testamente för att
Men föräldrar är ofta
säkerställa att kvarlåtenmest oroliga för hur
skapen hamnar där man
det ska gå med barnets
vill. Där kan man också
ekonomi när de själva är
skriva in att eventuella
borta. Därför har Empati
tidigare penninggåvor till
konsulterat en av Sveriges
ett barn inte ska räknas
mest erfarna familjerättssom förskott på arv, säger
advokater för att reda ut
Lotta Insulander-Lindh.
hur man i god tid kan göra
Är föräldrarna gifta
det bästa för sitt
ska de skriva ett
vuxna barns ekoinbördes testamente.
Lotta Insulander-Lindh, en av
nomi, medan man
Sveriges mest erfarna familjerätts- Finns bara en av
själv ännu lever.
advokater. Fotograf är Olle Nordell. dem i livet, el-

ler om föräldrarna inte är gifta med
varandra, skriver var och en sitt eget
testamente. Anlita en kunnig jurist
så att formuleringarna blir juridiskt
rätt. Både advokatbyråer, banker och
begravningsbyråer kan hjälpa till.
– I testamentet kan man i detalj
reglera hur arvet för barnet med
psykisk ohälsa ska förvaltas. Man
kan stipulera det ska stå under
”förvaltning och vård” av en bank,
som betalar ut arvet på det sätt som
testamentet föreskriver, säger Lotta
Insulander-Lindh.
Men det är inte nödvändigt att just
en bank får uppdraget att förvalta
arvet. Det kan också göras av en
betrodd person som anges i testamentet. Tänk dock på att det ska vara en
yngre person med tanke på att det är
ett långvarigt uppdrag.
Många med psykiska funktionshinder har redan en god man. Det är
en person som utsetts av tingsrätten
och vars uppdrag regleras av Över-
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Alfred Nobels sista testamente från
den 27 november 1895.

för att gardera sig om barnet är gift,
eller kommer att gifta sig.
Man ska också komma ihåg att i
testamentet reglera hur fördelningen
av arvet ska se ut om det finns ytterligare syskon. Lagen säger att alla barn
har rätt till sin laglott men det hindrar
inte att man kan gynna vilket som av
barnen genom att stipulera att ett eller
flera syskon endast ska ha sin laglott
för att en större del ska kunna tillfalla
exempelvis det psykiskt funktionshindrade barnet.

Foto: Wikimedia Commons

förmyndaren, som är en myndighet
inom kommunen.
– Med en bank som förvaltare
hamnar arvet utanför överförmyndarens tillsyn. Då är det bankens
förvaltare som sköter detta enligt
testamentets direktiv, det kan handla
om utbetalning av arvet med ett
visst belopp varje månad eller vad
arvet ska användas till, säger Lotta
Insulander-Lindh.
Man måste också bestämma hur
pengarna ska placeras. Hur stor risk
vill man ta? Räntebärande konto ger
med dagens räntor låg avkastning
men är tryggt. Just nu går det bra
på aktiemarknaden, men sparande
i aktier innebär också stora risker
och arvet kan i värsta fall minska i
värde och till och med utplånas. Ta
också reda på bankens avgifter för att
förvalta arvet.
– Sen tycker jag att man ska skriva
att det ska utgöra barnets enskilda
egendom, liksom avkastning. Detta

Per Scholtz är Schizofreniförbundets jurist och han bekräftar att
många frågor från anhöriga handlar
om oro för vuxna barn med schizofreni. Också han rekommenderar att
man alltid ska ta expertis till hjälp
för att formulera testamenten och
andra handlingar så att de är juridiskt
hållbara.
– Det finns också möjlighet att
ta hjälp av banken för att teckna en
kapitalförsäkring för barnets räkning
där man kan stipulera hur utbetalningarna ska se ut, säger Per Scholtz.
Alla banker erbjuder kapitalförsäkringar och det är viktigt att jämföra villkoren, inte minst vad gäller
avgifterna till banken. Principen för
en kapitalförsäkring är att de betalas
med skattade pengar och sedan debiteras en schablonskatt på 0,27 procent
varje år.
Ingela Gabrielsson är privatekonom på Nordea. Hon tycker att
kapitalförsäkring är ett bra alternativ
när man vill styra både placering och
utbetalningar.
– Man kan sätta in förmånstagare
och man kan bestämma hur och när
utbetalningarna ska ske. Utbetalningarna är skattefria, säger Ingela
Gabrielsson. •
Text: Marianne Hühne von Seth

Program som
fungerar
Universitetssjukhuset Sahlgrenska i
Göteborg arbetar framgångsrikt med
ett behandlingsprogram som ger psykiskt sjuka möjlighet att bestämma
över sina liv.
Programmet kallas Integrerad
Psykiatri och har visat sig vara en av
de bästa metoderna för att minimera
återfall i psykos. Behandlingen går
kort ut på att det runt patienten finns
en resursgrupp som styrs av patienten
själv, läkare, närstående och andra
som patienten valt ut. Tillsammans
sätter gruppen upp mål och tar fram
en individuell vårdplan för ett bra liv
ur alla synvinklar.
Nu har experterna vid Nå Utteamet på Sahlgrenska skrivit en
handbok i ämnet. Ett av kapitlen
som i detalj presenterar metoden bör
vara mycket inspirerande för andra
landsting som vill ta efter. Här finns
gott om referenser till artiklar och
böcker om man vill gå till källorna.
En patient och en närstående medverkar med egna kapitel och ger sina
perspektiv på metoden.
Schizofreniförbundet har bidragit
ekonomiskt till arbetet med boken.
Boken ges ut av förlaget Studentlitteratur. •
Text: Inger Gadh, bibliotekarie
Psykiatribiblioteket Lund

Annons

Spara med hjärtat
Låt pengarna växa samtidigt som de verkar för en god sak. Spara i Swedbank
Robur Humanfond så bidrar du årligen med två procent av din fondförmögenhet
till Schizofreniförbundets viktiga arbete. I Humanfond investerar vi i svenska
företag som tar ansvar för vår omvärld. Mer information om ideellt fondsparande
hittar du på swedbank.se/schizofreni
Swedbank Robur i stolt samarbete med Schizofreniförbundet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

