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”Man försöker
dra in på stöd och
rättigheter som vi
har tagit för givna.”
Margaretha Herthelius
Ordförande Schizofreniförbundet

är jag skriver detta har
K|VWHQNRPPLW0nQJD
har fått möjlighet till vila
och rekreation under somPDUHQ
Men vi kommer säkerligen att
minnas sommaren 2016 främst för
de fasansfulla och vidriga dåden och
olyckorna, som tog många mänQLVNRUVOLY9DGlUGHWVRPKlQGHUL
YlUOGHQ"9DUWlUYLSnYlJ"2FKYDG
händer i vårt eget land? Jag tycker att
GHW¿QQVDOODQOHGQLQJDWWNlQQDRUR
inte minst när det gäller de grupper,
VRPYLUHSUHVHQWHUDU
I mars förra året startade i Stockholms län på försök den så kallade
psykiatriambulansen, ett fantastiskt
WLOOVNRWW,VWlOOHWI|UDWWSROLVHQVND
rycka ut, när någon drabbats av allvarlig psykisk ohälsa med suicidrisk,
kan man ringa efter psykiatriambuODQVHQGlU¿QQVGHWI|UXWRPDPEXlanssjukvårdare en sjuksköterska med
VSHFLDOLVHULQJLQRPSV\NLDWULQ-DJ
trodde att denna verksamhet blivit
känd för alla, inte minst mot bakgrund av att man i lokalpressen vid
ÀHUDWLOOIlOOHQNXQQDWOlVDRPGHQQD
VSHFLHOODDPEXODQV
Döm om min förvåning, när jag
som nämndeman i övervakningsnämnden häromdagen förstod att
vetskapen om psykiatriambulansen
VDNQDGHVKRVIULYnUGVSHUVRQDOHQ1lU
en av de personer som skulle möta
oss i nämnden drabbats av allvarlig
psykos, visste man inte hur man
VNXOOHKDQGVNDVPHGGHWWD$OODYDU
visserligen överens om, att ärendet

skulle tas upp vid senare tillfälle och
att den drabbade absolut behövde
akut vård, men man kände inte till
SV\NLDWULDPEXODQVHQVH[LVWHQV
9LWDODUDOODYLWWRFKEUHWWRPPlQniskors lika värde och allas rätt till
god och adekvat vård, delaktighet och
gemenskap och ändå ser vi hur man
från olika håll försöker dra in på stöd
och rättigheter, som vi i många år tagit för givna och att goda initiativ inte
QnUXWWLOOGHPGHWSnROLNDVlWWEHU|U
Jag tror, att Schizofreniförbundet, ja hela funktionshinderrörelsen,
behöver mobilisera för att bevaka att
det som vi med möda uppnått inte tas
ifrån oss och att de goda exemplen
VSULGV9LPnVWHSUDWDPHGYnUDSROLtiker, skriva insändare och debattartiklar och bjuda in till möten, då kan
vi skapa en större medvetenhet och
NXQVNDSKRVPnQJDPnQJDÀHU
En positiv nyhet är att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
dragit tillbaka sitt fullständigt horULEODI|UVODJRPHQVMXNVNDWWGYVDWW
arbetsgivaren ska betala 25 procent
av lönen vid långtidssjukskrivning
XWDQQnJRQERUWUHJUlQV9nUDJUXSper har redan idag stora svårigheter
DWWNRPPDLQSnDUEHWVPDUNQDGHQ
Annika Strandhälls förslag förmedlade en vilja att stänga dörren för
många och för säkerhets skull också
YULGDRPQ\FNHOQ'HWlUHQVWRU
lättnad, att regeringen har lyssnat till
NULWLNHQ
Er förbundsordförande
Margaretha
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Vem kan man lita på?
”Ska vi samarbeta måste det handla
om frågor där vi vet vad vi vill.”
Lennart Lundin
Förste vice ordförande Schizofreniförbundet

R

iksrevisionen har
nyligen publicerat en
granskningsrapport:
”Säkra och effektiva
läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsLQGXVWULQVLQÀ\WDQGH"´
5DSSRUWHQSHNDUSn
ULVNHQI|ULQVWLWXWLRQHOONRUUXSWLRQ
'HWWDLQQHElUDWWGHWNDQ¿QQDVDOOWI|U
starka band mellan dem som ska
JUDQVNDVRFKGHVRPJUDQVNDU'HWWD
till skillnad mot individuell korrupWLRQ PXWRURFKG\OLNW 
I sammanhanget är det naturligtvis
SLNDQWDWW5LNVUHYLVLRQHQlUGMXSW
sargat av just det första slaget av korUXSWLRQ$OODWUHULNVUHYLVRUHUQDKDU
QXDYJnWW
Svårigheten vid granskning av läNHPHGHOlUDYROLNDVODJ(WWSnWDJOLJW
bekymmer är kvaliteten i de forskningsrapporter som utgör underlag för
WLOOVWnQGRFKUHNRPPHQGDWLRQHU'HW
¿QQVEULVWHULKXU|SSHQLQGXVWULQ VRP
bekostar den mesta forskningen) är att
UHGRYLVDQHJDWLYDUHVXOWDW
(QDQQDQVYnULJKHWlUDWWGHÀHVWD
H[SHUWHUVRP¿QQVWLOOJlQJOLJDI|U

granskning är, eller har varit, konVXOWHUHOOHUI|UHOlVDUHWLOOLQGXVWULQ
5HYLVLRQHQVNULYHUDWWGHWWDNDQYDUD
naturligt eftersom experter är efterV|NWDRFKGHIUlPVWDEOLUHIWHUV|NWD
5HYLVLRQHQKDUQnJUDUHNRPPHQdationer för att göra myndigheternas
granskningsuppdrag bättre och mer
HIIHNWLYW
Man kan vidga frågan för Schizofreniförbundets del: vem ska vi
VDPDUEHWDPHGRFKYLONDULVNHU¿QQV"
I Sverige har det funnits en inställning från ideella rörelser att det är
okontroversiellt att ta emot bidrag
från offentliga organisationer och
P\QGLJKHWHU-DJPLQQVIUnQPLQD
tidiga kontakter med brukar/anhörigrörelser i England och USA att man
GlUKDGHHQKHOWPRWVDWWLQVWlOOQLQJ
Myndigheter och offentliga organisaWLRQHUYDUMXPRWSDUWHQ+XUNXQGHYL
i Sverige låta oss sponsras av dem?
6RYDPHG¿HQGHQ
Patientorganisationerna måste vara
ytterst vaksamma så att de inte blir
UHGVNDSI|UOlNHPHGHOVLQGXVWULQ6ND
vi samarbeta måste det handla om
IUnJRUGlUYLYHWSUHFLVYDGYLYLOO

Samarbetet måste kringgärdas av
klara avtal, och vad vi gör tillsamPDQVPnVWHYDUDKHOW|SSHW
Ett exempel på detta är förbundets arbete för att få psykiatrin att
EHKDQGODSV\NRVSDWLHQWHUElWWUH
Fokus är att få till bättre politiNHUEHVWlOOQLQJDUWLOOVMXNYnUGHQ'HW
handlar om att inte beställa ”pinnar”
(dvs prestationer) utan att beställa
JRGDEHKDQGOLQJVUHVXOWDW2FKGH
goda resultaten bör vara färre psykosnWHUIDOO
Efter en debattartikel från förbundet i Dagens Medicin 27 juni
har vi inlett ett samarbete med tre
läkemedelsbolag om att arrangera
ett runda-bordssamtal med politiker,
IRUVNDUHRFKNOLQLNHU'HWWDVDPWDO
ska utmynna i en vägledning till Schizofreniförbundets lokalavdelningar
för deras dialog med politikerna i
EHVWlOODURUJDQLVDWLRQHUQD
När vi har genomfört aktiviteterna
lUVDPDUEHWHWVOXW,QGXVWULQVGHOlU
att betala kostnaderna för arrangHPDQJHW(WWEUDH[HPSHOSnVDPDUEHWHSnYnUDYLOONRU
Lennart Lundin

30års-jubileum och kongress
ϮϮͲϮϯĂƉƌŝůϮϬϭϳŝ'ƂƚĞďŽƌŐ
ŽŬĂŚĞůŐĞŶƌĞĚĂŶŶƵͲƐŬŝĐŬĂŝŶŵŽƟŽŶĞƌƐĞŶĂƐƚϮϯͬϭϮϬϭϳ
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Dödsbo krävs på skulder
”Jag har fått kvarlåtenskapen efter en person som inte hade betalat
sina räkningar. Nu strömmar kravbreven in. Vad ska jag göra?”
Juristen svarar: %HWDODLQWH
I somras stötte jag på följande
VRPNDQKDDOOPlQWLQWUHVVH(QPDQ
ULQJGHPLJRFKEHUlWWDGHI|OMDQGH
Hans sammanboende sedan
ÀHUDnUKDGHDYOLGLWRFKLWHVWDPHQWH
förordnat att sedan ett barn fått sin
laglott skulle hela kvarlåtenskapen
WLOOIDOODGHQPDQVRPULQJGHPLJ
Bouppteckning skulle upprättas
av en ansedd byrå men drog ut på
WLGHQ'HQDYOLGQDKDGHXQGHUVLQ
sista sjukdomstid struntat i att betala
UlNQLQJDU+HQQHVHNRQRPLEHIDQQ
sig vid dödsfallet försiktigt uttryckt i
RRUGQLQJ

'HWlUQXGHWKHODE|UMDU9nU
medlem har ingen uppfattning om
dödsboets ställning men misstänkte
DWWGHQYDUU|ULJ+DQ¿FNQlVWDQ
varje dag räkningar med posten
VWlOOGDWLOOG|GVERHW1nJUDYDUIUnQ
inkassoföretag och ganska hotfulla
LWRQHQ+DQV|NWHKDQGOlJJDUHQSn
bouppteckningsbyrån men denne
var som många andra i detta land på
VHPHVWHU
När han sedan ringde mig var mitt
råd: Betala inte!
9LGVHQDUHVDPWDOPHGERXSSWHFNQLQJVI|UUlWWDUHQ¿FNMDJOlUDDWW
många fordringsägare, även kom-

Per Scholtz, förbundsjurist.

muner, skickar fakturor på vinst och
förlust och hoppas på betalning från
QnJRQVRPLQWHYHWVLWWHJHWElVWD
Har man betalat kan det vara svårt att
InVLQDSHQJDUnWHU
Mitt råd till den som fått en faktura
under omständigheter som ovan är att
inte betala och att överlämna fakturan
till den som skall göra bouppteckQLQJHQ
Är det så att en dödsboanmälan
VNDOOXSSUlWWDVlUVDNHQlQQXHQNODUH
Överlämna fakturorna till den kommunale befattningshavare som skall
göra anmälan så får vederbörande ta
VWlOOQLQJWLOOIRUWVlWWQLQJHQ

Förbundsjurist Per Scholtz kräver:
Staten måste ta över vården
i hade val för knappt två år
sedan och i stora delar av landet
förändrades majoritetsförhållandena i både landstings- och
NRPPXQIXOOPlNWLJH/|IWHQDYJDYV
skatter höjdes och tidigare brister
skulle åtgärdas liksom att eftersatta
grupper skulle lyftas fram och i vissa
IDOONRPSHQVHUDV
9DGKDUGnKlQW",QWHP\FNHW
oavsett majoritetsförhållanden är på
GHÀHVWDKnOOI|UKnOODQGHQLVWRUWRI|UlQGUDGH(QGDVWVNDWWHUQDKDUK|MWV
2MlPOLNKHWHQLYnUGHQKDUDOOWLG
IXQQLWVPHQKDU|NDWEODWLOOI|OMGDY
att nya, effektivare och mycket dyra
OlNHPHGHO¿QQVWLOOJlQJOLJDOLNVRP
K|JNYDOLWDWLYYnUGLXWODQGHW%HURende på var du är bosatt här i landet
är detta antingen en utopi eller något
som sjukvårdshuvudmannen normalt
EHNRVWDU

De öppna bristerna i vården är
ungefär desamma som tidigare år;
personalbrist som förvärras under
VHPHVWUDUQD0DVVXSSVlJQLQJDUIUnQ
vissa personalkategorier som kan
medföra hot mot vårdens säkerhet
och kvalitet, sängar i korridorer
och sköljrum, stängda vård- och
DNXWDYGHOQLQJDURVY'HVVDI|UKnOlanden är sedan årtionden väl kända
av sjukvårdsadministratörer men
trots detta har man inte förmått
prestera förslag eller åtgärder mot
EULVWHUQD
Enligt min mening är detta
tillstånd, som även på många håll
medfört ett symbiotiskt förhållande
mellan de politiska och administrativa ledningarna, skadligt och måste
EU\WDV(QRUJDQLVDWLRQVRPXQGHU
så lång tid missat väsentliga delar av
VLQDXSSJLIWHUKDULQJHWEHUlWWLJDQGH

'HW¿QQVEDUDHQDNW|UVRPNDQ
NODUDGHQQDXSSJLIWRFKGHWlU6WDWHQ
Det bör tagas politiska initiativ för att
XWUHGDGHQQDP\FNHWYLNWLJDIUnJD
'HWNRPPHUDWWWDOnQJWLGPHQ´5RP
E\JJGHVLQWHSnHQGDJ´
9nUJUXSSSHUVRQHUPHGVFKL]Rfreni och liknande psykossjukdomar,
upplever ständigt försämringar i de
insatser som de får från kommuner
och landsting och nästan alltid är skäOHQVRPnEHURSDVHNRQRPLVND9LKDU
inte medias öron, vi kan oftast inte
göra vår röst hörd och vi demonstrerar inte inför dem som fattar beslut i
YnUDQDPQ
Per Scholtz

Fotnot: Läs Per Scholtz krönika i dess
helhet på vår hemsida under ”Läs mer”.
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3KLOLS=DQGpQVSHODUSDSSDQL¿OPHQ+DSS\-DQNHOOÀLFNDQRFK6LPRQ6HWWHUJUHQVRQHQ
6FKL]RIUHQLI|UEXQGHWVW|WWDU¿OPHQYLD6FKL]RIUHQLIRQGHQPHGNURQRU

Ny film om kärlek
och schizofreni
Simon Settergrens pappa har schizofreni och kallade sig Kungen av Atlantis. Nu gör
VRQHQHQ¿OPVRPE\JJHUSnKDQVOLYRFKNRQVHNYHQVHUQDI|UGHDQK|ULJD6LPRQKDU
VNULYLWPDQXVRFKVSHODUVMlOYVRQHQL¿OPHQVRPKDUELRSUHPLlUXQGHU
±-DJIUnJDGHSDSSDRPMDJ¿FNDQYlQGDWLWHOQWLOOPLQ¿OPVlJHU6LPRQ
6HWWHUJUHQWLOO(PSDWL
För några år sedan tedde det sig
RP|MOLJWI|U6LPRQDWWJ|UDHQ¿OPPHG
stora skådespelarnamn eftersom han
YDUVnXQJ0HQKDQVKMlUWDEXOWDGHVn
starkt för historien att han försökte i
DOODIDOO1XlULQVSHOQLQJHQNODUWURWV
DWWKDQEDUDlUnU
”Kungen av Atlantis” handlar om
en ung man som tar hand om sin pappa
VRPKDUVFKL]RIUHQL3DSSDQWURUDWW
KDQlUNXQJHQDY$WODQWLV'HQXQJH

PDQQHQWUlIIDUHQÀLFNDRFKE|UMDULQVH
DWWGHW¿QQVHWWOLYERUWRPSDSSDQ6n
han försöker bryta sig loss, men det är
lättare sagt än gjort eftersom pappan
lUNXQJ'HWlUHQYDUPKLVWRULDPHG
mycket humor och det är lätt att tycka
om pappan som spelas av Philip ZanGpQ'HWW\FNHU6LPRQlUMlWWHYLNWLJW
– Ska jag skildra en psykiskt sjuk
person ska det vara på ett charmigt och
YDUPWVlWW-DJYLOOHJ|UDHQ¿OPVRP
PLQSDSSDNDQJDSÀDEEDnW'HW¿QQV
dock en problematik och underton
HIWHUVRPVRQHQOHYHULHWWPHGEHURHQGH

3UREOHPDWLNHQlUYLNWLJVlJHU6LPRQ
Filmen bygger på mina egna erfarenheWHUPHQlUSnKLWWDGWLOOVW|UVWDGHOHQ
Filmteamet började spela in den
11 juli och höll på fem arbetsveckor
LQNOXVLYHKHOJHU1XXQGHUK|VWHQ
pågår en första råklippning, därefter
blir det färgläggning, ljudmix, musik
RFKNRPSRVLWLRQ6LPRQ6HWWHUJUHQYLOO
framhålla att Ursula Fogelström var
PDQXVFRDFK%LRSUHPLlUEHUlNQDVWLOO
K|VWHQ
Text: Kristina Kleinert
Foto: Nils Croné
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sćƌŵĞŽĐŚŐĞŵĞŶƐŬĂƉŝ
/ďůĂŶĚćƌĚĞƚƚƵŶŐƚĂƩǀĂƌĂŵćŶŶŝƐŬĂ͘
ĞƚǀĞƚŐćƐƚĞƌŶĂŝĚĞŶŬŽŵŵƵŶĂůĂ
ƚƌćŋŽŬĂůĞŶŵŝƩŝŶŶĞŝ^ƚŽĐŬŚŽůŵ͘
ůůĂćƌƉƐǇŬŝƐŬƚƐŬƂƌĂŽĐŚĚĞŇĞƐƚĂ
ƐŬƵůůĞŝŶƚĞŚĂŶĊŐŽŶƐƚĂŶƐĂƩƚĂ
ǀćŐĞŶŽŵŝŶƚĞĂůĚĞƌĨĂŶŶƐ͘
örren är
olåst och
man kommer rakt in
i allrummet med
det stora
matbordet
VRPlUORNDOHQVQDY+lUNDQPDQ
DOOWLGXWE\WDWDQNDUPHGQnJRQ(OOHU
så kan man bara sitta tyst och vara
en del av gemenskapen utan större
nWKlYRU$OODSDVVDULQRFKDOODInU
YDUDVLJVMlOYD0DQlULQWHVLQGLDJQRVPDQlU5RDOG/RWWD7KRPDV
HOOHU%DUEUR
Balder har funnits i 30 år och är
en kommunal verksamhet som drivs
DY1RUUPDOPVVWDGVGHOVI|UYDOWQLQJ
7UlIÀRNDOHQKDGHI|UEOLYLWLPHGLHskugga om inte journalisten och doNXPHQWlU¿OPDUHQ7RP$ODQGKKDGH
fått tips om den högt älskade lokalen
RFKPlQQLVNRUQDVRP¿QQVKlU
,VOXWHWDYDXJXVWLVlQGH6Y7GRNXPHQWlU¿OPHQ´,EODQGlUGHWWXQJWDWW
YDUDPlQQLVND´GlU7RP$ODQGKI|Ojer en handfull av gästerna på Balder
RFKVNLOGUDUGHUDVOLYV|GHQ
En av dem är Lotta som varit psykiskt sjuk hela sitt vuxna liv och som
långa perioder är inlagd i slutenvårGHQQlUnQJHVWHQEOLUI|UVWRU
– Men någon vård är det inte på
VMXNKXVHWPDQlUEDUDGlUKHOWHQNHOW
Det är tryggheten jag behöver när jag

/RWWDNRPPHUWLOO%DOGHUQlVWDQYDUMHGDJ

PnUULNWLJWGnOLJWNRQVWDWHUDUKRQ
Lotta var en gång både journalist och skådespelerska men nu vid
54 års ålder är hon sedan många år
förtidspensionerad och tar en dag i
WDJHW0HGLFLQHULQJKnOOHUVMXNGRPHQ
delvis i schack och aggressionsutbrotten från förr har dämpats med
nUHQ(OFKRFNHUKDUYDULWHQGHODY
behandlingen, ibland har Lotta känt
VLJElWWUHHIWHUGHP
– Jag kommer hit till Balder varje
GDJRPMDJPnUEUD'HWEOLUVRPDWW

gå till ett jobb, en rutin som hjälper
PLJP\FNHW
Hon brukar ta bussen dit vid tolvWLGHQVWUD[HIWHUDWW%DOGHUKDU|SSQDW
7ULYVHOQYlUPHQRFKWROHUDQVHQlUGHW
VRPJ|UDWW/RWWDNlQQHUVLJKHPPD
Det krävs inget biståndsbeslut eller någon pappershantering för att få komma,
GHWlUEDUDDWWUDPODLQLJHPHQVNDSHQ
5RWPRVRFKÀlVNOlJJ
3HUVRQDO¿QQVSnSODWVRFKEHV|NDUQD
får köpa kaffe eller god hemlagad
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ƚƌćŋŽŬĂůĞŶ Balder

'HWVWRUDDOOUXPPHWlU%DOGHUVQDYPHGJHPHQVDPPDPnOWLGHURFKP\FNHWXPJlQJH)RWR+HOHHQ5HEHO6Y7

KXVPDQVNRVWVRPURWPRVPHGÀlVNOlJJI|UHQELOOLJSHQJ0nOWLGHUQDlU
HQK|MGSXQNW(QOXQFKNRVWDUPHOODQ
20 och 35 kronor och en kopp kaffe
NRVWDUWUHNURQRUEHUlWWDU/RWWD1\VV
har det också varit surströmmingsskiva på Balder,
– Man pratar med personalen och
GHDQGUDRPDOOW'HWlUK|JWLWDNRFK
PDQNDQWDXSSDOODP|MOLJDSUREOHP
Personalen blir nästan som ens perVRQOLJDYlQQHUVlJHU/RWWD
+RQNlQQHUDWWKlU¿QQVPlQQL

skor som bryr sig och som saknar
KHQQHRPKRQLQWHNRPPHU'HWKDU
hänt att personalen på Balder har
hjälpt henne till psykakuten när ångHVWHQKDUVODJLWWLOO
3n%DOGHU¿QQVEnGHGDWDUXPRFK
79UXPRFKHQNXOWXUI|UHQLQJDQRUGnar då och då bio- eller museibesök
till subventionerat pris, men mest umJnVPDQPHGYDUDQGUDVlJHU/RWWD
– Man hinner inte med något anQDWGHWlUGHWVRPlUVnIDQWDVWLVNW
7LGHQULQQHULYlJVlJHU/RWWD

Satsning på Balder
På Balder arbetar Elisabet Bruzelius
och hon har varit med ända sedan
VWDUWHQI|UnUVHGDQ,ERWWHQlU
KRQDUEHWVWHUDSHXW9HUNVDPKHWHQ
var från början ett samarbete mellan
landsting och kommun, men togs
över av kommunen i samband med
SV\NLDWULUHIRUPHQ0nOHWYDUGnHQ
WUlIÀRNDOLYDUMHVWDGVGHOPHQVnlU
det långtifrån idag, även om Balder
har motsvarigheter också på andra
KnOOLNRPPXQHQ
>IRUWVlWWQLQJQlVWDVLGD
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(OLVDEHW%UX]HOLXVKDUDUEHWDWSn%DOGHULnURFKVHUWLOODWWGHW¿QQVQlULQJVULNRFKJRGPDWSnERUGHW
+|JUDELOGHQKDUWDJLWVDY+HOHHQ5HEHO6Y7

– Det är inte så enkelt som det kan
YHUNDDWWGULYDHQVnQKlUWUlIÀRNDO
Man måste ha ett mål och ett förhållQLQJVVlWW%DOGHUVNDYDUDHQWUlIIpunkt och mötesplats, där gästerna
kan känna sig välkomna och trygga,
VlJHU(OLVDEHW
Under en period var verksamheten
hotad när stadsdelen skulle spara
pengar och det var stora neddragQLQJDU'nKDOYHUDGHVORNDO\WDQ
personalen minskade och öppettiGHUQDKDOYHUDGHV
– Nu är det tvärtom, stadsdelen
satsar och vi utökar öppethållandet till fem dagar från fyra dagar i
YHFNDQPLOMRQHUNURQRUWlFNHU
personal och driften, vilket är en ökQLQJ
Lokalen har funnits på Norrtulls gamla sjukhus i ålderdomliga
byggnader hela tiden och har växlat
LVWRUOHNRFKEHOlJHQKHWXQGHUnUHQ
I dag är det stora allrummet navet på
%DOGHUGlUWLOO¿QQVN|NRFK\WWHUOLJDUHWUHPLQGUHUXP
Elisabet berättar att det är väldigt
VlOODQQnJRQPnVWHDYYLVDV'HW¿QQV
få regler på Balder men gästerna ska
vara trevliga och schyssta mot varanGUD2FKGHWIXQJHUDU
– Man kan bli förvånad att det går
så bra, för många har stora svårigheWHU2FKKRVRVVOLNVRPLDOODVDPmanhang där människor möts blir det

NRQÀLNWHUPHQPDQInUO|VDGHP
'HWXQLNDPHGWUlIÀRNDOHQlUDWW
alla är välkomna, utan biståndsbeG|PQLQJ(OLVDEHWVlJHUDWWXQJHIlU
116 personer besökte Balder någon
gång förra året, några varje dag,
andra kanske bara några gånger om
nUHW0DQVNXOOHNXQQDWURDWWGHW
ibland skulle vara proppfullt, men
besökssnittet är 17-20 personer per
GDJ
±7UlIÀRNDOHQI\OOHUVnPnQJD
IXQNWLRQHURFKEHKRY$WWInNRPPD
hit kan vara det som får människor
DWWNOLYDXUVlQJHQSnPRUJRQHQ
Man blir sedd här och vi frågar efter
gästerna och bryr oss om dem, säger
(OLVDEHW
+RQlUJODGnWDWW7RP$ODQGK
valde att skildra vardagen på Balder i
en tid då välfärden går på knäna och
både socialtjänst och psykiatrin är
otillräcklig för de människor som har
psykossjukdom eller annan psykisk
VMXNGRP
9LWUlIIDU7RP
Alandh i hans
arbetsrum på
6YHULJHV7HOHvision i StockKROP+DQKDU
under ett långt
yrkesliv brytt sig
om tilltufsade
7RP$ODQGK människor som

han skildrar med stor värme, och med
GHUDVLQWHJULWHWRFKYlUGLJKHWLEHKnOO
En del av de medverkande har också
EOLYLW7RP$ODQGKVYlQQHU
– Det är viktigt för mig att lyfta
fram de här frågorna för en större
SXEOLN-DJXWJnUDOGULJIUnQDWWMDJ
ska kunna förändra tillvaron, men om
GHWEOLUVnVRPHQI|OMGDYHQ¿OPVn
EOLUMDJQDWXUOLJWYLVYlOGLJWJODG
7RP$ODQGKlUQXnURFK
IRUWVlWWHUJ|UDGRNXPHQWlU¿OP
fortfarande som anställd på Sveriges
7HOHYLVLRQPHGNRQWUDNWHWWnULWDJHW
Han och de två medarbetarna, fotografen Kalle Segerbäck och klipparen
+HOHHQ5HEHOXWJ|UHWWVDPPDQVYHWsat team som har arbetat tillsammans
LPnQJDnU
Produktiviteten är hög och den här
K|VWHQKDU7RP$ODQGKWUHI\UD¿OPHU
SnJnQJVDPWLGLJWLROLNDVWDGLHU(Q
är under klippning, den handlar om
hans egna fosterföräldrar och deras
liv, en annan handlar om landslaget i
Kosovo och deras vedermödor för att
QnIRWEROOV90
±'HW¿QQVQnJRWDWWEHUlWWDRP
YDUMHPlQQLVND-DJVNXOOHNXQQD
hitta en historia varje dag, bara
genom att åka tunnelbana fram och
WLOOEDNDWLOOMREEHW
Text och foto:
Marianne Hühne von Seth
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cVD.RQUDGVVRQ*HXNHQRFKKHQQHVEURU0DWVKDULGDJHQYDUPRFKWU\JJUHODWLRQ

TV-serien Djävulsdansen
avdramatiserar schizofreni
$QK|ULJDWLOOSHUVRQHUPHGSV\NLVNRKlOVDOHYHURIWDXQGHUVYnUSUHVVPHGGnOLJWVW|GIUnQRPgivningen. Forskaren Åsa Konradsson Geuken vet hur det är. Hennes bror lider av schizofreni
och i tv-programmet Djävulsdansen berättar de om sin relation.

A

ndra säsongens upplaga av Djävulsdansen
L6Y7KDUInWWVWRUXSSPlUNVDPKHW7\QJGpunkten låg på hur det
är att vara anhörig till
QnJRQVRPlUSV\NLVNWVMXN
Åsa Konradsson Geuken och hennes bror Mats medverkade i det andra
programmet och berättade öppet om
hur tillvaron förändrades när sjukdoPHQEU|WXW0HQRFNVnRPKXUNULV
och kaos kunde vändas till en kanske
ännu större kärlek och närhet än den
PHOODQ´YDQOLJD´V\VNRQ
±'HQVWLJPDWLVHULQJVRP¿QQV
kring psykiskt sjuka tror jag beror på
RNXQVNDS'lUI|UlU'MlYXOVGDQVHQ
viktig, för den bidrar till att sprida
kunskap om schizofreni och andra
VYnUDSV\NLVNDVMXNGRPDUVlJHUcVD
Hon var 14 år när broderns schizofreni bröt ut och han förändrades från
den ena dagen till den andra, från att
vara en älskad och okomplicerad bror
WLOODWWEOLQlVWLQWLOOHQIUlPOLQJ

– Jag var mitt i det egna identitetsE\JJDQGHW6NDPPHQYDUVWRURFKMDJ
höll Mats sjukdom helt för mig själv
LIHPnU0LQUlGGQLQJYDUPDPPD
Hon berättade om Mats för människor som betydde mycket för mig,
som min lärare, baskettränaren och
NRPSLVDUQDVI|UlOGUDU+RQVNDSDGH
HWWVN\GGDQGHQlWYHUNNULQJPLJ
Det är mycket vanligt att anhöriga
reagerar med ångest och skam och
Åsa tror att hennes mammas medicinska kunskaper och allmänna klokskap
blev avgörande för hur familjen kom
DWWKDQWHUDGHQQ\DWLOOYDURQ
– Mamma förklarade att Mats hade
drabbats av en sjukdom i hjärnan,
precis som man kan drabbas av sjukGRPDULYLONHQNURSSVGHOVRPKHOVW
Broderns sjukdom ledde till att
Åsa ville veta mer om schizofreni
och hennes engagemang ledde till en
GRNWRUVH[DPHQ+RQlUGLVSXWHUDGL
neuropsykofarmakologi vid Karolinska Institutet, vilket förenklat innebär
att hon undersökte hur olika antipsy-

kotiska läkemedel reglerar hjärnans
IXQNWLRQHU1XlUKRQDQVWlOOGYLG
Uppsala Universitet där hon vidare
I|UV|NHUI|UVWnVFKL]RIUHQLQVJnWD
Eftersom Åsa har sett hur okunskap kring psykisk sjukdom skapar
fördomar ägnar hon själv mycket tid
nWDWWLQIRUPHUDRPVFKL]RIUHQL+RQ
är också ledamot i SchizofreniförbunGHWVVW\UHOVH
– Jag föreläser i olika sammanKDQJRPKXUGHWlUDWWYDUDDQK|ULJ
Min förhoppning är att synen på
SV\NLVNRKlOVDVNDI|UlQGUDV
I dag har Åsas bror varit sjuk i
28 år och deras relation är stabil och
WU\JJ6YnULJKHWHUQDKDUI|UWV\VNRQHQQlUPDUHYDUDQGUD
– Jag vill uppmana föräldrar och
syskon till någon med psykisk sjukGRPDWWLQWHYDUDUlGGI|UNlQVORUQD
Det är ok att känna hat och skam i ett
VNHGH$OODJnULJHQRPGHWKlU
Text: Marianne Hühne von Seth
Foto: SvT
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M

ånga människor med psykisk ohälsa
har en god man, vars uppgift bland
annat är att sköta huvudmannens
HNRQRPL'HDOOUDÀHVWDJ|UHWWIDQtastiskt ideellt arbete för ett blygsamt
DUYRGH0HQGnRFKGnNRPPHUODUPrapporter om gode män och förvaltare
som har förskingrat stora summor,
med polisanmälan och rättslig prövQLQJVRPI|OMG
Det är kommunernas överförmyndare och överförmyndarnämnder som ansvarar för att de
redovisningar som gode män och
förvaltare lämnar in årligen är
NRUUHNWD$WW|YHUI|UP\QGDUQD
i sin tur sköter verksamheten
enligt regelverket kontrolleras av
länsstyrelserna, som är tillsynsP\QGLJKHW
,YnUDVJMRUGH6Y71\KHWHU
en omfattande granskning av
V\VWHPHW6Y7KDGHWDJLWIUDP
alla de 8 000 inspektionsrapporter
som länsstyrelserna runt om i
Sverige har skrivit efter tillsyn av
överförmyndare och nämnder under
nUHQ'lUWLOOLQWHUYMXDGHV
ett antal anhöriga och huvudmän som
SnROLNDVlWWKDGHOXUDWV
%DUDLGHWPDWHULDOVRP6Y7
granskade hade 24 miljoner kronor
UHGRYLVDWVIHOHOOHULQWHDOOV(QOLJW
Svt:s beräkningar kan det totalt röra
sig om hundratals miljoner kronor
VRPlUSnYLIW
5HJHULQJHQKDUQXJHWW/lQV
styrelserna i uppdrag att förbättra
och utöka tillsynen över överförP\QGDUQD8SSGUDJHWVNDUHGRYLVDVL
VHSWHPEHU5HJHULQJHQSnSHNDU
DWW-XVWLWLHNDQVOHUQ -. ÀHUDJnQJHU
har kritiserat länsstyrelserna för att de
inte sköter sitt uppdrag enligt lagens
NUDYSnWLOOV\Q

Medlemsbladet

'ŽĚĞŵćŶŽĐŚĨƂƌǀĂůƚĂƌĞŬĂŶ
ŵŝƐƐŬƂƚĂƐŝŶĂƵƉƉĚƌĂŐŐƌŽǀƚ
ƵƚĂŶĂƚƚŶĊŐŽƚŚćŶĚĞƌ͕ǀŝƐĂƌĞŶ
ŽŵĨĂƚƚĂŶĚĞŐƌĂŶƐŬŶŝŶŐ͘Ğƚ
ďĞƌŽƌƉĊĂƚƚŬŽŶƚƌŽůůĞƌŶĂďƌŝƐƚĞƌ
ŝĨůĞƌĂůĞĚ͘:ƵƐƚŝƚŝĞŵŝŶŝƐƚĞƌ
DŽƌŐĂŶ:ŽŚĂŶƐƐŽŶŬƌćǀĞƌŶƵ
ďŽƚŽĐŚďćƚƚƌŝŶŐ.

-XVWLWLHPLQLVWHU0RUJDQ-RKDQVVRQlUEHN\PUDG

Skärpt tillsyn av
Nu ska Länsstyrelserna inte bara
skärpa sin tillsyn utan också bli bättre
på att stödja överförmyndarna och
DUEHWDI|UHE\JJDQGH0HQIRUWIDUDQGH
är antalet granskare på Länsstyrelsen
för Stockholms län fyra personer,
ingen förändring jämfört med för ett
år sedan och budgeten för tillsynen
har inte heller utökats, enligt juristen
-RKDQ/LGPDQYLG/lQVVW\UHOVHQ
Grundregeln är att varje
överförmyndare eller överförmyndarnämnd ska ha tillsyn en gång om året,
PHQGHW¿QQVLQJHQVWDWLVWLNSnKXU
många akter som granskas, eller hur

många av dessa som är föranledda av
stickprovskontroll eller efter anmälan
XWLIUnQ
9LIUnJDGHMXVWLWLHPLQLVWHU0RUJDQ
Johansson vad han tycker om systemet med gode män och förvaltare,
VRPIXQQLWVVHGDQIHPWLRWDOHW
±,GHDOOUDÀHVWDIDOOJ|UVWlOO
företrädaren en värdefull insats för
att stödja en medmänniska i en utsatt
VLWXDWLRQ0HQW\YlUUI|UHNRPPHU
det att ställföreträdare missköter sitt
XSSGUDJ'HWlUHQDQJHOlJHQXSSJLIW
för samhället att se till att systemet
IXQJHUDUYlO'HQPHGLHUDSSRUWHULQJ
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)RWR0RUJXH¿OHIUHHSKRWR

1XVNDNRQWUROOHQDYJRGHPlQRFKI|UYDOWDUHEOLElWWUH
3HUVRQHQSnELOGHQKDULQJHQDQNQ\WQLQJWLOOlPQHW 

överförmyndarna
som var i våras uppdagade brister i
tillsynen som gjorde mig allvarligt
EHN\PUDGVYDUDU0RUJDQ-RKDQVVRQ
Han skriver också att det är
oacceptabelt att utsatta människor
blir av med sina tillgångar och att han
haft möte med Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) för att lyfta
frågan och de är överens om att
WLOOV\QHQPnVWHEOLElWWUH
Finns det skäl att höja kraven på den
som får förtroendet att vara god man?
±9DGVRPlUYLNWLJWlUDWWGHW
sker en ordentlig kontroll av att den
tilltänkte gode mannen uppfyller

lagens krav och att kontrollen
I|OMVXSSDYWLOOV\Q6nVHQWVRPI|U
ett och ett halvt år sedan trädde en
ny lagstiftning i kraft som skärpte
den kontroll som överförmyndaren
ska göra av tilltänkta gode män och
I|UYDOWDUHVYDUDU0RUJDQ-RKDQVVRQ
Däremot ser han inga skäl att
skrota hela systemet, som kritiker
I|UHVODJLWXQGHUVHQDUHnU
– Att ersätta god man-systemet
med något annat skulle behöva
föregås av omfattande utredning och
WDOnQJWLG,GHWNRUWDSHUVSHNWLYHW
tycker jag att vi måste se till att

WLOOV\QHQIXQJHUDUlYHQLSUDNWLNHQ
Förra hösten skrev Empati senast
om bristerna i systemet, sedan
Överförmyndarnämnden i Stockholm
hade fått kritik både av Länsstyrelsen
RFKDY-XVWLWLHRPEXGVPDQQHQ -2 
för att granskningar av årsredovisningarna kunde ta åratal, var
bristfälliga samt att man inte hann
PHGGHWO|SDQGHDUEHWHW2FNVnL
6Y7VJUDQVNQLQJLYnUDVIUDPJLFNDWW
YHUNVDPKHWHQJLFNSnNQlQD
När vi nu talar med Överförmyndarförvaltningen i Stockholm på
nytt har personal- styrkan fördubblats
och den nya förvaltningschefen
Håkan Andersson säger att bemanningen nu ger möjlighet till bättre
NYDOLWplQWLGLJDUH*UXQGSUREOHPHW
har varit en underbemanning som
har bottnat i för lite pengar från
6WRFNKROPVVWDG
– För ett år sedan var vi 22
DQVWlOOGDQXlUYL9LKDUInWWLQ
högskoleutbildade och kompetenta
personer, men de måste internutbildas
i den här väldigt speciella branschen
innan vi kommer upp i full kapacitet,
VlJHU+nNDQ$QGHUVVRQ
,6WRFNKROP¿QQVFLUND
huvudmän som har god man, av
dessa är drygt 2 000 nytillkomna
HQVDPNRPPDQGHÀ\NWLQJEDUQYLONHW
JMRUWDWWDUEHWVEHODVWQLQJHQ|NDW
– Det största bekymret är bristen
på gode män, säger Håkan Andersson och berättar att man dammsuger
Stockholm för att få in nya, bland
annat genom att kontakta pensionärsRUJDQLVDWLRQHU
Han nämner snabbare granskning
av årsredovisningar och utökade kontroller när de nyanställda har kommit
LNDSSVRPH[HPSHOSnI|UElWWULQJDU
Håkan Andersson betonar också att
förvaltningen varje år sparkar cirka
50 olämpliga gode män och att en del
SROLVDQPlOV
±9LKDUYDULWXQGHU¿QDQVLHUDGH
under lång tid, men nu har vi starkt
stöd och är på väg mot ordning och
UHGD0HQDWWnWJlUGDDOODJDPOD
brister tar lång tid, säger Håkan
$QGHUVVRQ

Text: Marianne Hühne von Seth

Posttidning

AVSÄNDARE:
Schizofreniförbundet
Hantverkargatan 3G,
112 21 Stockholm

Annons

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
kunskap och goda exempel för att ge möjlighet till ett innehållsrikt liv.

Du är inte ensam
The image depicted contains models and is being used for illustrative purposes only.
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Idag ﬁnns valmöjligheten att ta sitt läkemedel varje dag, varje månad eller fyra
gånger om året. Med dessa alternativ vill vi på Janssen tillsammans med andra
goda krafter hjälpa dig som lever med schizofreni.

JC-160332-1

Janssen har en gedigen historik inom schizofreni och psykossjukdomar.
Doktor Paul Janssen, som grundade företaget, har tillsammans med sina
forskarteam utvecklat ﬂera antipsykosläkemedel sedan 1958. Idén med våra
senaste läkemedel är att du inte ska behöva tänka på din medicinering lika
ofta, utan kunna ägna din tid och kraft åt dina mål i livet.

