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J

”Låt julen bli en
tid, då vi möts och
umgås med varandra
utan krav.”

Ordförande Schizofreniförbundet

ust nu verkar det som
vintern på allvar är på väg
och vi närmar oss julen
med stormsteg med allt
YDGGHWLQQHElU0nQJD
ser fram emot ljus och
värme och umgänge
med familjen, med vänner, barn och
EDUQEDUQ0HQI|UPnQJDYlOGLJW
många, väntar några mörka, dystra och
ensamma veckor inte minst för dem
som saknar familj, frivilligt eller ofriYLOOLJW.DQVNHKDUPDQEUXWLWPHGGH
VLQD.DQVNHKDUPDQEOLYLW|YHUJLYHQ
.DQVNHKDQGODUGHWRPHWWEnGHRFK
-XOHQEOLURIWDHQNRVWVDPWLG'HW
VNDN|SDVMXOPDW'HWVNDKDQGODV
MXONODSSDU-XVWI|UGHQVRPlUIDWWLJ
ensam och sjuk känns det kanske
H[WUDWXQJW1LVRP¿QQVPHGLYnUW
I|UEXQGNlQQHUVlNHUWLJHQHU
När man lider av psykossjukdom
eller annan psykisk ohälsa kan julen
vara en mardröm med alla krav som
VWlOOV(QGHODYYnUDPHGOHPPDU
såväl anhöriga som medlemmar med
egen erfarenhet av psykisk sjukdom
och ohälsa har väldigt lite pengar att
U|UDVLJPHG'HW¿QQVLQJHQWLQJDWW
handla för, vare sig julmat eller julNODSSDU.DQVNHlUGHWGnHQNODUHDWW
tacka nej till eventuell familjegemenskap, säga att man inte orkar eller helt
HQNHOWVlJDDWWPDQLQWHYLOO
På en hel del ställen i vårt avlånga
ODQG¿QQVGHWWDFNRFKORYP|MOLJKHWDWW¿UDHQDOWHUQDWLYMXO-DJYHW
DWWWH[)RXQWDLQ+RXVHSnPnQJD
VWlOOHQKnOOHU|SSHWXQGHUMXOGDJDUQD
Även en del kommunala caféverk-

VDPKHWHUKnOOHU|SSHW)OHUDDYYnUD
kyrkor, exempelvis våra frikyrkor
anordnar ett alternativt och mer elOHUPLQGUHNRVWQDGVIULWWMXO¿UDQGH
Kanske kan du själv eller tillsammans
PHGQnJUDDQGUDV|NDGLJGLW
Till sist, måste julen kosta så
mycket? Julklappar till barnen i all
ära, men måste det handlas julklappar
till alla vuxna? Låt julen bli en tid, då
vi möts och umgås med varandra utan
NUDY/nWlYHQGHQVRPLQWHlUVWDGG
med stor kassa och inte mår så bra få
YDUDPHGSnVLQDYLOONRU'nNDQMXOHQ
bli en tid att längta efter även för den
VRPlUIDWWLJRFKVMXN
Med dessa rader vill jag önska er
DOODHQ*RGMXORFKHWW*RWWQ\WWnU
Er förbundsordförande Margaretha

Juldikt 2016 M.H.
I en mycket gammal sägen
sägs att de en kung ska se
Stjärna klar har visat vägen
för de helga vise tre
Snart de börjar så att vandra
mot en plats de vet ej var
Talar något med varandra
inser att en risk de tar
Deras längtan kan ej stoppas
och de fortsätter sin färd
De i mötet sedan hoppas
strävan var den mödan värd
Nu vi vet de kommer lyckas
med sin dröm att målet nå
Riskfylld färd kan det ju tyckas
men de kommer fram ändå
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Sluta slarva med språket
”Käre Thomas Nordegren,
I radioprogrammet Epstein och Nordegren
ƐĂĚƵĂƩĚƵŬćŶĚĞĚŝŐƐĐŚŝǌŽĨƌĞŶ͘͟
Lennart Lundin
Förste vice ordförande Schizofreniförbundet

F

ör några veckor sedan var
jag på ett möte i lokalavdelQLQJHQL*|WHERUJ(WWP|WH
precis så bra som ett sådant
P|WHNDQEOL'HOWDJDUQD
delade erfarenheter, tröstade varann och gav goda råd om vad
VRPKMlOSWGHP
Men så kom några deltagare in på
ett radioprogram de hade hört och
VRPlYHQMDJKDGHO\VVQDWSn1nJRQ
hade använt ordet schizofren på ett
REHWlQNVDPWVlWW9LW\FNWHDWWGHWYDU
så tråkigt att ständigt få höra och läsa
obetänksamma, korkade och direkt
fördomsfulla tillmälen om allvarlig
SV\NLVNVMXNGRP
En annan deltagare erinrade sig
när en prominent person på Filminstitutet tyckte att en känd författarinna, som hade varit öppen med sin
allvarliga psykiska sjukdom, borde

tvångsmedicineras eftersom hon hade
nVLNWHUVRPKDQLQWHJLOODGH+DQV
chef mumlade sedan om olycklig
formulering men det var den enda
UHSULPDQGGHQSHUVRQHQ¿FN
Per Torell (tidigare ordförande i
förbundet) har berättat om hur han
läste om ”schizofreni på en tallrik” i
HQUHVWDXUDQJUHFHQVLRQ
9LVRPGHOWRJLP|WHWSnORNDODYdelningen i Göteborg bestämde oss
för att vi skulle skriva till den som
hade använt ordet schizofren på ett
IHODNWLJWVlWW6DJWRFKJMRUW6nKlU
blev det:
”Käre Thomas,
I radioprogrammet ´Epstein och
Nordegren´ i veckan så nämnde du
DWWGXNlQGHGLJVFKL]RIUHQ9LlU
en intresseförening i Göteborg som
organiserar anhöriga och själverfarna
VRPKDUHUIDUHQKHWDYVFKL]RIUHQL

9LONHWDYV\PWRPHQSnVFKL]RIUHQL
YDUGHWGXNlQGH"9DUGHWKDOOXFLQDtioner, vanföreställningar eller kände
GXGLJUHQWDYSV\NRWLVN"9LlURUROLJDI|UGLJ«9LOOGXKDNRQWDNWPHG
människor som vet vad schizofreni
YHUNOLJHQlUNDQGXNRQWDNWDRVV
,)6L*|WHERUJ´
Jag vill uppmana våra medlemmar att göra likadant som föreningen i Göteborg: när ni ser eller
hör obetänksamma, felaktiga eller
fördomsfulla saker om schizofreni så
UHDJHUD(WWNRUWPDLOHOOHUEUHYNRUW
UlFNHURIWD+lQYLVDWLOONRQWDNWPHG
lokalavdelningen eller SchizofreQLI|UEXQGHWVKHPVLGDGlUGHW¿QQV
NRUUHNWLQIRUPDWLRQ
369DG7KRPDV1RUGHJUHQW\FNWH
RPGHWWD"'HWNDQMDJW\YlUULQWHEHUlWWDHIWHUVRPKDQDOGULJVYDUDGH'6
Lennart Lundin

&ůĞƌĨĊƌƌćƩĂƩƚĞĐŬŶĂĨƂƌƐćŬƌŝŶŐ
ĨƂƌĞƐůĊƌƐƚĂƚůŝŐƵƚƌĞĚŶŝŶŐ
den nu aktuella utredningen
´5lWWHQWLOOSHUVRQI|UVlNULQJ´
föreslås ytterligare skärpning av
den så kallade kontraheringsplikten och detta får sägas vara positivt
för vår medlemsgrupp av det skälet
att det främst är personer med olika
funktionshinder som nekas försäkring
eller tvingas ta en försäkring med
VlUVNLOGDYLOONRU
År 2006 infördes kontraheringsplikten i försäkringsavtalslagen som
innebär att ett försäkringsbolag inte
får vägra att teckna en personförsäkring till normala villkor om det inte

¿QQVVlUVNLOGDVNlOI|UGHWWD
Personförsäkringar brukar vara
individuella sjuk-, olycksfalls- och
OLYI|UVlNULQJDU'HVVDNDQKlULODQGHW
tecknas hos ett antal olika försäkringsbolag och villkoren varierar
QDWXUOLJWYLVPHOODQERODJHQ
9DGVRPNDQVNHLQWHlUNlQWI|U
alla är att varje år nekas ett antal
tusen personer att teckna en försäkULQJSnERODJHQVQRUPDODYLOONRU
'HWWDNDQJlOODEnGHEDUQRFKYX[QD
och skälet är att försäkringsbolaget
EHG|PHUDWWULVNHQlUI|UVWRU
'HQI|UVlNULQJVWDJDUHVRPLQWHlU

nöjd med försäkringsbolagets beslut kan
vända sig till allmän domstol för att få
HQlQGULQJ1XYHWGHÀHVWDDYRVVDWW
detta inte är överkomligt för många och
därför föreslås att en sådan här tvist i
första hand skall kunna överlämnas till
ett partsammansatt organ; PersonförVlNULQJVQlPQGHQ2PGHWWDJHQRPI|UV
innebär det en väsentlig förbättring för
försäkringstagaren som dock alltid har
P|MOLJKHWHQNYDUWLOOGRPVWROVSU|YQLQJ
Förbundsjurist Per Scholtz
Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd. Betänkande av utredningen om
rätten till en personförsökring. SOU 2016:37.

4

Medlemsbladet

Återbetala delar av lånet
Kreditgivarna har godtagit lagen som skyddar personer med psykisk
sjukdom men utnyttjar lagens villkor om återbetalning till max.

U

nder den gångna vecken
har två medlemmar ringt
och berättat vad som hänt
dem vid kontakt med en
bank för ett barns räkning
RFKnEHURSDWnUVODJ 6)6 
Jag har tidigare skrivit om denna
snart hundraåriga lag som har till
syfte att skydda den som under
LQÀ\WDQGHDYSV\NLVNVMXNGRPLQJnU
avtal eller annan överenskommelse
som blir till skada för honom eller
KHQQH1lUMDJI|UQnJUDnUVHGDQ
för första gången vid samtal med en
banktjänsteman åberopade denna lag
blev han mycket förvånad och jag
hörde på hans röst att han menade att
en bestämmelse med denna ålder för
länge sedan hade passerat Bäst före
GDWXP
1XOnWHUGHWOLWHDQQRUOXQGD'HW
förefaller som om kreditgivare även
på gräsrotsnivå nu accepterat att
lagen gäller och att man får förhålla
VLJWLOOGHWWD

Lagen innehåller en viktig
inskränkning; värdet av det som
kommit den enskilde till nytta och
DQYlQGQLQJVNDOODOOWLGEHWDODV6RP
H[HPSHOGHQVRPXQGHULQÀ\WDQGH
av psykisk sjukdom lånar pengar och
köper mat eller gångkläder för en del
av dessa skall i vart fall återbetala
GHQQDGHO
I de två fall jag nu relaterar till och
även i andra sammanhang har jag
märkt att kreditgivarna som det heter
SnPLOLWlULVND´JLOODUOlJHW´'HWWD
innebär att de tolkar och följer lagens
innehåll och då även de inskränkQLQJDUVRP¿QQV'HWWDVHQDUHNDQ
tyckas onödigt gnidigt men det är
ändå positivt att man accepterar att
lagen gäller och att man tillämpar
GHQ
9DGGHWWDEHURUSnYHWMDJLQWHPHQ
det kan vara så att kreditgivningen
blivit försiktigare och därmed antalet
PLVVO\FNDQGHQIlUUH
Per Scholtz, förbundsjurist.

sŝůůĚƵ
föreslå?

P

å kongressen 22-23 april
2017 väljer medlemmarna
nya ledamöter till olika
SRVWHULI|UEXQGVVW\UHOVHQ
'XNDQI|UHVOnGLJVMlOYHOOHU
QnJRQDQQDQ1nJRQHOOHUQnJUD
som du tycker skulle vare en
tillgång för Schizofreniförbundet
som arbetar för att personer med
schizofreni och liknande psykoser
VNDInHQElWWUHWLOOYDUR
Föreslå ett namn, samt adress
RFKWHOHIRQWLOOGHQSHUVRQHQ6NULY
varför du tycker att personen/personerna ska sitta i SchizofreniförEXQGHWVVW\UHOVH6NULYRFNVnGLWW
QDPQRFKDGUHVV

Senast 20 januari
Skicka in ditt förslag till:
Sture Andreasson
Bagarevägen 5
434 40 Kungsbacka
VWXUHDQGUHDVVRQ#VZLSQHWVH
0762-44 02 31
Annelie Nielsén-Fernström
Hallonstigen 2
543 32 Tibro
DOQ#WHOLDFRP
0735-28 61 86

30års-jubileum och kongress
ϮϮͲϮϯĂƉƌŝůϮϬϭϳŝ'ƂƚĞďŽƌŐ
Anmäl dig från 23 januari på vår hemsida
www.schizofreniforbundet.se
^ŬŝĐŬĂŝŶŵŽƟŽŶĞƌƐĞŶĂƐƚϮϯͬϭ͕ϮϬϭϳ
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Reviderade riktlinjer
ƐŬĂĨƵŶŐĞƌĂďćƩƌĞ
Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni ska
revideras. Syftet är att göra dem tydligare och lättare att tillämpa.

D

e nuvarande psykosociala riktlinjerna
kom 2011 och tre
år senare kom
riktlinjerna för
antipsykotisk läkePHGHOVEHKDQGOLQJ
'HQXSSGDWHULQJVRPNRPPHUQlVWD
nURPIDWWDUEnGDRPUnGHQD7DQNHQlU
att riktlinjerna ska användas av kommuner och landsting vid planering av
LQVDWVHU'HWNDQH[HPSHOYLVKDQGOD
om psykiatrin, socialtjänsten, FörsäkULQJVNDVVDQHOOHU$UEHWVI|UPHGOLQJHQ
En anledning till revisionen är
att personer med schizofreni har en
påtagligt försämrad livskvalitet och
RIWDG|ULI|UWLG'HWNUlYVNRPSOH[D
insatser för att möta detta och få
till stånd förbättringar, enligt den
projektgrupp som nu arbetar med en
XSSGDWHULQJ
±9LYLOO|NDIRNXVSnGHQKlUPnOgruppen och vi vill slå ihop läkemedelsriktlinjerna och de psykosociala
ULNWOLQMHUQDVnDWWGHXWJ|UHQKHOKHW
Totalt har vi en lista på 65 frågeställQLQJDUVlJHU6R¿DYRQ0DORUWLHVRP

lUSURMHNWOHGDUHSn6RFLDOVW\UHOVHQ
'HQ\DULNWOLQMHUQDNRPPHU
att tydliggöra vilka insatser och
åtgärder kommuner och landsting bör
satsa mest resurser på och vilka åtgärGHUVRPNDQSULRULWHUDVQHU
'HWlUYLNWLJWDWWVNDSDVWUXNWXU
och att göra riktlinjerna hanterliga,
PHQDUSURMHNWJUXSSHQ'HWNDQ
handla både om att lägga till och dra
LIUnQSXQNWHU'HGHWDOMHUDGHUHNRPmendationerna för val av behandling
NRPPHULQWHDWW¿QQDVNYDUHQOLJW
6R¿DYRQ0DORUWLH

<ƌŝƟŬŵŽƚŶƵǀĂƌĂŶĚĞƌŝŬƚůŝŶũĞƌ
'HQ\DULNWOLQMHUQDNRQFHQWUHUDVSn
frågor där behovet av vägledning är
VRPVW|UVW(WWQ\WWRPUnGHlULQVDWVHU
för att förbättra den fysiska hälsan
hos personer med schizofreni och
VFKL]RIUHQLOLNQDQGHWLOOVWnQG
'HWKDUIXQQLWVNULWLNDWWGHSV\NRsociala riktlinjerna inte är tillräckligt
kända ute i verksamheterna och att
de inte tillämpas i tillräckligt stor
RPIDWWQLQJ
±9LKDUHWWJHPHQVDPWDQVYDUDWW
LQIRUPHUDRPGHWWD9nUWXSSGUDJlU

att ta fram ett nytt material som är
VWUXNWXUHUDWRFKYlODQSDVVDW5HGDQLGDJ¿QQVHQSDWLHQWYHUVLRQDY
riktlinjerna vilket gör att patienter
och anhöriga själva kan ställa krav i
NRQWDNWHUQDPHGROLNDLQVWDQVHU
6R¿DYRQ0DORUWLHNRQVWDWHUDU
att eftersom riktlinjer utgör rekommendationer och inte är tvingande
ODJ¿QQVDOOWLGULVNHQDWWGHLQWHI|OMV
HIWHUVRPLQVDWVHURIWDNRVWDUSHQJDU
±9LVDPDUEHWDUPHG)LQVDPVRP
lUHWWI|UEXQGI|U¿QDQVLHOOVDPRUGning mellan kommun, landsting,
Försäkringskassan och ArbetsförmedOLQJHQ9LKDUWDJLWLQLWLDWLYWLOOHWW
pilotprojekt som ska uppmuntra till
VDPRUGQLQJDYLQVDWVHU
Ännu så länge arbetar projektgrupSHQPHGI|UEHUHGHOVHU7LOOVLQKMlOS
har projektet också en referensgrupp,
där det ingår representanter för Schi]RIUHQLI|UEXQGHW
+|VWHQVNDGHW¿QQDVUHPLVVversion av förslaget om allt går som
GHWVND
Text: Marianne Hühne von Seth
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Samtal om bättre
psykosvård
^ŬƵůůĞƉƐǇŬŽƐǀĊƌĚĞŶďůŝďćƩƌĞŵĞĚďćƩƌĞ
ďĞƐƚćůůŶŝŶŐĂƌĂǀǀĊƌĚ͍ĞŶĨƌĊŐĂŶĚŝƐŬƵƚĞƌĂĚĞ
ƉŽůŝƟŬĞƌŽĐŚƚũćŶƐƚĞŵćŶƵŶĚĞƌĞƩƌƵŶĚĂďŽƌĚƐͲ
ƐĂŵƚĂůƉĊŝŶŝƟĂƟǀĂǀ^ĐŚŝǌŽĨƌĞŶŝĨƂƌďƵŶĚĞƚ͘
Deltagarna i rundabordssamtalet: högst upp till vänster Lennart Lundin Schizofreniförbundet, Joakim Ramsberg Vårdanalys, Andreas Gremyr
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Ing-Marie Wieselgren Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Zophia Mellgren SKL, Kerstin
Evelius Socialdepartementet, Ninos Maraha (L) Stockholms läns landsting, Maria Fäldt (KD) Stockholms läns landsting, Yvonne Augustin
(S) ordförande i sjukvårdsnämnden SUND Region Skåne, Dag Larsson (S) Stockholms läns landsting och Mårten Skogman handläggare på
hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm (inte med på bilden). Kerstin Evelius Social
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E

n granskning av
schizofrenivården
i Stockholm visade
att 49 procent av patienterna med schizofreni blev återinlagda
inom sex månader
HIWHUXWVNULYQLQJ
Lennart Lundin, förste vice ordförande i Schizofreniförbundet, bjöd
nyligen in politiker och tjänstemän
från stat och landsting till ett rundaERUGVVDPWDORPWlQNEDUDI|UElWWULQJDU
– Återfall i psykos för en person
PHGVFKL]RIUHQLlUH[WUHPWULVNI\OOW
Faran är stor att en framgångsrik
rehabilitering stannar upp och att år
av framsteg föröds, säger Lennart
/XQGLQ
För varje återfall tar återhämtningen allt längre tid och en allt mindre
andel av patienterna kommer tillbaka
WLOOVLWWQRUPDOOlJH5LVNHQDWWPDQ
ger upp och skadar sig själv ökar med
YDUMHnWHUIDOO
'HWWDYDUXWJnQJVSXQNWHQI|UUXQGDERUGVVDPWDOHW

Färre återfall?
Lennart Lundin inledde samtalet med
att fråga om färre återfall skulle vara
HQEUDEHVWlOOQLQJ6NXOOHGHWLVnIDOO
innebära risker?
'HOWDJDUQDIUDPK|OOHQGHOULVNHU
med att bara beställa färre återfall,
det kan leda till att vården förhindrar
nWHUIDOOJHQRPDWW|YHUPHGLFLQHUD
– Man kanske behöver beställa
något mer som handlar om funktion,
sa Ing-Marie Wieselgren, nationell
samordnare för psykisk hälsa på
Sveriges Kommuner och Landsting
6./ 
Samtalet fortsatte med resonemang
kring att även vid komplettering av
beställningen med något mer kan det
EOLIHO
– Skulle man beställa att människor
måste ha inkomst och bostad, kan det
bli så att patienten får sjukersättning
RFKERUKHPPDKRVPDPPD'HWlU
heller inte bra, sa Kerstin Evelius,
nationell samordnare för psykisk
KlOVD6RFLDOGHSDUWHPHQWHW
Hon framhöll också att det är svårt

DWWYHWDYDGVRPlUEUD3DWLHQWHQNDQ
vara missnöjd trots bra behandling
därför att katten dog när personen
RPKlQGHUWRJV
Andra deltagare talade om
undanträngningseffekter av de svårast
VMXND+XUNDQPDQXQGYLNDDWW
vården bara tar de enkla patienterna?
Mötet ansåg att det vore bra med
HWWV\VWHPVRPNDQJ|UDXQGDQWDJ

Uppföljning av beställning
'HOWDJDUQDNRQVWDWHUDGHDWWGHW
är viktigt att följa upp och mäta
beställningar, det är minst lika viktigt
VRPDWWEHVWlOODUlWW
– Återfall kan relativt lätt mätas
eftersom återinläggningar och besök
på psykiatriska akutmottagningar är ett
WHFNHQSnnWHUIDOOVD/HQQDUW/XQGLQ
Ing-Marie Wieselgren påpekade:
– Ersättningssystemet är fyrkantigt så
GHWlUYLNWLJWDWWIUnJDHIWHUUHVXOWDW
Mest tryck var det på den tiden då
politikerna frågade hur det gick på
VMXNKXVHW
Flera deltagare ansåg att det är
mycket viktigt att politikerna ställer
frågor till sjukvården, men de undrade
YLONDIUnJRUSROLWLNHUQDVNDVWlOOD
Ing-Marie Wieselgren framhöll att
alla borde hjälpas åt, på samma sätt
VRPPDQKMlOSHUEDUQLVNRODQ

Lokalt kvalitetsregister
±9LKDUHWWV\VWHPGlUYLNDQI|OMD
upp hur patienterna mår, sa Andreas
Gremyr, som är verksamhetsutvecklare på Psykiatri Psykos på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, apropå
XSSI|OMQLQJ
Han berättade att de tidigt började
använda ett lokalt kvalitetsregister
med så kallad FACT-tavla (Flexible
$VVHUWLYH&RPPXQLW\7UHDWPHQW 
som de sedan dess har använt för
NRQWLQXHUOLJXWYHFNOLQJ'HQKDU
blivit en garantisedel för att patienten
NRPPHUDWWInHQnWHUNRSSOLQJ
– Fördelen med FACT-tavlan
är att den fungerar på alla öppenvårdsmottagningar inom verksamheten
och kan visa när patienten har blivit
sämre och behövts läggas in och när
patienten har försämrats och kunnat

få öppenvårdsinsatser som förhindrat
LQOlJJQLQJ
'HVVDGDWDNDQlYHQDQYlQGDVWLOO
underlag för uppföljning och återkoppling av patientens förändrade
PnHQGH|YHUWLG
– En nyckel till uppföljning är
att kunna få tillgång till data som
UXWLQPlVVLJWVDPODVLQLRUGLQDULHYnUG
Eftersom våra mottagningar upplever
det som meningsfullt att använda
FACT-tavlorna och direkt får ut nytta
av dessa, så sköts inmatningen av data,
VD$QGUHDV*UHP\U
Lennart Lundin kommer nu att ta
fram en manual som ska fungera som
ett stöd för Schizofreniförbundets
I|UHQLQJDU
Tanken är att ta fram ett antal
frågor som föreningarna kan ställa
WLOOSROLWLNHUQDRFKYnUGHQ)RNXVVND
OLJJDSnYnUGHQVUHVXOWDW
Text och foto: Kristina Kleinert

FAKTA:
Ersättningsmodeller
för sjukvården
Landstingspolitiker ”beställer” sjukvård
från sjukhus, öppenvård och vårdcentraler som får ersättning för beställningen.
Det är stora variationer mellan olika
landsting och regioner hur denna
beställning och ersättning ser ut.
Man kan å ena sidan ersätta sjukvården
I|UKXUPnQJDLQYnQDUHVRP¿QQVLXSStagningsområdet (viktat efter behov) eller
å andra sidan ersätta efter hur mycket
vård man presterar. Båda systemen har
för- och nackdelar. Ofta har man en kombination av de två systemen.
Inget av systemen har hittills haft ett
fokus på vårdresultat. Resultaten har
inte öppet redovisats för medborgarna.
Ofta har vårdgivarna inte klart för sig
resultaten av de insatser man gör.
Kvalitetsregister är ett sätt att ge en
bild av resultaten.
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Eva Andreasson forskar på hur man kan
samarbeta med patienter i tvångsvården.

WĂƟĞŶƚĞŶŚĂƌŝŶŇǇƚĂŶĚĞ
över sin tvångsvård
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg tillämpar ett sätt att
förhindra tvångsvård för patienter med psykisk sjukdom. Och det
är patienterna som har svaret.

I

Sverige vårdas dagligen
3 000 patienter med hjälp av
WYnQJVYnUGVODJ'HÀHVWDDY
GHPKDUHQSV\NRVVMXNGRP
Återfall i psykos är vanligt
och leder i många fall till att
SDWLHQWHQEHK|YHUYnUGPHGWYnQJ
Att tvångsvårda patienter innebär
många gånger att vårdpersonal ställs
LQI|UHWLVNDGLOHPPDQ'HWlURHUK|UW
svårt att veta hur man på bästa sätt
ska hjälpa en patient som uppenbart
behöver vård, men inte inser det
VMlOY
Eva Andreasson är sjuksköterska
och har i sin forskning dragit slutsatsen att tvångsvård även kan leda till
negativa konsekvenser för personaOHQ$WWYnUGDVYnUWVMXNDSDWLHQWHU
NDQJ|UDSHUVRQDOKnUGKXGDG0DQ
VOXWDUUHÀHNWHUD|YHUSDWLHQWHUQDV
utsatthet och att se människan bakom
V\PWRPHQ
Eva Andreasson beskriver i en

artikel att med hjälp av en individuell
samarbetsplan (ISP) får patienten
möjlighet att berätta för dem som
vårdat honom eller henne hur de uppOHYGHGHWDWWYnUGDVPHGWYnQJ
Patienten får tillfälle att bearbeta
sin upplevelse och personalen får
IHHGEDFNSnRPKlQGHUWDJDQGHW7LOOsammans kan de sedan diskutera hur
GHNDQI|UKLQGUDIUDPWLGDWYnQJVYnUG
'HQLQGLYLGXHOODVDPYHUNDQVplanen (ISP) ingår i vårdprogrammet Integrerad psykiatri som en av
VWUDWHJLHUQDI|UnWHUIDOOVSUHYHQWLRQ
En implementering av ISP pågår på
Psykiatri Psykos Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg sedan
K|VWHQ
ISP består av tre delar; en del för
utvärdering av senaste tvångsvårdstillfället alternativt från tidigare
tillfällen, en handlingsplan vid tidiga
WHFNHQRFK´'HODNWLJKHWYLGWYnQJVYnUG´+DQGOLQJVSODQHQXWIRUPDUSD-

tienten tillsammans med
sin resursgrupp (närstående, vård-och stödkonWDNWHU 7LOOVDPPDQV
formulerar de patientens
tidiga tecken på försämULQJ0DQSODQHUDUYDG
patienten själv kan göra
vid en försämring och
hur resursgruppen ska
VW|WWD
Patienten kan få
en ordination av sin
läkare, hur medicinen
NDQK|MDV3nVnYLVNDQ
SDWLHQWHQKDHQÀH[LEHO
PHGLFLQGRV,KDQGOLQJVplanen gör man också en
överenskommelse med
patienten hur situationen
ska hanteras om omgivningen noterar behovet
av ökade vårdinsatser (men inte patienten själv), t ex vilket bemötande
patienten behöver för att acceptera att
WDHPRWYnUG
´'HODNWLJKHWYLGWYnQJVYnUG´NRPPHUDWWE\WDQDPQWLOO´'HODNWLJKHW
vid psykiatrisk sjukhusvård” i sambans med att materialet uppdateras
YnUHQ+lUIRUPXOHUDUSDWLHQWHQ
vilket känslomässigt och praktiskt
stöd han eller hon behöver för en gott
och tryggt omhändertagande vid en
HYHQWXHOOIUDPWLGDVMXNKXVYnUG
'HSUHOLPLQlUDUHVXOWDWHQHQOLJW
(YD$QGUHDVVRQlUDWWGHW¿QQVHWW
stort behov hos många patienter att
få dela med sig av sin tvångsvårdserIDUHQKHWPHQGHW¿QQVRFNVnHQGHO
som upplever det för känslomässigt
VYnUW'HNDQGnHUEMXGDVDQGUDGHODU
IUnQ,63'U\JWKlOIWHQDYGHSDWLHQter som återhämtat sig efter att de
tvångsvårdats anser att tvångsvård
KDGHNXQQDWXQGYLNDV
Med hjälp av överenskommelsen
patienterna gjort har tvångsvård
NXQQDWXQGYLNDV'HQKDUDNWLYHUDWV
YLGWLOOIlOOHQ9LGDYWLOOIlOlena hanterades situationen i stället
PHGDNWLYDLQVDWVHUL|SSHQYnUGHQ
'HSDWLHQWHUVRPWURWVDOOWEHK|YW
sjukhusvård har ändå varit nöjda med
RPKlQGHUWDJDQGHWGHInWW
Text: Kristina Kleinert
Foto: Rolf Andreasson
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Robert Bodén och hans projekt har fått etableringsstöd från Vetenskapsrådet för en ny studie.

Ny behandling mot
symptom vid schizofreni
Patienter med schizofreni behandlas med magnetstimulering på Akademiska Sjukhuset
i Uppsala. Forskaren och psykiatern Robert Bodén genomför en stor studie som ska ge
svar på om metoden är verksam mot vissa symptom.
Just när det gäller schizofreni är detta obruten
PDUNVlJHU5REHUW%RGpQVRPlU
forskare vid institutionen för neuroYHWHQVNDSYLG8SSVDOD8QLYHUVLWHW
Han arbetar också kliniskt som psykiater vid Akademiska sjukhuset, där
EHKDQGOLQJDUQDVNHU
Behandlingarna ska kunna hjälpa
personer som tappat förmågan att
känna glädje och njutning, som kan
yttra sig så att patienterna känner sig
apatiska eller helt ointresserade av
RPYlUOGHQ'HWWDV\PSWRPNDOODVDQhedoni och kan uppträda vid depression, schizofreni och andra psykiska
VMXNGRPDU

–Tanken är att vi ska behandla
mellersta delen av pannloberna, ett
område i hjärnan som man tidigare
LQWHVWXGHUDWHOOHUEHKDQGODWL6YHULJH
Men i Kanada har metoden använts
mot depression med positiva resulWDW9LYLOOQXWDUHGDSnRPGHWlU
en riktig effekt eller placebo, alltså
VNHQHIIHNWVlJHU5REHUW%RGpQ
Hans och kollegan Jonas Perssons
SURMHNW¿FNQ\OLJHQVH[PLOMRQHU
NURQRULHWDEOHULQJVVW|GIUnQ9HWHQVNDSVUnGHWYLONHWLQQHElUDWWGHW¿QQV
¿QDQVLHULQJRFNVnWLOOXSSI|OMQLQJ
i form av avancerad avbildning av
KMlUQDQPHG3(705NDPHUDI|UH
och efter behandlingarna, något som

psykologen Jonas Persson är speciaOLVHUDGSn0HG3(705NDPHUDQInU
man detaljerad information om hjärQDQVNRSSOLQJDUNHPLRFKDNWLYLWHW
Själva behandlingen går till så att
patienten får en elektromagnetisk spole mot huvudet genom vilken ström
I|UVIUnQHQPDJQHWVWLPXODWRU'n
alstras ett magnetiskt fält som sätter i
gång strömmar nere i det område av
hjärnan som ska behandlas, fält som
EDUDlUHWWSDUFHQWLPHWHULGLDPHWHU
±'HWYLEHKDQGODUlUVnNDOODGH
negativa symptom, anhedoni och
motivationsbrist, vilket innebär att patienten har tappat funktioner som man
WLGLJDUHKDIWI|UNODUDU5REHUW%RGpQ
Fortsättning på nästa sida. >>
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>> Fortsättning från föregående sida.

Foto: Shutterstock

Positiva symptom handlar däremot
om sådana som tillkommit och som
LQWHIXQQLWVLQQDQVMXNGRPHQEU|WXW
Som en knackning på skalpen
Patienterna får två behandlingar om
GDJHQXQGHUWLRGDJDU9DUMHEHKDQGling varar sex minuter med en kvarts
SDXV6WXGLHQRPIDWWDUSDWLHQWHU
med depression och 40 med schizoIUHQL'HYHWLQWHRPGHInUHQVNHQbehandling eller en verksam sådan,
HIWHUVRPEnGDYDULDQWHUQDNlQQV
±9LYHWLQWHYLONHQSDWLHQWVRP
har fått den riktiga behandlingen och
YLONDVRPInWWGHQRYHUNVDPPD,HIterhand kommer de som fått placebo
att erbjudas riktig behandling, säger
5REHUW%RGpQ
Han berättar att patienten vid
behandling upplever en knackning på
skalpen och kan också få övergående
huvudvärk samt tillfälligt blodtrycksIDOO0HQGHWKDULQWHYDULWVYnUWDWWIn
försökspersoner, tvärtom var det kö
DYSDWLHQWHUVRPYLOOHYDUDPHG
Följer patienterna
– Eventuell effekt kommer efter
DQGUDEHKDQGOLQJVYHFNDQ'nYLOOYL
följa upp och undersöka hur bestående effekten är, och hur man ska kunna
RSWLPHUDEHKDQGOLQJDUQD7LGLJDUH
studier utomlands har varit kortare, vi
I|OMHUSDWLHQWHUQDLVH[PnQDGHU
'HWKDUYDULWNlQWVHGDQWDlet att repetitiv magnetstimulering
kan påverka hjärnan och användas i
behandling av psykisk sjukdom men
XWYHFNOLQJHQKDUJnWWOnQJVDPW/lNHmedelsforskning är mer lönsamt och
KDUGlUI|UYDULWDWWUDNWLYDUHI|U¿QDQVLlUHU'HWKDUYDULWHQOnQJSURFHVV
med många tillstånd som skulle på
SODWVLQQDQVWXGLHQNXQGHSnE|UMDV
– Snart får vi reda på om magnetstimulering kommer att godkännas
som behandlingsmetod för depression
av Socialstyrelsen och bli rutin i
YnUGHQ
För schizofreni återstår dock
mycket forskning innan magnetVWLPXOHULQJNDQEOLHQUXWLQEHKDQGOLQJ
Text och foto:
Marianne Hühne von Seth

Hyrläkarstopp i Skåne.

Anställda läkare
ersätter hyrläkare

Efter nyår åker hyrläkarsystemet ut från psykiatrin i Region
Skåne. In kommer nyanställda specialistläkare som ska bidra
till ökad kontinuitet och höjd patientsäkerhet.

O

ron har varit stor
för vad förändringen ska innebära för patienWHUQD%HVNHGHWDWW
hyrläkarna skulle
bort inom psyNLDWULQL5HJLRQ6NnQHNRPUHGDQL
augusti och kritiken var massiv, bland
DQQDWIUnQOlNDUI|UHQLQJHQL6NnQH
Hyrläkarna behövs eftersom det råder
läkarbrist inom psykiatrin, säger
NULWLNHUQD
0HQQlU(PSDWLQnU+5DQVYDULJ
(vilket betyder personalansvarig) för
SV\NLDWULQSn5HJLRQ6NnQHlUEHVNHGHWOXJQDQGH
±9LKDUUHNU\WHUDWWROYQ\D
specialistläkare och ytterligare ett par
kommer att tillträda i slutet av året
RFKLE|UMDQSnQlVWD'HWNRPPHU
att innebära ökad patientsäkerhet och
kontinuitet, säger Johanna Bredmar
Sn5HJLRQ6NnQH
Hon har svårt ange antalet
hyrläkare som är i tjänst i dag men
omräknat till heltidstjänster handlar
GHWRPWMlQVWHUPHQÀHULQGLYLGHU
eftersom en del hoppat in på deltid
HOOHUWLPPDU
)|UUDnUHWEHWDODGH5HJLRQ6NnQH
45 miljoner kronor för hyrläkare från
EHPDQQLQJVI|UHWDJLQRPSV\NLDWULQ

Timkostnaden ligger runt 1 300
kronor, vilket är nästan dubbelt
så högt som totalkostnaden för en
DQVWlOOGOlNDUH6XPPRUQDLQNOXGHUDU
lYHQVRFLDODDYJLIWHU(QGHODYGHP
som anställts är samma personer som
WLGLJDUHYDULQK\UGD
– Att vi lyckats rekrytera trots brist
på läkare i psykiatri beror nog på att
vi exempelvis har lyckats övertyga
läkarna om att de kommer till en
attraktiv arbetsplats, tror Johanna
%UHGPDU
'HWEHURUEODQGDQQDWSnDWW
arbetsorganisationen har förändrats
på olika sätt samtidigt som läkarbemanningen ökat, bland annat på
den hårt kritiserade psykiatriska
NOLQLNHQL0DOP|
±9LKRSSDVRFNVnNXQQDVDWVDPHU
på mobila team eftersom vi har svårt
att få specialistläkare till mindre orter,
VlJHU-RKDQQD%UHGPDU
+RQSHNDURFNVnSnDWWGHW¿QQV
en ny patientsäkerhetsorganisation
och att det pågår samarbete kring
kliniska forskningsprojekt som höjer
kunskapsnivån i verksamheterna,
vilket ska komma patienterna till del
i form av ökad kompetens och bättre
EHKDQGOLQJDU
Text: Marianne Hühne von Seth
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Medarbetare i projektet högst upp från vänster, Suzanne Osten, Agneta
Bergenstråhle, Åsa Konradsson Geuken, Carina Åberg, Susanne BjörkSatta, Eva-Marie Thomas, och Margaretha Herthelius.

Kunskap om schizofreni
ska hjälpa barn och unga
6X]DQQH2VWHQV¿OPRPHQÀLFNDRFKKHQQHVVFKL]RIUHQLVMXND
mamma utgör avstamp för ett utbildningsprojekt som leds av
Schizofreniförbundet.
– Vi vill hålla seminarier för dem som arbetar med barn och
unga, säger Margaretha Herthelius, projektledare och ordförande
i Schizofreniförbundet.
ilmen ”Flickan, mamman och demonerna”
lUHQVMlOYELRJUD¿VN
skildring som blivit
mycket uppmärksamPDG'HQYLVDUKXU
viktigt det är för barn
och unga att få stöd
IUnQDQGUDYX[QDQlUGHW¿QQVVFKLzofreni eller annan psykisk sjukdom
LIDPLOMHQ
'lUI|UYLOO6FKL]RIUHQLI|UEXQGHW
öka kunskapen om sjukdomen och
KXUGHQSnYHUNDURPJLYQLQJHQ'HW
sker i ett treårigt projekt som just har
LQOHWWV
±9LlULHQI|UDQNULQJVIDV'HQ

innebär att vi söker kontakt med
kommuner i första hand i Sörmland,
GlUYLYLVDU¿OPHQI|UNRPPXQOHGQLQJHQ6DPWLGLJWYLOOYLVNDSD
intresse för seminarierna, som vänder
sig till personal inom bland annat
skolan, socialtjänsten, vården, kyrkan, och polisen, berättar Margaretha
+HUWKHOLXV
Under hösten 2016 har hon besökt
bland annat Skövde, Nyköping, HusNYDUQDRFK1RUUN|SLQJGlU¿OPHQ
YLVDWV,QWUHVVHWKDUYDULWVWRUWRFKQX
handlar det om att följa upp det så att
seminarier kan komma till stånd, den
VnNDOODGHIDVWYn
±'HWKDQGODURPHQGDJVVHPLQDULHU

som hålls av personer som är utsända
av oss och som har stor kunskap och
erfarenhet av att handleda, säger
0DUJDUHWKD+HUWKHOLXV
Tanken är att deltagarna ska mötas
tvärprofessionellt, det kan handla
om exempelvis socialsekreterare,
diakoner, elevhälsa, poliser eller
YnUGSHUVRQDO)|UVWVHUPDQ¿OPHQ
tillsammans, gärna tillsammans med
EDUQRFKXQJD
Sedan följer rundabordssamtal i
grupper där varje yrkesgrupp repreVHQWHUDG8WLIUnQ¿OPHQVWlOOVPDQ
inför frågeställningar som diskuteras
i gruppen för senare redovisning i
SOHQXP
– För att optimera resultatet har
vi utökat antalet kontaktytor, från
kommunledningarna i toppen till dem
som arbetar ute i verksamheterna
i andra änden, säger Margaretha
+HUWKHOLXV
Hon nämner Matteus församling
i Stockholm där diakoner och annan
SHUVRQDOQ\OLJHQVnJ¿OPHQRFK
mycket engagerat deltog i en efterI|OMDQGHZRUNVKRS3nWXUVWnU
kontakter med intresseföreningar och
nyckelpersoner i olika professioner
VDPWÀHUNRPPXQHU
Förhoppningen är att på sikt kunna
JHQRPI|UD¿OPYLVQLQJDURFKVHPLnarier i stora delar av Sverige, men
Margaretha Herthelius konstaterar
att det är ett tidskrävande arbete som
PnVWHInWDWLG
En tredje och sista fas handlar om
uppföljning på ett par timmar för dem
VRPKDUGHOWDJLWLVHPLQDULHUQD'n
kommer företrädare för Schizofreniförbundet att träffa deltagarna och
fördjupa informationen om schizoIUHQLRFKSV\NRVVMXNGRPDU
±'HWDOOUDYLNWLJDVWHI|UPLJlU
ändå att de som arbetar med dysfunktionella familjer får möjlighet till
NRQWDNWPHGYDUDQGUD<UNHVJUXSper som sedan kan samarbeta på
LQGLYLGQLYn'nKDUYLQnWWOnQJWRP
vi kan uppnå detta, säger Margaretha
+HUWKHOLXV
3URMHNWHW¿QDQVLHUDVDYPHGHOIUnQ
$OOPlQQD$UYVIRQGHQ
Text: Marianne Hühne von Seth
Foto: Kristina Kleinert

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.

Janssen-Cilag AB Box 4042, SE-169 04 Solna, Sweden
Tel +46 8 626 50 00, Fax +46 8 626 51 00, www.janssen.com/sweden
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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.

