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vill du bidra 
till empati?
kontakta oss!

ledare

Vi måste alla hjälpas åt, varhelst vi  
befinner oss i vår organisation för att  
bli mer synliga och för att på så sätt 
bekämpa stigma och utanförskap.  
 I förra numret av Empati tog jag upp 
flera av våra pågående projekt och jag 
gör det ännu en gång. Jag ber er nu alla 
ute i våra föreningar att bjuda in till 
möten, bjud in till utbildningar, gör er 
synliga. Här nedan följer exempel på 
material som redan finns. 
 Prospekt-AHA-projektet har tagit 
fram och utvecklat en mängd utbild-
ningsprogram kring familj och vänner, 
Prospect Plus–skuld och skam, Själv- 
erfarna, Syskon, Åldrande föräldrar, ESL 
(Ett Självständigt Liv) för anhöriga samt 
slutligen Personal inom vård och om-
sorg. Ta kontakt med Stefan Björnstam, 
vår nye verksamhetschef på kansliet.  
Du kan också ta kontakt med Eila Ulf, 
andre vice ordförande, i vår styrelse, 
som nu är den som ansvarar för  
Prospect och diskutera vad ni skulle 
kunna göra i er förening.  
 Lennart Lundin, förste vice ord-
förande i styrelsen, håller i projektet 
Bättre psykosvård. Alla lokala föreningar 
erbjuds utbildning och stöd i förbere-
delserna till samtalsdialog med lokala 
politiker. Lennart hjälper dig, om du tar 
kontakt med honom. 
 Johanna Sandström. ledamot i vår  
styrelse. är projektledare för Stigma 
Watch, som du kan läsa mer om på sista 
sidan av denna tidning och om vad just 
du kan göra. 

Vi måste alla hjälpas åt
 Vi har särskilda avtal med två film-
distributörer. När det gäller "Flickan 
Mamman och Demonerna" och den nya 
filmen, som kommer nu i vår, "Psykos 
i Stockholm", har vi avtal med TriArt 
Film. När det gäller filmen "Kungen av 
Atlantis" har vi avtal med Folkets Bio.  
Ta kontakt med Stefan, så kan han  
hjälpa dig om du till exempel vill göra 
en filmvisning på din ort.  
 Vi har i de senaste numren av vår 
tidning fått flera intressanta artiklar om 
verksamheter och utbildningar ute i 
landet. Ta kontakt med dem och låt  
dig inspireras.  
 Vi gläder oss nu alldeles särskilt på 
kansliet, att vi just fått veta, att vi får 
dryga 7,5 miljoner för vårt projekt 
BUSKUL (Barn och Unga i Stockholm/
Sverige Kunskap Ut i Landet/Länet). 
Genom särskilda nyckelpersoner, fram-
för allt i våra utanförskapsområden, ska 
vi försöka nå barn och unga som lever i 
familjer med svår psykisk sjukdom för 
att ge dem kunskap om sjukdomen samt 
ge dem hjälp och stöd. Vi har ännu inte 
fått besked om vårt projekt Fit for life, 
som jag skrev om i förra numret.  
Vi håller tummarna. 
 Jag slutar som jag började. Vi måste 
alla hjälpas åt. 

 
Er ordförande 
Margaretha
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stöd oss
 

Plusgiro 900727-9 
Bankgiro 900-7279 

Swish 123 900 72 79 
Månadsgivare (valfritt belopp  

per månad)

bli medlem
 

Som medlem får du rådgivning  
av jurist och psykolog samt fyra 
nummer av vår tidning Empati.  

Du får inbjudan till olika  
aktiviteter som din lokala förening 
anordnar. Det kan vara samtals-
grupper, föreläsningar, utflykter  

och fester.  
 

Det kostar mellan 150-200 kronor/
år beroende på vilken förening  

du väljer.

maria 
ersätter 
per som 
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Lokalföreningarna i Schizofreniförbundet erbjuds utbildning och 
stöd i förberedelserna till samtalsdialog med politikerna. 

Kampanjen syftar till att sjukvården ska redovisa sina resultat med 
fokus på återfallsprevention. Kampanjen har fått statsbidrag så 
utbildningen kan erbjudas utan kostnad till lokalföreningarna.

Kontakta Lennart Lundin: lennart.b.lundin@icloud.com
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fråga juristen

Maria Nyström 
Agback
Jurist

Kan jag få merkost-
nadsersättning?

 
Den som drabbas av psykossjukdom 
drabbas ofta även av dålig ekonomi. 
Det kan bero på låga inkomster, men 
det kan också bero på ökade utgifter. 
Om du har höga kostnader på grund 
av din sjukdom eller din funktions- 
nedsättning kan du ansöka om 
merkostnadsersättning från Försäk-
ringskassan. 
 Har du sjukersättning eller aktivi-
tetsersättning? Har du kostnader som 
beror på din psykiska funktionsned-
sättning? Då kan du få merkostnads-
ersättning. Merkostnadsersättningen 
är på minst 1 183 kronor i månaden. 
Merkostnadsersättning är skattefri.

alla har kostnader 
För att du ska kunna få merkostnads-
ersättning ska du ha merkostnader 
på mer än 11 825 kronor per år. Det 
kan låta som en hög gräns. Men  
nästan alla som drabbas av schizo- 
freni eller andra psykossjukdomar 
har merkostnader på minst 3 500 
kronor per år. Så mycket kostar med-
iciner upp till högkostnadsskyddet, 
2 350 kronor, och vårdbesök upp till 
högkostnadsskyddet, 1 150 kronor.  
 
Vilka kostnader räknas? 
Förutom mediciner och vårdbesök 
finns det många andra saker som 
kostar mer för den som drabbas av 
psykossjukdom. Det kan t.ex. vara: 
•	 Sjukresor och färdtjänst
•	 Resor till apotek
•	 Boendestöd/hemtjänst

•	 Arvode till god man/förvaltare
•	 Omvårdnadsavgift på boende
•	 Hjälpmedel
•	 Receptfria mediciner

Det kan också vara annat som kostar 
mer för att du drabbats av psykos-
sjukdom. 

Hur gör jag för att få ersättning? 
Ring Försäkringskassans kundcenter 
på tel. 0771-524 524 för att få hjälp 
att ansöka om merkostnadsersätt-
ning. Om du får nej på din ansökan, 
eller har frågor kan du också kontakta 
Schizofreniförbundets jurist.

 gäller sekretessen 
 mot föräldrar?

Vår son är vuxen och mår bra i peri-
oder. Ibland mår han sämre och då 
kan det bli så att han blir inlagd med 
tvång. När han mår så dåligt vill han 
oftast inte ha någon kontakt med oss. 
Vårdpersonalen vill inte berätta något 
för oss när vi ringer, de hänvisar bara 
till sekretessen. Har vi verkligen ingen 
rätt att få veta hur han mår? Vi är 
mycket oroliga och vill göra allt vi  
kan för att hjälpa honom. 

reportage

HAR Du EN FRÅGA? MAIlA ScHIzoFRENIFöRBuNDEtS juRISt: 
marianystromagback@Hotmail.com. 

Er son bestämmer själv över sin 
sekretess när han är inlagd. Be 
vårdpersonalen fråga sonen vad de 
får berätta för er, och vad de inte 
får berätta. Om personalen inte kan 
fråga sonen måste de göra en men-
prövning. Det innebär att de måste 
avgöra om informationen kan vara 
till någon som helst skada för sonen 
om ni får reda på den. Det är er son 
som avgör vad som är till skada för 
honom eller inte.  
 
undantag från sekretessen 
Det finns undantag från sekretessen. 
Ett beslut om att vårda någon enligt 
lagen om psykiatrisk tvångsvård, 
LPT, är inte sekretessbelagt. Om det 
är tvångsvård får personalen också 
lämna information till socialtjänsten 
så att sonen kan få rätt hjälp därifrån. 
 
rätt till information 
Kom ihåg att ni alltid kan lämna 
information till vårdpersonalen, t.ex. 
sådant som kan vara viktigt för att 
sonen ska få bra vård och stöd. Er 
son har rätt att få den information 
han behöver om vilken vård han har 
rätt till. Han har rätt att få den infor-
mationen skriftligt, så att ni också 
kan ta del av den om han tillåter det. 
 
Om ni inte vet om sonen är inlagd 
eller inte, kan det vara bra att veta att 
Polisen har rätt att få den informatio-
nen från vården.

du får 
Vara 

anonym.

Maria ersätter 
Per Scholtz 
som Schizo-

freniförbundets 
jurist

Det började med att personal och 
anhöriga på dåvarande mentalsjukhuset 
Lillhagen i Göteborg bildade en förening. 
Året var 1976.  
 Elva år senare, 1987, samlades de fyra 
föreningarna i Lund, Linköping, Göteborg 
och Stockholm för att bilda Riks-IFS: Intres-
seföreningen för personer med schizofreni 
och liknande psykoser. 
 Det blev starten av nuvarande Schizo-
freniförbundet.  
 lennart lundin, som varit en av 
initiativtagarna till Lillhagensföreningen, 
blev Riks-IFS förste ordförande och satt 
mellan1987 och 1990. 
 Inom dåtidens psykiatri talade man 
fortfarande om den schizofrenifram- 
kallande familjen, inleder Lennart 
Lundin. Inställningen till de anhöriga 
var närmast fientlig. Den som insjuknat 
skulle helst hållas borta från sin familj, 
och då framförallt från mamman som 
ansågs ha framkallat sjukdomen. 
 – Så småningom förändrades synen  
på familjen. Man såg nu de anhöriga 
som en positiv potentiell resurs.  
Men det skuldbeläggande tänkandet 
hängde kvar.  

Schizofreniförbundet  
bildades 1987 i Göteborg. 
attityden till människor  
med psykoser har för- 
ändrats. Men de är  
fortfarande en av samhället  
åsidosatt patientgrupp. 
Det framgår i de intervjuer  
som Empati gjort med nuvar- 
ande och tidigare ordföranden.

text BIRGIt ANDERSSoN
foto PAul FRIS & BIRGIt ANDERSSoN

schizofreniförbundet
– tre decennier
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reportage

 – Att motarbeta skuldbeläggningen av familjen,  
speciellt mamman, ser jag som en av de viktigaste  
frågorna vi hade att arbeta med på den tiden.
 
nedläggning av mentalsjukhusen 
Under Lennart Lundins ordförandeskap intensifierades 
nedläggningen av de svenska mentalsjukhusen. Detta som 
ett led i en avinstitutionalisering: en utvecklig mot vård i 
det öppna samhället istället för institutionsmiljö. Lennart 
Lundin är kritisk. 
 – Det var en planlös nedläggning och det gjordes 
väldigt få uppföljningar av konsekvenserna. Den stora 
nedläggningen av slutenvårdsplatser i Sverige skedde 
mellan 1975 och 1985. På de här tio åren försvann 20 000 
slutenvårdsplatser till de ungefär 4 000 som finns idag. 
 – Istället för att satsa på att utveckla och förbättra 
behandlingen av de psykiskt sjuka, stängdes mentalsjuk-
husen; detta utan att man kunde formulera några positiva 
alternativ. De som inte kunde klara sig själva hamnade 
ofta i hemlöshet på gatan. Familjerna fick ta hand om sina 
anhöriga. 
 IFS uppgift blev nu att ge stöd åt de anhöriga. Man star-
tade studiecirklar och diskuterade sjukdomen schizofreni. 
Personer som aldrig vågat knysta om att det fanns schizo-
freni i familjen, kunde nu träffa andra i samma situation. 
 I samband med avvecklingen av mentalsjukhusen age-
rade man nu också aktivt ut mot samhället. Det publicer-
ades insändare, skrevs artiklar i pressen och medlemmar 
reste runt och föreläste. 
 Mellan 1990 och 1992 höll gösta granqvist i stafett-
pinnen. Han fick själv sjukdomen schizofreni vid 35 års 
ålder och kunde därför bidra med egna erfarenheter av 
psykoser.  
 – Ordförandetiden var en ljus tid i mitt liv, säger Gösta 
Granqvist som nu bor på ett äldreboende. Under min 
tid påbörjades jakten på bidrag och vi upprättade också 
en organisation med en anställd på kansliet i Stockholm, 
fortsätter han. 
 1988, 1989 och 1990 uppvaktades Handikapprådet där 
RIKS-IFS ansökte om bidrag. Svaret blev nej med motive-
ringen att man bara var en anhörigorganisation.  
 1991 beviljades det dock 200 000 kronor i bidrag. Det 
höjdes två år senare till 547 000 kronor.  
 
första numret av empati  
1991 var också det år som tidningen Empati kom ut med 
sitt första nummer. 

 Under sin tid som ordförande arbetade Gösta Gran-
qvist också med sin bok. ”Från schizofreni till Livslust.” 
Boken som riktar sig till människor med schizofreni kom 
ut 1997. 
 – Jag ville förmedla ett sätt att tänka positivt på sig 
själv och sin framtid och att leva i nuet, berättar Gösta. 
 Med hjälp av mediciner fungerar vardagen för Gösta 
Granqvist, men han är kritisk till utvecklingen inom psy-
kiatrin.  
 – Det är samma visa nu som under min tid. Inte så 
mycket bättre vad gäller insatser, uppföljning och möjlig-
heter till arbete. 
 ove s ohlsson tog över ordförandeklubban 1992 
och satt som ordförande till 1998. Han avled 2002. 
Samma år som Ove S Ohlssons inledde sitt ordförande-
skap, tillsattes den psykiatriutredning som ledde fram till 
psykiatrireformen 1995. 
 Utredningen visade att personer med psykisk ohälsa 
och deras anhöriga led under svåra förhållanden och i 
dålig samverkan med övriga samhället. 
 Målet med reformen var att de som lider av psykisk 
sjukdom nu i högre grad skulle integreras i samhället.  
Kommunerna skulle ta ansvar för sysselsättning och 
boende, medan landstingen skulle ansvara för behand-
lingen. 
 Under psykiatriutredningens tre år fick Riks-IFS ägna 
mycket tid åt att delta i arbetet med utformandet av 
den nya reformen. Ordföranden hade en stående sida i 
Empati där han redogjorde för IFS syn på förändrings-
förslag och man levererade många och genomarbetade 
remissvar. Reformen innebar också ett ekonomiskt stöd. 
I samband med reformen anslogs 45 miljoner statliga 
stimulansmedel till anhörig- och kamratstödsverksamhet.
RIKS-IFS fick 38 miljoner av dessa. 
 
förvaltade pengarna 
Ove S Ohlsson såg till att stimuleringspengarna förvaltades 
väl. Bland annat så startades ett utbildningsprogram för 
anhöriga. Ett projekt för barn till sjuka föräldrar påbör-
jades under namnet: ”Källan”, och man inledde också en 
omfattande informationskampanj. I samband med psyki-
atrireformen påbörjades också en försöksverksamhet med 
personliga ombud. De personliga ombuden skulle få an-
svar för att individens behov och rättigheter uppmärksam-
mades och för att samhällets insatser samordnades. Ove S 
Ohlsson var ledamot i Socialstyrelsens beredningsgrupp 
för en nationell uppbyggnad av personliga ombud. 

 Mellan 1998 och 2001 blev rolf lundqvist ordförande. 
 – Under min period arbetade vi framförallt med anhö-
rigsidan, säger Rolf Lundqvist. Det blev mitt huvudämne.
Jag startade en sådan förening i min hemstad Skellefteå 
och under tiden som ordförande var vi några som åkte 
runt till olika delar av Sverige och intervjuade närstående 
till de psykiskt sjuka.  
 – De anhöriga drog sig undan och ville helst inte prata 
om sin situation. Men när man väl frågade hur det stod 
till med dem själva, bara rann det ur folk hur jobbigt de 
hade det. Anhörigfrågan blev kännetecknande för min 

period och jag tror den frågan är lika aktuell idag. Det 
finns fortfarande så mycket stigma kring schizofreni, 
avslutar han. 
 
Värd för internationell kongress 
1999 stod svenska RIKS-IFS värd för EUFAMI:s kongress. 
EUFAMI – European Federation of Associations of  
Families of People with Mental Illness – grundades 1992 
efter en kongress i Belgien. Här samlas anhörigföreningar  
i Europa för att dela erfarenheterna med att leva med  
psykisk sjukdom. 
 Kongressen samlas vart fjärde år och temat i Sverige var: 
Barn till psykiskt sjuka. 
 2001 höll RIKS-IFS kongress. Den intensivaste frågan vid 
den kongressen gällde det namnbyte som förbundsstyrelsen 
föreslagit. Man ville ändra RIKS-IFS till något mer precist. 
Efter lång förhandling och efter 20 motioner, klubbades det 
nuvarande namnet: Schizofreniförbundet. Intresseförbun-
det för personer med schizofreni och liknande psykoser.  
 Nu blev det rakel lundgren som tog över. Hon satt 
som ordförande från 2001 och fram till 2011. 
 – Min tid som ordförande kännetecknades av att utveck-
la förbundet organisatoriskt och att få struktur på verksam-
heten, säger Rakel Lundgren.  

 Men den kom också att präglas av vad som hände i om-
världen. 2003 blev ett dramatiskt år. En person som hörde 
röster körde in på Västerlånggatan i Stockholm och mejade 
ner flera personer. Och samma år mördades utrikesminis-
tern Anna Lind. I bägge fallen hade gärningsmännen sökt 
psykiatrisk vård utan att ha fått hjälp. 
 Efter dessa händelser tillsatte regeringen en psykiatri-
samordnare, den så kallade Miltonutredningen. 
 Anders Milton fick i uppdrag att göra en genomlysning 
av situationen inom psykiatrin och föreslå åtgärder. Fokus 
låg bland annat på en tätare samverkan mellan olika sam-

hällsorgan, som kommun och landsting. 
 Schizofreniförbundet drogs in 
i konferenser, möten och man fick 
stora luntor att läsa igenom.  
 – Vi blev genast involverade i 
Miltonutredningen och det tog mas-
sor av tid, säger Rakel Lundgren. Vi 
satt i sammanträde två gånger i veckan 
och jag har radvis av pärmar från den 
här tiden. Utredningen presenterade 
många projekt och det var viktigt att 
vi fanns med i de diskussionerna. 

 
profilprogram spikas 
Under Rakel Lundgrens tid spikades Schizofreniförbun-
dets första profilprogram: ”Ögon” som skapats av Mats 
Konradsson och man tog fram ett policyprogram som 
fortfarande gäller.  
 – Policyprogrammet som antogs 2003 var kanske det 
viktigaste vi gjorde. Det utgick från FN:s 22 standardregler  
fördelaktighet och jämlikhet, som FN antagit 1993. 
Sverige antog dem också och de var utgångspunkt i det 
pågående handikapparbetet, säger Rakel Lundgren.
Man aktiverade också erfarenhetsgruppen, dvs de med-
lemmar som själva haft erfarenhet av psykoser.  
 2007 bildades nätverket NSPH, Nationell Samverkan 
för Psykisk Hälsa. Där samlades förbund som företrädde 
patienter, brukare och anhöriga inom psykisk hälsa- områ-
det. Schizofreniförbundet blev en av medlemmarna. 
 – Vi var väldigt noga med att särskilja vår grupp, schi-
zofreni och liknande psykoser från andra grupper med 
psykoser, säger Rakel Lundgren. Precis som under Mil-
tonutredningen, kom våra patienter lätt bort i det allmänna 
pratet om psykisk ohälsa. Jag ser samma problem idag. 
 Rakel Lundgren satt som ordförande i elva år. Idag är 
hon kritisk till utvecklingen på psykiatriområdet. 

1976 1987 1991 1992 2001 2003

Personal och  
anhöriga på  

dåvarande mental-
sjukhuset lillhagen 
i Göteborg bildade 

en förening.

Fyra föreningar; lund, linköping, Göte-
borg och Stockholm bildade Riks-IFS: 
Intresseföreningen för personer med 
schizofreni och liknande psykoser.

tidningen Empati 
kom ut med sitt 
första nummer.

EuFAMI – European Federation of  
Associations of Families of People with 

Mental Illness – grundades efter  
en kongress i Belgien. Svenska RIKS-IFS 

värd för EuFAMI:s kongress.

RIKS-IFS höll kongress. Man ville ändra till något mer precist 
och det nya namnet klubbades till: Schizofreniförbundet,  

Intresseförbundet för personer med schizofreni  
och liknande psykoser.

En person körde in på Västerlånggatan i Stockholm och mejade 
ner flera personer. Samma år mördades utrikesministern  

Anna lind. I bägge fallen hade gärningsmännen sökt psykiatrisk 
vård utan att ha fått hjälp. Efter dessa händelser tillsatte  
regeringen en psykiatrisamordnare, Miltonutredningen,  

som förbundet blev involverade i.

”MÅLET MED REFORMEN vaR 

aTT DE SOM LIDER av pSykISk 

SjUkDOM NU I HÖGRE GRaD SkULLE 
INTEGRERaS I SaMHäLLET. ”
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 – Syftet med både psykiatrireformen och Miltonutred-
ningen var ju att förbättra livet för människor med schi-
zofreni. Problemen idag är i princip desamma som före 
reformerna. Det finns stora brister både när det gäller 
vård, boende och sysselsättning.  
 Och hon efterlyser mer forskning runt schizofreni.  
 – Jag vet att det är som att svära i kyrkan. Men varför 
forskas det så mycket på exempelvis Alzheimers, jämfört 
med schizofreni. Den sjukdomen får man ju oftast som 
gammal. Schizofreni utbryter i tjugoårsåldern när du har 
hela livet framför dig, säger Rakel. 
 2011 var det dags för per torell att förvalta ordförande- 
skapet. Han satt till 2015. 
 När Per Thorell tog över hade förbundet problem med 
sin ekonomi. Det handlade om att göra besparingar, 
omstruktureringar och att till exempel rädda förbundets 
kansli på Hantverkargatan i Stockholm. 
 Inom ramen för NSPH hade förbundet inlett sam-
verkan med andra patientföreningar inom det psykiska 
området.  
 – Vi fortsatte nu det arbetet och personligen tycker jag 
att detta var väldigt viktigt, inleder Per Torell. Ibland ver-
kar målgrupperna långt ifrån varandra, men i kontakten 
med myndigheter och i liknande sammanhang är det en 
styrka att jobba ihop.  
 – På lokal nivå ska man naturligtvis jobba med sina 
egna, men på nationell nivå ger samverkan en starkare röst.  
 Förbundets arbete resulterade i en plats i nätverkets 
arbetsutskott och man drev och administrerade NSPH:s 
anhörigprojekt.

personliga ombud 
Arbetet med personliga ombud blev också en viktig del i 
förbundets aktivitet under Per Torells ledning. I samband 
med psykiatrireformen gav regeringen Socialstyrelsen i 
uppdrag att utveckla landsomfattande verksamheter med 
personliga ombud för personer med psykiska funktions-
nedsättningar. 
 De personliga ombuden ligger under kommunernas 
verksamhetsområde och har som uppgift att se till så 
människor med psykisk ohälsa kan få tillgång till samhäl-
lets utbud av vård, stöd och service.  
 – Här blev vi en resurs och en viktig kunskapskälla för 
såväl Socialstyrelsen som för SKL, Sveriges kommuner 
och landsting, säger Per Torell. Vi tillfrågades hela tiden 
och blev ett viktigt stöd för vår målgrupp, människor 
med schizofreni. 

 – Förbundet har en uppgift att berätta hur det  
verkligen är att ha schizofreni. Har man psykisk ohälsa 
i vidare mening behövs stöd, men det behövs särskilda 
insatser för vår patientgrupp. 
 Schizofreni är ett spektrum av sjukdomsproblem och 
omringas av skam och skuld och en speciell laddning. 
Det behövs opinionsbildning och en precisering av sjuk-
domsbegreppet, framhåller Per Torell.  
 – Förbundet måste vara spjutspetsen framåt, peka på 
någon slags hopp och också koppla ihop schizofreni med 
återhämtning. Ibland tar sjukdomen över, men när man 
lämnat psykosen är man tillbaka med delar av sin erfa-
renhet och sin personlighet. 
 2016 tog margaretha Herthelius över rodret. Hon 
är nu Schizofreniförbundets sjunde ordförande. En rad 
olika projekt från tidigare år har rullat på, men under 
senare år är det några områden som speciellt stått i cen-
trum för förbundets arbete. Regissören och författaren 
Suzanne Ostens självbiografiska film: ”Flickan, mamman 
och demonerna”, premiärvisades 2016. 
 I filmen beskriver regissören sin egen situation som 
barn till en psykotisk sjuk mamma. Schizofreniförbun-
det stödde filmskapandet med 300 000 kronor och med 
ett Arvsfondsprojekt på 7,4 miljoner kronor påbörjades 
projektet: ”Se barnet, Flickan, mamman och demonerna”. 
 Man skapade seminariedagar och kvällar kring filmen 
och inbjöd vårdpersonal inom kommun och landsting 
som i sitt arbete möter människor med schizofreni eller 
annan svår psykossjukdom. Inbjudan riktade sig också 
till anhöriga och barnen i de dysfunktionella familjerna. 
 – Tanken var att utbilda och få till stånd tvärprofessio-
nella och förvaltningsövergripande nätverk kring  
familjerna, säger Margaretha Herthelius.  
 – Några barn/unga blir som tapetblommor och gör 
sig osynliga; försvinner in i tapeten. Andra tar på sig 
ett jätteansvar och måste alltid klara allt, de blir duktiga 
storasystrar.  
 – Med det här projektet har vi nu satt speciellt fokus  
på barn som anhöriga. 

barn i problemområden 
När det här projektet tog slut i september förra året, 
kunde förbundet redovisa att man träffat 5 759 personer, 
varav 2 000 barn. Projektet fortsätter nu i olika delar av 
landet. Med pengar från Allmänna Arvsfonden vill för-
bundet nu arbeta vidare med att också kunna nå  
problemfamiljer i de så kallade utsatta områdena.  

Man vet att många i de här familjerna har psykos- 
problem, att det finns risk för att någon i familjen utvecklar 
schizofreni och att barnen drabbas. Den här gruppen 
dysfunktionella familjer har varit svåra att nå.  
 – Ingen av barnen ute på Järvafältet i Stockholm har 
exempelvis kommit till vårt stödprogram Källan. Barnen 
befinner sig i något slags ingenmansland, säger Margaretha 
Herthelius. 
 – För mig känns det jätteviktigt att nå ut till dessa 
redan så utsatta familjer och deras barn, fortsätter hon. 
 Förbundet har nu också en ytterligare film som man 
stött ekonomiskt och som sedan förra året används i 
utbildningen. Det är Simon Settergrens film: ”Kungen av 
Atlantis”, en film som handlar om ett barns uppväxt med 
en pappa som har schizofreni. Vid sidan om barnprojekten 
arbetar förbundet med det internationella EUFAMI- 
projektet: ”Prospect”. Det är studiematerial för personer 
med psykisk sjukdom, som bygger på de berördas egna 
erfarenheter och kunskaper. 
 
bättre psykosvård 
Ett annat pågående projekt är Schizofreniförbundets 
kampanj: ”Bättre Psykosvård”.  Här vill förbundet lyfta 
frågan om en mer riktad beställning av en vård som  
skulle kunna ge färre återfall i psykos. Syftet är att få  
vården att öppet redovisa sina resultat med fokus på  
återfallsprevention. 
 Mycket har hänt sedan Schizofreniförbundets start för 
dryga trettio år sedan, men psykospatienter är fortfarande 
en av samhället åsidosatt patientgrupp. Människor med 
schizofreni dör i förtid, är drabbade av kroppsliga sjuk-
domar i större utsträckning än andra och det finns data 
som visar att psykospatienter inte får samma behandling 
som andra vad gäller sina somatiska besvär. Schizofreni-
förbundet har en viktig funktion i kampen för ett bättre 
omhändertagande av dem som drabbats av sjukdomen 
schizofreni. 
 – Det kryllar fortfarande av okunnighet om schizofreni. 
Vi måste fortsätta att sprida kunskap om sjukdomen 
och på olika sätt påverka våra politiker, allmänheten och 
vården, slutar Margaretha Herthelius som nu kommer att 
leda Schizofreniförbundet in i det nya decenniet.

2007 2007

Nätverket NSPH, Nationell Samverkan 
för Psykisk Hälsa bildas. Där samlades 

förbund som företrädde patienter, brukare 
och anhöriga inom psykisk hälsa- områ-

det, inklusive Schizofreniförbundet.

Schizofreniförbundet stödde filmskapandet ”Se barnet, Flickan, 
mamman och demonerna” med 300 000 kronor och med ett 
Arvsfondsprojekt på 7,4 miljoner kronor påbörjades projektet. 

Detta har sedan lett till seminariedagar och avslutades i  
september 2019. Förbundet kunde då redovisa att man  

träffat 5 759 personer, varav 2 000 barn.

2020

oRDFöRANDEN  
1987-NuVARANDE

lennart lundin • 1987-1990 
lennart var en av initiativtagarna till 
lillhagensföreningen, och blev  
Riks-IFS förste ordförande.  
 
 
 
gösta granqVist • 1990-1992 
Gösta fick själv sjukdomen schizo- 
freni vid 35 års ålder och kunde 
därför bidra med egna erfarenheter 
av psykoser.  
 
 
 
oVe s oHlsson • 1992-1998 
Samma år som ove S ohlssons 
inledde sitt ordförandeskap, tillsattes 
den psykiatriutredning som ledde 
fram till psykiatrireformen 1995.  
Han avled 2002.  
 
 
rolf lundqVist • 1998-2201 
 – under min period arbetade vi fram-
förallt med anhörigsidan, säger Rolf 
lundqvist. Det blev mitt huvudämne.
jag startade en sådan förening i min 
hemstad Skellefteå. 
 
 
rakel lundgren • 2001-2011 
 – Min tid som ordförande känne-
tecknades av att utveckla förbundet 
organisatoriskt och att få struktur  
på verksamheten.  
 
 
per torell • 2011-2015 
När Per thorell tog över hade för- 
bundet problem med sin ekonomi. 
Det handlade om att göra bespa-
ringar, omstruktureringar och att till 
exempel rädda förbundets kansli på 
Hantverkargatan i Stockholm. 

 
 
margaretHa HertHelius 
2016-nuVarande 
En rad olika projekt från tidigare år 
har rullat på, men under senare år 
är det några områden som speciellt 
stått i centrum för förbundets arbete. 
Fokus har legat på det omfattandet 

projektet ”Se barnet, Flickan, mamman och demonerna”. 
Margaretha kommer nu att leda Schizofreniförbundet 
in i det nya decenniet.

Här syns Riks-IFS nya styrelse som valdes på årsmötet i jönköping 
den 21 oktober 1989.

Stående från vänster: Sven Sörensen, lund, Margarethe Weckman, 
Stockholm, Harriet Grahn, jönköping och urban ösby, Stockholm. 
I stolen sitter ordföranden lennart lundin, jönköping. Foto: Privat

reportage
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olika former. Alla gör det, och vi slås 
av hur häftig den är. Jag tror kärleken 
är essensen i universum." 
 Innan vi skiljs plockar Gisela ihop 
sina anteckningar. Hon funderar en 
stund. 
 – Kanske är detta en sjukdom där 
själen och den biologiska hjärnan 
inte passar ihop. Vår älskade dotter, 
vi saknar dig, men är förvissade om 
att du har det bra där du är. e

utställning

Vi träffas över en kopp kaffe. Nadias 
mamma Gisela har en berättelse som 
på många sätt liknar andra skild-
ringar i samband med svår psykisk 
sjukdom.  
 Det handlar om Nadia, en 39-årig 
kreativ kvinna som var duktig med 
att arbeta i lera och keramik, som 
lyssnade mycket på musik och som 
tyckte om att teckna och måla. 
 Men det handlar också om en psy-
kospatient som i viss mån fallit mel-

förändring 
i fantasin

I Nadias värld var det lättare att 
åstadkomma förändring i fanta-
sin. Så står det i presentationen 
till den minnesutställning som 
visades i Norrtälje förra hösten. 
En konstutställning med färg-
starka, lekfulla målningar, fyllda 
med symbolik.

text BIRGIt ANDERSSoN
foto lottA NycANDER StANISlAWSKA

lan stolarna i en behandlingsprocess. 
Om en anhörig som idag känner 
skuldkänslor och otillräcklighet i 
kontakt med vården. Och om stigma 
och utanförskap.  
 När Nadia efter många års sjuk-
dom började känna sig bättre flyttade 
hon till egen lägenhet, sade upp sitt 
boendestöd, flyttade så småningom 
till en ny kommun och låste nu sin 
journal. 
 Hon önskade börja på nytt där 
de nya vårdkontakterna inte skulle 
ha några förutfattade meningar om 
henne, förklarar Gisela.   
 Hon är nu kritisk till hur överläm-
nandet från den ena psykosmottag-
ningen till den andra fungerade.  
 – Det formella överlämnandet 
gick snabbt, men inte effektivt och 
fungerade inte optimalt, säger Gisela. 
Nadia hamnade därför delvis utanför 
vårdens och samhällets omsorg. 
 – Enligt lagen får man ju låsa sin 
journal, men i sådana lägen måste 
samarbetet inom samma landsting 
och mellan landsting, kommun och 
anhöriga fungera bättre. 

 – Nu lever jag med skuldkänslor  
för att jag tog över för mycket. Jag 
kände mig trygg eftersom vår dotter  
verkade må så bra. Som anhörig  
skulle jag önskat mer av vården  
och samhället. 
 
konstutställning 
Nadia målade i akryl och nu har 
Gisela samlat ihop hennes tavlor i en 
minnesutställning som visades förra 
året på Galleri Ekmans i Norrtälje. 
Nadia hade ett brett intresseområde. 
Förutom musiken fanns litteraturen, 
filosofi, samhällsfrågor som femi-
nism och klimatfrågor bland hennes 
intressen. Och så sin älskade hund 
Mowgli. 
 – Det fanns livsprojekt som hon 
kände var svåra att uppnå och förverk-
liga på grund av ohälsan, säger Gisela. 
Hon hade till exempel länge en önskan 
om att gå en konstutbildning. 
 Målningen Rosa Galaxen beskriver 
bror Adam så här: "I Nadias värld var 
det lättare att åstadkomma föränd-
ring i hennes fantasi, hon kände att 
hon byggde galaxer". 
 – I efterlämnade dagböcker finner 
vi mycket skrivet om att på dessa 
galaxer skulle hon en dag återförenas 
med många nära och kära vänner och 
familj i en mycket ljusare värld än här 
på vår jord, säger Gisela. 
 Och för några år sedan skrev  
Nadia ett brev till en nära sjuk anhörig: 
”När man reser i rymden, vårt livs 
resa, som alla gör så möter vi kärlek i 

 "I NaDIaS väRLD 
vaR DET LäTTaRE 
aTT ÅSTaDkOMMa 

FÖRäNDRING 
I HENNES FaNTaSI, 

HON käNDE aTT HON 
ByGGDE GaLaxER"
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möte

nordiskt möte 
på hög nivå

text MARGAREtHA HERtHElIuS
foto SKMA

Samtalet skulle handla om hur läget ser ut för dem som 
har drabbats av schizofreni, men även situationen för 
deras anhöriga. Anki Sandberg, ordförande för Attention 
och ordförande för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 
(NSPH) var den som ledde samtalet. 
 Mötet började med en kort presentationsrunda. Från 
Danmark kom, förutom Holger Steinrud, ytterligare en 
representant från deras förbundsstyrelse. Danmarks Schi-
zofreniforening har tio år på nacken. Ännu en person, 
som kom från Danmark, var professor Merete Nordentoft 
från Köpenhamn, som senare under mötet skulle presen-
tera OPUS-programmet. Från Norge kom en representant 
från Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse 
(LPP) och Finland representerades av två personer från 
organisationen FinFami. Från oss i Schizofreniförbundet 
kom Åsa, Lennart Lundin, Per Torell och jag själv, som 
också fått möjligheten att delta. 
 Vi kom att tala något om det internationella arbetet i 
EUFAMI (European Federation of Associations of Fami-
lies of People with Mental Illness), men stannade snabbt 
vid hur det ser ut i våra olika nordiska länder. Vi kunde 
konstatera, att mycket var likt både när det gäller vården 
och forskningen, men också när det gäller anhörigas 

Det blev ett spännande möte på Schizofreniför-
bundets kansli i november 2019, då vår egen 
Åsa konradsson Geuken tillsammans med ord-
förande Holger Steinrud i Schizofreniforening 
från Danmark bjudit in till samtal mellan våra 
fyra nordiska länder. Mötet möjliggjordes genom  
finansiellt stöd från läkemedelsföretagen  
Otsuka pharma Scandinavia samt Lundbeck 
pharma a/S. 

situation. I våra organisationer arbetar vi i stort sätt alla 
med samma saker och med tämligen begränsade resur-
ser. Något som kan värt att notera är FinFamis speciella 
situation. I Finland finansieras FinFamis verksamhet med 
lotteripengar.  
 Mycket snart kom samtalet att handla om bristen på 
forskningsmedel till just schizofreni, inte minst när man 
jämför med hur mycket pengar som till exempel finns till 
cancerforskningen. 
 Livsbetingelserna för de sjuka är tyvärr snarlika. 
Många som drabbas av schizofreni hamnar också i 
hemlöshet. Skälen till detta kan vara många. I Danmark 
talar man ibland om för tidig utskrivning. Den sjuke har 
ingenstans att bo, har ingen sysselsättning och det finns 
ingen uppföljande psykoterapi. Ibland menar vissa kom-
muner, att när någon är utskriven och fått sin behandling 
förväntas man vara beredd att gå ut i fulltidsarbete. 
Det är svårt i samtliga länder att få myndigheterna att 
prioritera vår grupp. Stigmat har förvisso minskat något, 
men mycken stigma kvarstår.  
 LPP i Norge har ca 3 000 medlemmar och arbetar 
specifikt mot regeringen. LPPs representant representera-
de en lokalförening som består av ett hundratal medlem-
mar, som träffas med god uppslutning två gånger per år.  
Drabbade familjer hör av sig till LPP, då de inte vet var de 
ska vända sig för att få hjälp. 
 FinFami består av ca 3 500 medlemmar och man har 
65 anställda i förbundet. Man arbetar bland annat som vi 
med Prospect. I Finland ser man de anhöriga som viktiga 
för den som är sjuk och man är också rädd om de anhö-
riga. En enkel fråga som ställs till de anhöriga är att fråga 
hur de mår i den aktuella situationen.  Man låter ingen 
lämnas ensam och man är tydlig med att berätta att det 
finns fler i samma situation.  
 Vi berättade om hur det ser ut hos oss i Sverige och 
Lennart Lundin berättade om vårt projekt ”Bättre psy-
kosvård – Bättre beställningar”, som framför allt riktar sig 
till våra beslutsfattare. 
 Så småningom var det dags för Merete Nordentoft att 

e

hålla sin föreläsning om vikten av tidig intervention vid 
psykos. Återigen togs jämförelsen med cancersjukdom 
upp. Vid minsta lilla fläck på huden blir omhändertagan-
det snabbt och efter eventuell behandling är vården nog-
grann med att följa upp så att cancern inte har spridit sig. 
När det gäller vården vid psykos kommer behandlingen 
ofta först när psykosen nått sin klimax. I OPUS-program-
met (www.opus-kbh.dk/genveje/in-english), som Me-
rete redogjorde för handlar det om att hitta nycklar och 
verktyg för att nå framgång. OPUS teamet består av 10-15 
personer. Många av patienternas psykoser varar i upp till 
nio månader. Det gäller att skapa kontakt. Det är viktigt 
att det finns stödpersoner, som kan hjälpa till med pengar 
och vid eventuell problematik med tex vårdkedjan. Det 
är viktigt att familjen får stöd. Programmet arbetar med 
familjegrupper. Man menar att familjemedlemmarna är 
de som finns närmast patienten. Det är viktigt att dessa 
mår bra och också får stöd och hjälp för att själva kunna 
hjälpa. Vidare visar Merete att OPUS-programmet skapar 
mindre stress hos de anhöriga och programmet är på sikt 
billigare än sedvanlig behandling. I programmet träffas 
man varannan månad. När man gör en jämförelse är 
självmorden efter två år respektive efter 5 år mindre till 
antal om man jämför med 
traditionell behandling. 
Merete har lyckats imple-
mentera OPUS-program-
met i hela Danmark genom 
goda samtal med media 
och beslutsfattare för att 
få till stånd förbättringar 
i vården. Vi konstaterade 
alla senare i samtalet att 

 
 

dålig vård alltid blir dyrare än god vård. 
 Lennart Lundin lyfte därefter specifikt frågan om 
kostnader. Inget säger att bättre vård måste kosta mer. 
Våra politiker i Sverige förefaller inte alltid så angeläg-
na om att lyssna på oss. Den somatiska vården tenderar 
att få mer och mer pengar medan psykiatrin får mindre 
och mindre. Lennart fortsatte vidare. En cancerpatient 
tillåts kosta 1,6 miljoner svenska kronor för att livet ska 
förlängas med sex månader. En årsbehandling med de 
moderna depåberedningarna kostar ca 30-50 000 SEK. 
Kanske, menade Lennart, skulle vi här i Sverige mer rikta 
in oss på ekonomerna i Sveriges kommuner och regioner 
och föra dialogen med dem istället för att försöka hålla 
dialog med våra politiker. Beställarna av vård bör fram-
för allt kolla upp hur det ser ut med återfall i psykos, hur 
långa psykoserna tillåts vara och hur långt det är mellan 
psykoserna. Politiker idag tittar framför allt inom psyki-
atrin på produktionsdata och inte på resultatdata. (Jmf. 
somatiken, t.ex. cancer). En stor del av psykospatienter-
na försvinner under radarn. För att minska risken för 
psykosåterfall och dödlighet så är det oerhört viktigt med 
behandlingskontinuitet inom psykosvården. Forskning 
visar att de patienter som slutar ta sina mediciner löper 

12 gånger större risk för suicid.  
 Avslutningsvis konstaterade vi 
alla, att vi behöver fortsätta föra 
samtal över landsgränserna för att 
jämföra, tipsa och stödja varan-
dra, men framför allt finna vägar-
na fram till en bättre psykosvård 
och tillsammans visa på tydliga 
mål. Vi tog därför tacksamt emot 
inbjudan från Danmark för att 
kunna fortsätta på våra samtal. 

opus
opus är ett av de mest framgångsrika 
och bäst beforskade tidig psykos-pro-
jekten i världen. med ett fokus på att 
komma in tidigt i ett sjukdomsförlopp, 
med en heltäckande insats, har man 
skapat behandlingsteam över hela 
danmark. forskningsteamet håller nu 
på att göra 20-års uppföljningar. fem 
årsuppföljningen visade att litet färre 
än var femte patient hade helt kliniskt 
återhämtat sig. detta är inter-
nationellt ett mycket bra resultat.

norge
landsforeningen for pårørende 
innen psykisk helse (lpp)
representant: 
anne helene lindseth
3 000 medlemmar

danmarK
skizofreniforening
representanter: holger steinrud, 
john ernager, merete nordentoft
1 000 medlemmar

finland
finfami
representanter: 
vaula ollonen, heli harinen
3 500 medlemmar

sverige
schizofreniförbundet
representanter: 
margaretha herthe-
lius, lennart lundin, 
åsa Konradsson 
geuken, per torell
2 500 medlemmar
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Johanna Sandström, ordförande i IFS 
i Göteborg hälsade välkommen och 
inledde med att berätta om allt som 
hände i världen just 1979, förutom 
att IFS i Göteborg bildades förstås.  
 Några kloka och empatiska perso-
ner, som alla arbetade inom vården 
beslöt sig för att bilda en förening, 
som skulle kämpa för en bättre vård 
och bättre livsbetingelser för alla de 
människor, som drabbats av schizofre-
ni. Två av initiativtagarna, Ulf Malm 
och Lennart Lundin, var nu med på 
festen och kunde berätta. De menade 
redan för 40 år sedan, att de anhöri-
ga också behövde stöd och hjälp inte 
minst nu, när man hade börjat stänga 
ner alla mentalsjukhus. De anhöri-
ga blev på så sätt ofta, de som måste 
finnas på plats i vardagen, när vården 
inte längre fanns. På ett tidigt stadium 
insåg man, att för att uppnå det man 
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önskade, måste det i föreningen, som 
nu bildats, finnas medlemmar med 
egen erfarenhet av sjukdomen, men 
också anhöriga. Initiativtagarna till 
den nya föreningen hade följt diskus-
sionerna och forskningen i USA och 
Storbritannien. Familjen var viktig för 
den sjuke. Man tog klart avstånd från 
det resonemang, som på denna tid var 
vanligt i Sverige. ”Familjen var proble-
met för den sjuke. Det gällde att skilja 
dem åt.” Ulf och Lennart lyfte, att man 
måste kämpa för allas rätt till medbor-
garskap, även för den som drabbats 
av psykisk sjukdom. De berättade vi-
dare att många av de patienter som 
saknade anhöriga, nu när sjukhusen 
stängdes, ofta hamnade i hemlöshet.  
 Lennart Lundin beskrev i ett se-
nare anförande hur viktigt det är, att 
man från vårdens sida, men också 
ute i samhället förstår att schizofreni 
inte bara innebär vanföreställningar 
och hallucinationer. Mot dessa finns 
idag ofta mediciner, tyvärr ibland 
med svåra biverkningar. Det allra svå-
raste är ofta hur sjukdomer slår mot 
den kognitiva förmågan och ibland 
mot känslolivet. Dessa symtom för-
stärks inte sällan vid medicinering 
och skapar lätt isolering och ett ut-
anförskap för den sjuke. Mot dessa 
symtom finns ännu inga mediciner. 
 Åsa Konradsson Geuken berättade 
hur hon genom sin brors sjukdom valt 

Så härligt det kändes att få 
vara med på jubileumskalaset, 
när IFS i Göteborg fyllde 40 år. 
Över fyrtiotalet deltagare hade 
infunnit sig till festen på Scan-
dic Opalen i Göteborg.
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att som forskare försöka få fram med-
iciner, som i bästa fall kan bota, men i 
alla fall kan hålla alla symtom borta och 
inte bara som idag vanföreställningar 
och hallucinationer. Det ingav hopp. 
 Kanske var det ändå Stefan Scott 
Johanssons berättelse som värmde 
allra mest. Idag är han noga med att 
ta sina mediciner. Han berättade hur 
han som liten sannolikt var ganska 
skör och hur han mobbades i skolan. 
Han berättade om ljusa stunder i li-
vet och han berättade om motgångar. 
Han berättade om tiden i lumpen och 
om studierna vid universitetet och 
när han sedermera kom ut i arbetsli-
vet på många olika arbetsplatser. Han 
berättade hur han gifte sig och fick en 
son, idag trettio år gammal och hur 
äktenskapet så småningom slutade i 
skilsmässa. Under hans arbetsliv upp-
stod flera problem bl.a. nedläggningar 
av arbetsplatsen. Stefan tog när detta 
hände väldigt illa vid sig och vid fle-
ra tillfällen togs han akut in på sluten 
psykiatrisk vård. Under sin livsresa 
möter han så en dag Ulrika och i au-
gusti 2019 gifter de sig. Att se deras 
kärlek värmde, att se dem tillsammans 
ingav hopp för framtiden. Kärleken 
övervinner allt. Den känslan tar jag 
med mig, när jag senare sätter mig på 
tåget tillbaka hem till Stockholm. e

Lennart Lundin 
Förste vice ordförande 
Schizofreniförbundet

stängningen av mental-
sjukhusen 25 år 
– eller hur var det?

kontakta Lennart på: lennart.b.lundin@icloud.com

I dagarna har Psykiatrireformen för 25 år sedan upp-
märksammats. Det har skrivits att det var ”spiken i kistan 
för mentalsjukhusen”. Och det har firats som en stor  
reform. Men vad stämmer i historiebeskrivningen?  
Mycket litet! 
 Historien om neddragning av vårdplatser på de psyki-
atriska sjukhusen startade för drygt 40 år sedan. Mellan 
1973 och 1985 drogs ca 20 000 platser in (från ca 33 000 
till 10 000). Detta skedde utan någon som helst planering 
eller samordning. Socialstyrelsens psykiatriska enhet  
befann sig vid den tillfället i ett moraliskt och kunskaps-
mässigt bottenläge och var mer uppfyllt av politiska  
slogans än av kunskap och omsorg om patienternas 
väl. Man saknade helt en kunskap om att patienternas 
svårigheter i mycket hög grad berodde på psykologiska 
funktionsnedsättningar utan trodde att psykossymtom 
och institutionsvistelse var grundorsakerna. Social- 
tjänsten saknade helt framförhållning (de var heller 
inte på något sätt involverat i detta seende). Det blev en 
katastrof för de patienter som slängdes ut från sjukhusen 
men eftersom de ansvariga ”visste och kände” hur mycket 
bättre allt skulle bli, gjorde man inte ens de mest elemen-
tära utvärderingar. En rättsmedicinare gjorde 14 år efter 
Sundbysjukhus nedläggning en uppföljning som bland 

annat visade att 50% av den yngsta åldersgruppen  
(20-30 år) hade antingen suiciderat eller fanns i kriminal-
registret. Man beräknar i efterhand att ca 10 000 personer 
dog i förtid under denna svarta period. 
 Psykiatriutredningen var ett sätt att försöka skapa 
någon ordning i detta kaos. Utredningen lade fram sina 
förslag samtidigt som Sverige gick in i en mycket djup 
ekonomisk kris. De flesta av de goda förslagen för- 
verkligades inte. Och psykiatrin fick inte det resurstill-
skott och kvalitetsökning som den så väl skulle behövt. 
 De svårigheter med dålig samverkan och under- 
måliga resurser för personer med allvarlig sjukdom som 
Psykiatriutredningen påvisade kvarstår ännu idag. 
 Stängningen av mentalsjukhusen (utan någon som 
helst fungerande öppenvård) medförde att de anhöriga 
plötsligt befann sig vara de primära vårdgivarna. 
 Det vi kan lära oss är att kombinationen av skyhöga 
ideal och bottenlös okunnighet är en dödlig blandning. 
Speciellt för de svagaste i samhället som utsätts för  
blandningen.

"pSykIaTRIUTREDNINGEN vaR ETT 
SäTT aTT FÖRSÖka Skapa NÅGON 

ORDNING I DETTa kaOS"

e

fråga psyKologen



Som vi alla vet rapporteras det ofta på ett felaktigt sätt om psykisk sjukdom i medierna.  
Detta är bakgrunden till StigmaWatch-projektet. Den felaktiga rapporteringen tar olika  
former. En sak är att ord som ”schizofreni” och ”psykos” används på felaktiga sätt.  
Man kan till exempel se en rubrik som: ”Socialdemokraterna drev schizofren valrörelse.”  
Felaktig rapportering kan också handla om stereotypa beskrivningar av människor med  
psykisk sjukdom. Det kan vara att människor med schizofreni framställs som våldsamma. 
 Fokus för StigmaWatch är naturligtvis schizofreni, inte psykisk sjukdom i allmänhet.  
och ärendena vi har hanterat hittills visar att ordet ”schizofreni” ofta används oriktigt.  
När StigmaWatch arbetsgrupp hittar ett exempel på felaktig rapportering, tar vi kontakt med  
tidningen eller tV-kanalen i fråga och påtalar att de begått ett misstag. Därefter erbjuder vi  
en uppdatering om vad schizofreni och psykos egentligen är. På detta sätt hoppas vi kunna  
bidra till att stigmatiserande rapportering minskar. 
 Vid mitten av januari hade vi hanterat ett femtontal ärenden. De är av olika slag. Ett av de  
mest anmärkningsvärda exemplen är hämtat från Svensk ordbok som ges ut av Svenska  
Akademien. Där står det att schizofreni ”kännetecknas av en splittring av personligheten”.  
Detta är naturligtvis helt felaktigt. Responsen var positiv denna gång. En av redaktörerna gav  
beskedet att formuleringen skall tas bort vid nästa uppdatering. Så bra respons får vi inte alltid.  
Ibland får vi ingen respons överhuvudtaget.
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vill du bidra till stigmaWatch-projeKtet?

www.stigmawatch.se

Hittar du exempel på stigmatiserande rapportering, kan du gå in på svenska 
StigmaWatch hemsida www.stigmawatch.se och använda det formulär som 
finns där för att meddela projektets arbetsgrupp om det aktuella medieinslaget. 
Anser vi att det är lämpligt går vi vidare och kontaktar tidningen, tV-kanalen 
eller vad det nu kan vara. På hemsidan kan du också anmäla om du vill ha 
StigmaWatch nyhetsbrev.

Stigma 
Watch


