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LEDARE

Vi trodde väl alla, att det nu skulle 
vara slut. Vi trodde väl alla, att det nu 
skulle vara över, men nej Covid-19 
återkom med full kraft under vintern. 
Detta innebär att styrelsen ånyo känt sig 
tvingad att flytta fram kongressen och 
hoppas att vi nu verkligen ska kunna 
träffas hösten 2021. (Se särskild annons 
här i tidningen!) Visst kan man klara 
många möten digitalt eller på annat 
sätt hitta sätt att fatta beslut, men har 
man en kongress vartannat år, har vi 
i styrelsen kommit fram till, att då är 
det viktigt att man möts på riktigt dvs 
att man möts fysiskt. Vi tycker, när vi 
förhört oss runt omkring, att detta är en 
uppfattning, som delas av de flesta. 
 Under förra året erhöll förbundet 
särskilda medel från Folkhälsomyn-
digheten för att skapa en stödlinje på 
telefon under vardagar efter kontorstid. 
Det handlade då om att kunna ge sär-
skilt stöd, när det gällde Covid-19. Nu 
har vi fått ytterligare pengar för 2021, 
men då inte bara för Covid-19-stöd, 
utan uppdraget har breddats. Det känns 
jätteroligt, då vi idag får många samtal 
bl.a. från anhöriga, men också från de, 
som själva är oroliga för sin sjukdom. 

Vi trodde väl alla att nu 
skulle det vara slut

 Det vore värdefullt om vi här på 
kansliet också kunde få information 
från er ute i lokalavdelningarna, vilket 
stöd ni idag har möjlighet att ge, då det 
ibland kan finnas anledning att hänvisa 
de som ringer vidare till er. 
 Många möten sker som sagt idag 
över nätet och vi väl alla blivit bättre 
och bättre på detta liksom att tekniken 
också blivit bättre och bättre. Ett tips 
till er alla därute i era föreningar. Ta 
kontakt med ert studieförbund, om ni 
känner er osäkra och lär er själva ännu 
mer hur ni kan använda tekniken. Det 
kan i förlängningen innebära, att ni kan 
nå många fler, som av olika anledningar 
kan ha svårt att komma till medlems-
möten. 
 I detta nummer fortsätter diskussio-
nen kring boken ”Att insjukna i psykos”, 
men det finns flera viktiga och spännan-
de texter i detta årets första nummer av 
Empati. Så håll till godo, håll i och håll 
ut. Snubbla inte på målsnöret innan ni 
fått era vaccinationssprutor.   

 
Er ordförande
Margaretha
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Då det ännu råder osäkerhet om framtida rekommendationer kring Covid-19 förbehåller sig förbundsstyrelsen rätten att ändra tidpunkt för kongressen. 

SCHIZOFRENIFÖRBUNDETS  
KONGRESS 2021
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DATUM: 
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2021

Valberedningen behöver få in förslag på styrelseledamöter,  
revisorer och ersättare för dessa senast den 5 juli, förslagen 
kan mejlas till valberedning@schizofreniforbundet.se  
eller postas till: 
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Schizofreniförbundet  
Hantverkargatan 3G  
112 21, Stockholm

www.schizofreniforbundet.se
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att psykosåterfall kan vara allvarliga 
och få svåra negativa konsekvenser 
för sjukdomsutvecklingen, biologiskt, 
psykologiskt och socialt. Det är en 
viktig fråga hur vi bäst förebygger 
återinsjuknanden.  
 En viktig underliggande fråga 
handlar om hur läkemedelsbehand-
lingen bör utformas efter ett över- 
gående första psykosinsjuknande,  
dvs där de psykotiska symtomen 
försvunnit. 
 Det som komplicerar denna fråga 
är att en ganska stor andel kan av-
sluta läkemedelsbehandlingen utan 
att återinsjukna, till skillnad från 
situationen för personer som haft fler 
återinsjuknanden, där utsättning av 
behandlingen med stor sannolikhet 
kommer medföra återinsjuknande.  
 Det här är ett svårt område för 
patienter, närstående och vården 

ÅTERKOPPLING

DEBATTEN FORTSÄTTER
TEXT JOHAN CULLBERG, MARIA SKOTT, PONTUS STRÅLIN
FOTO FREEIMAGES.COM

Vi har med intresse läst recen-
sionen av vår bok. Vi är glada 
över det positiva omdöme han 
lämnar om stora delar av boken. 
Samtidigt vill vi gärna bemöta 
de områden där han uttrycker 
kritik. Ett sådant bemötande kan 
ha ett allmänintresse då det kan 
klargöra frågor som visat sig vara 
otydligt formulerade i boken. 

En del svåra frågor som patienter, 
närstående och vården måste han-
tera kan vara av värde att stöta och 
blöta. En kritisk diskussion där olika 
parter kan ha lite olika infallsvinklar 
och åsikter kan leda frågorna framåt. 
Tyvärr upplever vi att recensionen är 
skriven med en ton som får oss att 
tänka på den ideologiska debatt som 
psykiatrin led av på 80-talet. Vi tror 
att alla vinner på ett problematise-
rande och sakligt samtal. I grunden 
vill vi samma sak, att patienter med 
schizofreni och schizofreniliknande 
tillstånd ska få så bra vård och stöd 
som möjligt tillsammans med sina 
närstående och vi behöver  arbeta 
tillsammans för att nå dit.  
 Lennart Lundin tycker att det är 
otydligt i boken var gränserna går 
för olika typer av psykossjukdomar, 
främst när det handlar om schizofre-
ni och när det handlar om mildare 
former av psykossjukdomar. I verklig- 
heten är gränserna inte heller helt 
klara, något som vi måste leva med 
tills vi har fått mera kunskap.  
 Fokus i boken är begreppet 
”förstagångsinsjuknande i psykos” 
och den tidiga vården, oftast innan 
man kunnat fastställa vilken typ av 

psykossjukdom det är frågan om, 
dvs en situation då det är svårt att 
ännu avgöra om det handlar om en 
schizofreni eller någon annan typ av 
psykossjukdom. Det är också vanligt 
med samsjuklighet med andra psyki-
atriska tillstånd och med missbruk, 
vilket ofta gör bedömningen svår i ett 
tidigt skede. De flesta individer som 
drabbas av förstagångspsykos, har 
övergående “pos- 
itiva symtom” , dvs hallucinationer 
och vanföreställningar” efter läke- 
medelsbehandling, även om symto-
men kan kvarstå under upp till några 
månader. Många har kognitiva funk-
tionsnedsättningar, dvs förändringar 
i tänkandet, av olika slag före, ännu 
fler efter det första psykosinsjuknan-
det. Vissa av dem som har övergåen-
de psykotiska episoder kommer att 
utveckla schizofreni medan andra 
inte gör det. I ett tidigt skede måste 
man följa förlopp och symtom och se 

hur situationen för individen utveck-
lar sig. Alla behöver dock intensiva 
vård- och stödinsatser tidigt för att få 
bästa förutsättningar för återhämt-
ning.  
 Lennart Lundin tycker att bok-
en är oklar i synen på förlopp och 
prognos. Det vi försöker förmedla är 
att långtidsutfallet varierar mycket i 
gruppen efter ett första insjuknande 
i psykos. En stor grupp utvecklar 
tyvärr kronisk sjukdom och har stort 
och långsiktigt behov av behandling 
och stöd från samhället på olika sätt. 
Samtidigt finns också en stor grupp 
som återhämtar sig i hög utsträckning.  
 Han skriver att boken lyfter upp 
Fallskärmsprojektet i för stor ut-
sträckning och inte tar in andra 
forskningsresultat. En anledning till 
att Fallskärmsprojektet får ta en större 
plats än andra studier är naturligtvis 
att alla bokens författare varit en-
gagerade i Fallskärmsprojektet eller 

analyser av data från projektet på 
olika sätt.  
 Enligt Lundin samlade man i 
Fallskärmsprojektet ”några” kliniker 
kring ”några” principer” och enda 
resultatet vara att visa att krishem 
är bra. I verkligheten var det 18 
svenska kliniker som deltog i ett 
krävande femårigt väl kontrolle-
rat forskningsprojekt om samtliga 
förstagångsinsjuknade inom upp-
tagningsområdena. Vetenskapliga 
långtidsuppföljningar från Fallskärm-
sprojektet fortsätter att publiceras.  
 Den nyligen publicerade uppfölj-
ningen från Fallskärmsprojektet som 
också redovisas i boken pekar just på 
hur varierat långtidsutfallet är (13 år 
efter första insjuknandet) för  patien-
ter som inkluderades i projektet. En 
del riskfaktorer för sämre långtids- 
utfall har identifierats, vilket kan 
innebära viss vägledning i ett tidigt 
skede av behandling. 
 Naturligtvis kunde det ha varit 
av värde att även närmare beskriva 
resultat av andra välgjorda studier 
av förstagångsinsjuknande i psykos 
(och inte bara den snävare gruppen 
patienter med fastställd schizofreni- 
diagnos) som t ex det Danska OPUS 
projektet (vilket nämns i boken). 
OPUS projektet har visat liknande 
resultat i en 10 årsuppföljning som 
långtidsstudierna av Fallskärms- 
projektet. Vare sig resultaten kommer 
från förstagångsprojekt i Australien, 
England, Kanada, eller Skandinavien 
är de ganska likartade men ännu 
alltför lite tillämpade i vårt land. Vårt 
huvudintresse har heller inte varit att 
skriva en referenstyngd akademisk 
lärobok. 
 Lennart Lundin uppfattar att 
boken har en delvis överslätande syn 
på psykosåterfall. Vi är överens om 

att hantera, inte minst för att det 
rymmer vissa intressekonflikter och 
risker i olika riktning.  
 Här menar vi att vården kan erbju-
da att försiktigt prova nedtrappning 
av läkemedel efter ett första över-
gående psykosinsjuknande, under 
fortsatt observation av eventuell 
återkomst av psykotiska symtom och 
med en tydlig krisplan. Vi vill betona 
det så kallade delade beslutsfattandet 
där helst både läkare, patient och 
närstående deltar och delar på den 
kunskap som finns om risker och 
alternativ, och den osäkerhet i kun-
skapsläget som råder. 
 Många som väljer att pröva ned-
trappning och utsättning av läkeme-
del kommer ändå att återinsjukna. 
I de flesta fall kan konsekvenserna 
av ett återinsjuknande mildras av 
noggranna förberedelser för snabba 
åtgärder vid tidiga tecken eller sym-
tomförsämring. Patienten, närstå-
ende och andra i ett socialt nätverk 
behöver vara delaktiga och insatta i 
krisplaneringen. Här finns ett stort 
behov av bättre kunskap om för vilka 
patienter riskerna är större, för att 
behandlingen bättre ska kunna skräd-
darsys för den enskilde patienten.  
 Lennart Lundin är kritisk till att vi 
inte i boken tar upp de studier som 
Tiihonen har gjort med utgångs-
punkt i befolkningsregister över sjuk-
vård i skandinavien. Han påvisar stor 
risk för återinsjuknande i psykos och 
för tidig död vid avslutad antipsy-
kotisk medicinering för patienter 
med inläggning på sjukhus för första 
gången med schizofreni- 
diagnos. Vi har noggrant läst Tiiho-
nens studier om risk för återinsjuk-
nande efter utsättning av antipsyko-
tisk läkemedelsbehandling. Dock är 
dessa studier baserade på patienter  

SVAR TILL LENNART LUNDIN EFTER HANS  
REFLEKTIONER I EMPATI NR 3 OM BOKEN  
”ATT INSJUKNA I PSYKOS”

Johan Cullberg är professor i psykiatri och författare 
till flera banbrytande kursböcker, bland annat "Dynamisk  
psykiatri" och "Kris och utveckling".

Maria Skott är med.dr, sjuksköterska och utvecklings- 
ansvarig på Psykiatri Nordväst i Stockholm. Hon har tidi-
gare arbetat med förstagångs-insjuknade psykospatienter 
i 30 år.

Pontus Strålin är  med. dr. och överläkare 
vid Psykosprogrammet,  Psykiatri Sydväst iStockholm.
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FRÅGA JURISTEN & PSYKOLOGEN

Maria Nyström 
Agback
Jurist

HAR DU SYNPUNKTER PÅ 
DETTA ELLER NÅGOT ANNAT 
SOM GÄLLER RÄTTIGHETER 

OCH LAGAR? HÖR GÄRNA AV DIG: 
MARIANYSTROMAGBACK@HOTMAIL.COM 

DU FÅR 
VARA 

ANONYM
Vid varje årsskifte träder nya lagar i kraft. I år höjs  
pensionerna – men höjningen har störst påverkan på de 
som har ålderspension, inte personer under 65 år med 
aktivitets- eller sjukersättning. 
 Det s.k. basbeloppet höjs i år med 300 kronor till 47 600 
kronor. Det innebär att bl.a. personer med psykossjukdom 
kan få högre sjukpenning. Men höjningen märks mest för 
de som tidigare har arbetat, vilket inte varit möjligt för 
många som drabbats av psykossjukdom som unga. 
 För många av de som lever med en psykossjukdom i 
Sverige blir det något högre inkomster 2021, på grund av 
skattesänkningar. Men även här är sänkningen störst för 
de som har möjligheten att arbeta.

          med fastställd schizofreni- 
diagnos vilket endast utgör en 
delgrupp av patienter med ett första 
insjuknande i psykos. 
 I långtidsuppföljningen av Fall-
skärmsprojektet har vi visat att utfallet 
varit positivt för en stor andel av 
de patienter som inte längre hade 
antipsykotiska läkemedel ett år efter 
första psykosin-
sjuknandet. Vår 
uppfattning är 
att dessa indivi-
der motsvarar 
en grupp med 
mildare och 
övergående 
psykossjukdom, 
medan gruppen 
med svårare och 
kronisk sjukdom 
har haft fortsatt 
behov av läkemedelsbehandling. 
Urvalet av patienter med svårare 
psykossjukdom i form av schizofre-
ni i Tiihonens arbete tror vi är en 
av förklaringarna till skillnaden i 
resultat mellan Tiihonens studier och 
resultaten för en bredare grupp pa-
tienter med förstagångsinsjuknande i 
Fallskärmsprojektet.  
 Lennart Lundin refererar till 
Chestnut Lodge sjukhusets psyko-
terapeutiskt inriktade medicinfria 
behandling av schizofreni som en 
parallell till vad boken förespråkar. 
Vi som författare är insatta i Chest-
nut Lodge-metodiken och föresprå-
kar inte på något sätt en medicinfri 
behandling. Detta sjukhus är också 
nedlagt för ett trettiotal år sedan på 
grund av dess ensidiga psykotera-
peutiska ideologi! Som vi beskrivit är 
vår uppfattning att det finns evidens 
för och erfarenhet av att en andel kan 
sluta med läkemedel efter ett övergå-
ende första psykosinsjuknande utan 
att återinsjukna, medan en stor grupp 
kommer visa sig ha behov av långsiktig 
antipsykotisk läkemedelsbehandling.  
 Ett centralt intresse är idag att 
finna hur man ska kunna arbeta med 
lägsta effektiva dos - eftersom höga 
doser ofta plågar patienterna och 

Lennart Lundin
Psykolog och Förste 
vice ordförande 
Schizofreniförbundet

dessutom kan vara skadliga för dem. 
 Det oroar oss om Lennart Lundin 
har den uppfattningen att man ska 
undvika nedtrappning och utsätt-
ningsförsök av antipsykotiska läke-
medel för alla som någon gång i livet 
drabbas av ett psykosinsjuknande?  
 Lennart Lundin kritiserar bl a ord-
valet ”ej rättskapabel” som kriterium 

för tvångsvård. Vi håller med om 
att det var ett olyckligt ordval. Det 
begrepp som används i lagstiftningen 
är ”allvarlig psykisk störning” och det 
är naturligtvis det korrekta begreppet 

i avsnittet. Vi kommer att justera for-
muleringen i kommande tryckningar. 
 Lennart Lundin betonar att det 
är viktigt att ha fokus på kognitiva 
funktionsnedsättningar och negativa 
symptom vid schizofreni, men att 
också kvarstående positiva symtom 
kan bidra till funktionsnedsättande. 
Vi håller med honom om att detta 

skulle kunnat ha 
lyfts fram tydli-
gare i boken.   
 Vi är helt 
överens med 
Lennart Lundin 
i hans avslutande 
reflektion om att 
det finns ett stort 
behov av grund-
läggande forsk-
ning för att bättre 
förstå sjukdoms-

mekanismer vid psykos och kunna 
utveckla bättre behandlingar. Därför 
vill vi instämma i hans uppmaning: 
Stöd Schizofrenifonden!  

MEDHÅLL: LENNARTS AVSLUTANDE  
REFLEKTION OM ATT DET FINNS ETT STORT  
BEHOV AV GRUNDLÄGGANDE FORSKNING  

FÖR ATT BÄTTRE FÖRSTÅ SJUKDOMS- 
MEKANISMER VID PSYKOS OCH KUNNA  

UTVECKLA BÄTTRE BEHANDLINGAR. 

VILKA ”EXTRA” DÖDA RÄKNAS?

IN
TE

 K
LA

RT

Det är ett faktum att personer med 
allvarlig psykisk sjukdom har en stor 
risk att dö i förtid. Vi vet att medel- 
livslängden för en person med en 
schizofrenidiagnos är ca 20 år kortare 
än för resten av befolkningen. Medel- 
livslängd är ett svårt mått att förstå 
och termen leder tanken fel. När 
man säger att medellivslängden för 
en man med en schizofrenidiagnos 
i Danmark är 57 år betyder inte det 
att de flesta dör just vid 57 års ålder. 
Men vad betyder då termen? Ett sätt 
att förklara begreppet finns i termen 
”extra döda”. 
 Merete Nordentoft, professor i 
psykiatri, Danmark, och deltagare i 
vårt nordiska samarbete, har reflek-

terat över begreppet ”extra döda” 
och jämfört Danmarks siffror för 
Covid-19 och allvarlig psykisk sjuk-
dom. Begreppet ”extra döda” betyder 
antalet personer som dör i ett visst 
tillstånd/sjukdom jämfört om de inte 
hade haft denna sjukdom. I Covid-19 
pandemin är detta tämligen lätt att 
räkna ut men hur gör man för allvar-
lig psykisk sjukdom? Jo, Nordentoft 
tar utgångspunkt i en artikel i Lancet 
där man försöker omvandla kända 
och etablerade siffror för förkortad 
livslängd till antal personer som får 
sitt liv förkortat av allvarlig psykisk 
sjukdom (psykoser, depression, 
missbruk, samsjuklighet osv). Hon 
överför sedan dessa beräkningar 
på Danmark. Hon kommer fram 
till att per år dör 5 670 personer i 
förtid. Hon jämför sedan dessa siffror 
med Danska Sundhetsstyrelsens 
skräckscenario för totalantalet för 
Covid-19: 5 000. 

 Merete Nordentoft kallar döds- 
talen som drabbar psykiskt sjuka en 
stilla katastrof.  
 Jag har inte sett någon liknande 
beräkning för Sverige (med nästan 
dubbelt så stor befolkning som Dan-
mark). Kanske ligger talen upp mot 
10 000?  
 Hur kan det ha blivit så? Psykiatri- 
döden har smugit sig på det svenska 
samhället. För 70 år sedan levde 
människor med allvarlig psykisk 
sjukdom i stort sett lika länge som 
icke-drabbade. Efter årtionden av 
misslyckade ”reformer”, minskade 
anslag och sociala experiment är nu 
livslängdsförkortningen ca 20 år. 
 Varför oroas det svenska samhället 
så mycket av Covid-19 och så litet 
över psykiskt sjukas öde? 
 Vi borde inte värdera ”extra” döda 
olika beroende på diagnos!

E

1. Gå in på schizofreniforbundet.se 
2. Gå in under fliken "Bli medlem" 

Direktanslut dig till Schizofreniförbundet så är du med  
och stödjer kampen för ett bättre liv, bättre vård och bättre 

möjligheter för de människor som insjuknat i schizofreni 
eller liknande psykossjukdom.

STÖD 
SCHIZOFRENIFÖRBUNDET

NYTT ÅR,  
NYA LAGAR

ÅTERKOPPLING
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TEXT BIRGIT ANDERSSON
FOTO JULIA PIVÉN, FELICIA PÜSCHL PHOTOGRAPHY

STIPENDIAT

Redan som tonåring led Julia Pivén av depressioner och 
ångest och mot sin vilja blev hon som 19-åring inlagd på 
en sluten psykiatriavdelning vid SUS, Skånes Universitets- 
sjukhus i Malmö.  

KONSTNÄREN JULIA 
BLEV INTE TRODD

Ingen trodde på konstnären Julia Pivéns psykoser. 
Efter åratal av negativa erfarenheter inom psyki-
atrin och självmordsförsök, fick hon slutligen rätt 
hjälp. Nu skriver hon boken som skildrar hennes 
konst i relationen till hennes psykossjukdom. 
Bokutgivningen har får stöd ur Schizofreniför- 
bundets stipendiefond.

 Där upplevde hon sig missförstådd, gjorde självmords-
försök och har sedan år efter år bollats runt inom  
psykiatrin. 
– Jag har sedan 2013 lidit av psykoser med vanföreställ-
ningar och hallucinationer, men av någon anledning har 
psykiatrin inte trott på mig. 
 Mina psykosproblem avfärdades som borderline  
(numera EIPS), säger Julia Pivén.
– När jag var psykotisk och hamnade på akuten, skickades 
jag hem igen.
 
Efter åtskilliga akutbesök och åratal av frustation och psy-
kiskt lidande, hamnade Julia Pivén till slut på Drottning- 
gatans psykosmottagning i Malmö.  

 Där utreddes och diagnostiserades hon med sjuk- 
domen schizoaffektivt syndrom.

Idag har Julia Pivén fyllt 27 år och känner att hon  
äntligen tagits på allvar.
– Nu mår jag mycket bättre och har fått all den hjälp jag 
behöver med mediciner, läkare, psykolog och annat.
– Jag har helt enkelt fått det man kan förvänta sig av 
psykvården och är så tacksam för det.

VALDE KONSTSKOLAN
Under hela livet har konsten varit livsviktig för Julia 
Pivén. Hon målar i olja och pastell och älskar att experi-
mentera med starka pigment och penseldrag.
– När jag sjuknade in i mina psykoser tappade jag för- 
mågan att teckna och måla och det var förkrossande att 
inte kunna ha det språket.

Hon tänkte sig en fortsättning som arkitekt och kom in 
på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, men sökte 
samtidigt till Göteborgs konstskola. 
 Det blev konsten, och 2017 började hon på samma 
skola där hennes farfar en gång studerat. 
 De två åren på skolan fick en avgörande betydelse för 
hennes konstnärliga liv och produktion.  
 Nu började hon organisera och driva kollektiv inom 
konst och arrangerade utställningar. Hon engagerade sig 
inom det ideella kulturlivet och folkbildning och hade 
blivit volontär inom självmordslinjen. Det är ett forum 
där människor som har tankar om att ta sina liv kan söka 
stöd via telefon, chatt eller mejl.
– Att överleva ett självmordsförsök innebär en lång resa 
tillbaka till livet. Min resa ledde så småningom till själv-
mordslinjen där jag blev volontär. Jag fortsatte sedan att 
engagera mig inom suicidprevention, bland annat som 
projektledare och curator för en samlingsutställning med 
35 konstnärer. Alla donerade sina konstverk för suicid-
prevention.

 
UTSTÄLLNINGAR
Via kollektiva konstutställningar och ideellt engagemang, 
utvecklades Julia Pivén succesivt till den självständiga 
konstnär hon är idag. I karriären ligger nu många egna 
utställningar runt hela Sverige, och också utomlands.
Hon har till exempel ställt ut i Berlin och deltog 2018 i 
Nacht der kunst i Leipzig i Tyskland.  
 Höstens utställning på Hedbergska huset i Malmö  
bestod av 60 verk, varav många var nya. Här visades 
också konstverket Vow 2019, som även den handlar om 
suicidprevention. Via sociala medier inbjöds man att 
delta i tavlan med sin namnteckning och därmed lova att 
inte ta sitt liv under kommande år. Det slutade med 109 
namn från olika delar av världen. 

1

2

3

Målningarnas titlar
1 Let me make sense
2 Cray-cray
3 Vow 2019
(Målningarna är beskurna)
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STIPENDIAT

Bakgrunden till en enkät om 
kvalitet kommer ifrån ett till-
fälle, när vi blev informerade 
inom psykiatrirådet att det 
diskuterades neddragning av 
psykiatrivården. I samband med 
utredningen om detta skulle 
bl.a. psykiatrins kvalitet beskri-
vas. Är det några som vet något 
om kvaliteten så är det natur-
ligtvis brukarna. För att ta reda 
på kvalitetsnivån beslutades att 
en enkätundersökning skulle 
utföras.

Femton brukare från IFS Fyrbodal 
och föreningen Vänkraft  i aktivitets-
huset Hasselbacken i Uddevalla träf-
fades en eftermiddag och diskuterade 
fram 18 viktiga frågor att användas 
i enkäten. Frågorna överlämnades 
därefter till NSPHiG som utformade 
enkäten som sedan distribuerades 
ut till alla Vuxenpsykiatrins Öppen-
vårdsmottagningar inom NU-sjuk-
vårdsområdet för att besvaras inom 
en viss tidsperiod. Svaren bearbeta-
des därefter av NSPHiG som då blev 
rapporten NSPHiG 2019. 
 Många svar kan man tycka är 
positiva medan andra är något att 
fundera över. Punkter att fundera 

TEXT LASSE CANDLER
FOTO NSHIG

     Via konsten, en trygg vård och en självinsikt om sin 
sjukdom mår Julia Pivén nu mestadels bra. Men hon har 
kvar sina psykoser och vissa dagar kan vara svåra. Och 
hon har sin konst.
– Konsten är ovärderlig för mig och ett verktyg att han-
tera min sjukdom. Den har fungerat som rehabilitering 
efter psykotiska episoder. 
– Hantverket, penseldragen; när jag inte har haft någon 
identitet, har jag haft konsten.

SKRIVER EN BOK
För Julia Pivén har skrivandet varit ett ytterligare sätt att 
bearbeta sin psykiska ohälsa och de trauman hon varit 
med om. Nu tar hon steget vidare. 
 I projektet ”Gestaltleken” förenar hon sin konst i litte-
rära tolkningar.  
 Med boken 
”Modern Mad-
ness”, en bok 
som planeras att 
komma ut till 
hösten, vill hon ta upp konstens samhällsroll och olika 
existentiella och filosofiska frågor med anknytning till 
konst.  
 Bokens utgivning stöds ekonomiskt med ett stipen-
dium på 10 000 kronor från Schizofreniförbundet. Julia 
Pivén utvecklar sina tankar om boken.
– Jag skriver den här boken för den som själv har upplevt 
psykisk sjukdom, arbetar eller studerar på fältet eller är 
anhörig till någon med en psykossjukdom. 
– Syftet är att förmedla hur det är att ha en psykossjuk-
dom för den som aldrig varit med om det, och att boken 
ska fungera som verktyg för att kommunicera till utom-
stående.
– Boken kommer att innehålla texter och bilder från mitt 
konstnärskap, tillsammans med beskrivningar av min 
erfarenhet av psykos. För varje tavla finns en berättelse 
och jag delar med mig av några av dem i denna bok. 

Hur konsten kan kommunicera abstrakta inre världar 
och skrivandets roll i att förstå sig själv och att hjälpa  
andra att förstå. Att försöka finna sig själv som både 
konstnär och psykiskt sjuk.  
 Det är frågor som intresserar Julia Pivén. 
Hennes bilder har något gemensamt. För någon utom-
stående beskriver de det mörka i människans psyke och 
existens, och de väcker frågor om liv och död.
– Andra läser in mycket ångest, ilska och andra negativa 
känslor i min konst, men jag har alltid haft en skapar-
glädje när jag gjort mitt måleri.

Innan vi slutar intervjun vill Julia Pivén förmedla en 
ytterligare erfarenhet.
– Vi är många som upplevt psykoser, och vi alla har olika 
upplevelser om omvärlden. Alla människor är unika.  

Det som har fungerat på mig när jag varit riktigt sjuk är 
att våga lita på andra; att orka bygga upp tillit och förtro-
enden. Det kan gälla en anhörig, en god vän, rektorn på 
skolan eller andra i samhället. Och alla kan vi inte bli helt 
bra. Man måste lära sig leva med sin sjukdom.
– Jag vet inte varför jag är både konstnär och psykiskt 
sjuk och jag ger er inget svar på den frågan. Än idag är 
det mycket vi inte förstår om konsten, och heller inte 
om sinnet och psyket. Men konsten och psyket väcker 
nyfikenhet.
– Det är nyfikenheten jag vill åt. Nyfikenheten är det 
vackraste som finns.

"BOKEN SKA FUNGERA SOM VERKTYG FÖR ATT 
KOMMUNICERA TILL UTOMSTÅENDE"

över kan t.ex. vara frågeställningarna 
”Hur viktigt är det att ha en kontakt-
person?” och ”Får dina anhöriga/ 
närstående tillräcklig kunskap, 
information eller utbildning om din 
sjukdom/psykisk ohälsa ?”  
 Att ha en kontaktperson kan tyckas 
vara bra, men med lite eftertanke 
tycker vi att det är svagt, att var femte 
brukare inte har en kontaktperson 
inom psykiatrin, när i stort sett alla 
brukare tycker det är mycket viktigt 
att ha det. Något som skulle vara fixat 
med små medel. Detta kommer vi att 
följa upp inom psykiatrirådet. 
 Att inte anhöriga/närstående får 
tillräcklig information eller utbild-
ning är allvarligare. Majoriteten 
av brukarna tycker inte att deras 
anhöriga/närstående får tillräcklig 
information/utbildning om deras 
psykiska ohälsa. De innebär att den 
eller de personer som ofta träffar och 
umgås med brukaren inte har kun-
skap om brukarens situation och har 
svårt att veta hur man uppträder. På 
senaste psykiatrirådet beslutades det 
att bilda en arbetsgrupp för att se om 
och hur en utbildningsinsats för olika 
diagnoser skulle kunna genomföras. 
Arbetsgruppen består av fem brukar- 
föreningar och en representant från 
psykiatrin. Får väl se vad vi kan 
åstadkomma.

BRUKARES FRÅGE-
STÄLLNINGAR BLIR 
RAPPORTER

ENKÄTER

DU KAN REDAN NU FÖRBOKA JULIAS BOK 
PÅ HENNES HEMSIDA: juliapiven.com

E

E

RAPPORTER

Under den senare delen 
av 2019 gjordes fem  
brukarrevisioner på verk-
samheter i Göteborgs 
Stad. 

•	Västra Hisingens  
boendestöd

•	Lundby boendestöd
•	Gyllenkrokens  

aktivitetshus
•	Aktivitetshus Centrum
•	Norra Hisingens  

funktionshinderenhet

Samordnarna för brukar- 
revisioner i Göteborgs 
Stad presenterar resulta-
tet för enhetschefer, per-
sonal och brukare under 
januari och februari.

Nu finns slutrapporterna 
på vår hemsida:
nsphig.se
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SEMINARIUM

På regeringens uppdrag arbetar 
nu en utredning med att se över 
sjuk- och aktivitetsersättningen, 
plus att ta fram modernare reg-
ler för rehabilitering. Orsaken är 
bland annat att allt fler nekats 
ersättning och att man sett en 
oroande variation i andelen 
avslagsbeslut över tid.

Utredningen som ska vara klar sista 
juli i år, leds av Samuel Engblom, 

samhällspolitisk 
chef på TCO, 
tjänstemännens 
centralorganisa-
tion. 
 I uppdraget 
ingår att utredar-
na ska samråda 

med berörda myndigheter som till 
exempel funktionshinders- och 
patientorganisationer, arbetsmarkna-
dens parter och Försäkringskassan.  
 Vi ett välbesökt digitalt seminari-
um, anordnat av Nationell Samver-
kan för Psykisk Hälsa, NSPH,  
redogjorde Samuel Engblom för 
syftet med den pågående utredning-
en och inhämtade synpunkter från 
deltagande organisationer.  
 Utöver Schizofreniförbundet 
medverkade även personer från 
Attention, RSMH (Riksförbundet 
för Social och Mental Hälsa), SPES 
(Riksförbundet för SuicidPrevention 

UTREDNING:  

SJUK- OCH AKTIVITETS-
ERSÄTTNING

och Efterlevandes Stöd) och Fontän-
husen vid mötet. 
 Tillsammans med ett sekretariat 
på fyra personer, samt en expert-
grupp, en referensgrupp och en 
parlamentarisk referensgrupp, ska
utredningen arbeta med framförallt 
tre deluppdrag. 
 Att se över regelverket för rätten 
till sjukersättning och aktivitetser-
sättning. 
 Man ska undersöka hur regel-
verket ska kunna underlätta arbete, 
studier och uppdrag under tiden som 
en person har sjukersättning- och 
aktivitetsersättning. 
 Och för det tredje ska utredarna 
se över regelverket för förebyggande 
sjukpenning och rehabiliterings- 
ersättning.

MINSKADE BEVILJANDEN
Magnus Andersson, intressepolitisk 
ombudsman på NSPH, inledde semi-
nariet med att gå igenom nuvarande 
regler kring sjukersättning, aktivitets-
ersättning och rehabilitering 
 Hel sjukersättning, det som tidiga-
re kallades förtidspension, kan idag 
beviljas till personer mellan 19-29 år 
som med stor sannolikhet aldrig kan 
komma att arbeta med något, inte 
heller inom skyddade arbeten. 
Personer mellan 30-64 år kan beviljas 
sjukersättning med 100, 75, 50 och 
25 procent. 
 Arbetsförmågan ska vara nedsatt 
av medicinska orsaker. Och det som 
Försäkringskassan bedömer är en 
persons arbetsförmåga i något ”för-
värvsarbete på arbetsmarknaden”.
Samuel Engbom inledde därefter sin 

presentation med att visa på hur be-
viljandegraden för sjukersättning har 
varierat och kraftigt minskat sedan
ersättningen infördes 2003. 
 Så var exempelvis andelen avslag 
på nyansökningar om sjukersättning 
43 procent 2014 medan det var 70 
procent 2018. 
 2019 nekades hela 7 av 10 sjuk- 
ersättning och andelen avslag är större 
för kvinnor än för män. 
 Aktivitetsersättning kan ges till 
personer mellan 19–29 år, antingen
vid långvarig nedsättning av arbets-
förmågan, eller vid behov av förlängd
skolgång. 
 När det gäller aktivitetsersättningen 
ser mönstret lite annorlunda ut, om 
man jämför med sjukersättningen.  
 Mellan 2003 och 2016 ökade be-
viljandegraden, medan det också här 
har skett en markant minskning av 
ersättningen under senare år. 
 Psykiatriska diagnoser dominerar
Den kraftiga variationen och den 
klart minskade beviljandegraden 
för sjuk- och aktivitetsersättningen 
under senare år kan inte förklaras 
med några ändrade lagar eller ändrad 
praxis, förändrad folkhälsa eller  
arbetsmarknaden, konstaterade  
Samuel Engblom.  
 Förklaringen anses istället bero på 
Försäkringskassans ändrade hand-
läggningar.  
 Det är också den förklaringen som 
regeringen anger i sitt kommittédi-
rektiv, där man påpekar att stabilitet 
och rättssäkerhet är avgörande för 
tilltron till sjukförsäkringen.  
 Eftersom de stora variationerna i 
försäkringsutfall riskerar att påverka 
tilltron på ett negativt sätt, har utred-

ningen nu fått i uppgift att säkerställa 
att sjuk- och aktivitetsersättningen 
ger trygghet vid långvarigt nedsatt 
arbetsförmåga, god förutsebarhet för 
den enskilde samt stabilitet i tillämp-
ningen över tid. 
 Som exempel på effekterna av för-
säkringssituationen hänvisades bland 
annat till Riksrevisionens rapport 
”Nekad sjuk- och aktivitetsersättning 
– effekter på inkomst och hälsa (RiR 
2018:9)”. 
 Rapporten visar på en betydande 
diskrepans mellan vad reglerna anger 
som krav för att beviljas sjukersätt-
ning och aktivitetsersättning och de 
försäkrades möjligheter att försörja 
sig på arbetsmarknaden.  
 De som nekats förlorade i genom-
snitt omkring 125 000 kronor per 
år i inkomst under de efterföljande 
tre åren, jämfört med om de i stället 
hade beviljats ersättning.  
 Resultaten antyder även att ett 
nekande av ersättning kan få negativa 
konsekvenser för hälsan.  
 Jämfört med dem som beviljades 
ersättning, hade de som nekades i ge-
nomsnitt fler dagar som inlagd inom 
sluten vård (34 fler dagar), sett över 
en treårsperiod. De negativa effekter-
na på inkomster och hälsa omfattar 
både män och kvinnor, hög- och 
lågutbildade samt inrikes och utrikes 
födda. 
 Mot bakgrund av variationen i 
andelen avslagsbeslut över tid, ska 
utredningen nu ta ställning till om ett 
nytt beviskrav avseende sjukersätt-
ning och aktivitetsersättning, skulle 
kunna bidra till en ökad stabilitet i 
tillämpningen.

PROBLEM MED LÄKARINTYG
Den största diagnosgruppen bland 
nybeviljade sjukersättningar sedan 
2006 är psykiatriska diagnoser och här 
uppstår speciella problem vad gäller 
bedömningen av arbetsförmåga.  
 Jämfört med kroppsliga åkommor, 
där man kan visa på kliniska under-
sökningsfynd, har psykiatrins läkare 
ofta svårt att ge tillräckliga läkarin-
tyg/underlag till Försäkringskassan. 
Eftersom bedömningen ska ställas 
mot ”förvärvsarbete på arbetsmark-
naden” kan det bli problem. Läkarna 
vet inte vilket arbete de ska jämföra 
arbetsförmågan emot Utredningen 
har nu bland annat att se över kravet 
för att beviljas ersättningen. 
 Kan man till exempel tänka sig 
att det ska räcka att man som en-
skild gör ”sannolikt” att man saknar 
arbetsförmåga.

ÖNSKAR KLARGÖRANDE REGLER
I december 2019 hade cirka 29 000 
personer aktivitetsersättning. Ser 
man över tiden 2003 till 2019 hade 
75 procent av alla som beviljats 
aktivitetsersättning psykiatriska 
diagnoser.  
 Ersättningen som ges till personer 
mellan19 till 29 år kan beviljas till 
25, 50, 75 eller 100 procent. Drygt 90 
procent hade ersättningen på heltid 
 Här blev det en diskussion där 
seminariedeltagarna önskade mer 
klargörande regler. Man påpekade 
och gav exempel på hur nuvarande 
system verkat hindrande vad gäller 
människors önskan att kunna bli en 
del i ett fungerande samhällsliv.  

Det finns en risk att personer avstår 
från möjligheter att delta i samhälls-
livet, beroende på att det inte är säkra 
på hur deras försörjning påverkas.
Utredarna ska nu se över hur man 
ska kunna underlätta arbete, studier, 
uppdrag med mera med sjukersätt-
ning och aktivitetsersättning.

ÄLDRE PERSONER
I utredningen ingår också att se över 
om beviskraven för att beviljas sjuk- 
ersättning för äldre personer i för-
värvsarbetande ålder ska vara lägre.  
 I nuläget kan en ansökan om 
sjukersättning avslås på grund av 
att rehabiliteringsmöjligheterna inte 
bedöms vara uttömda innan omskol-
ning prövats, trots att den nödvän-
diga omskolningen kommer att vara 
slutförd en kort tid före pensionen.  
 Man kommer också att bedöma 
hur sjukersättningens regelverk 
påverkar incitamenten att lämna 
arbetslivet via sjukersättning i stället 
för pension. 
 Utredaren får i uppdrag att ta 
ställning till om samarbetet mellan 
myndigheterna inför beslut om sjuk- 
och aktivitetsersättning kan förbätt-
ras genom ändringar i regelverkets 
utformning.  
 Reglerna ska vara enkla att förstå 
och administrera och för en välfung-
erande sjukförsäkring för den enskil-
de, understryks vikten av ett effektivt 
samarbete mellan Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen.

TEXT BIRGIT ANDERSSON
FOTO TCO & FREEIMAGES.COM

LÄS MER:

UTREDNINGENS DIREKTIV: WWW.REGERINGEN.SE/RATTSLIGA-
DOKUMENT/KOMMITTEDIREKTIV/2020/03/DIR.-202031

NSPH:S YTTRANDE TILL UTREDNINGEN, OM SVÅRIGHETER FÖR  
PERSONER MED PSYKIATRISKA DIAGNOSER ATT KUNNA ENGAGE-
RA SIG IDEELLT VID BEVILJADE ERSÄTTNINGAR:
NSPH.SE/2020/09/23/ARBETE-STUDIER-ELLER-IDEELLT- 
ARBETE-VID-SJUKERSATTNING

E
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INTERVJU

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på Tjänste- 
männens centralorganisation, TCO, leder utred-
ningen om sjuk och aktivitetsersättningen. Här 
svarar han på några frågor från Empati.

Den största diagnosgruppen för sjuk- och aktivitetser-
sättning är psykiatriska sjukdomar. Försäkringskassans 
krav på kliniska undersökningsfynd gör det svårt för 

läkarna att utfärda godkända läkarintyg. Detta drabb-
ar särskilt människor med psykos. Hur tänker ni kring 
denna problematik? 

– För utredningens del ska vi se över begreppen arbets- 
oförmåga och varaktighet. Men även beviskraven. På  
vilken nivå lägger man beviskraven; det är där som 
läkarintygen kan komma in. Det handlar mycket om den 
praktiska handläggningen. 

PSYKIATRISKA  
SJUKDOMAR 
– STÖRSTA DIAGNOSGRUPPEN 

TEXT BIRGIT ANDERSSON
FOTO TCO

Att själv drabbas av schizofreni 
eller att vara närstående till 
någon som drabbats är ofta en 
kris som väcker många frågor. 

Vart ska jag vända mig för att 
få stöd? Hur ska jag bemöta 
min sjuka anhöriga? Vad kan 
jag ställa för krav på vården? 
Eller behöver du bara någon att 
prata med?

Schizofreniförbundet har 
nu en stödlinje där du kan få 
vägledning och stöd. Vi som 
svarar har lång erfarenhet av 
arbete inom människovårdande 
yrken. 

Du kan vara helt anonym och 
du behöver inte vara medlem 
i Schizofreniförbundet.

– Vad gäller problemen för människor med psykos har vi 
diskuterat den frågan. Den finns med i vårt uppdrag och 
det som utredningen ska titta på. 

Vad gäller uppdraget att se över hur man ska kunna  
underlätta arbete, studier, uppdrag med mera med sjuk-
ersättning och aktivitetsersättning. Hur tänker ni här?
– Vi har fått många indikationer från olika funktionshin-
derorganisationer. Det handlar om en osäkerhet kring 
vad man kan göra utan att det äventyrar fortsatt ersättning. 
– Vi tittar på om det går att skapa större klarhet här. Det 
är ju bra för både individen och samhället om man kan 
delta i olika typer av aktiviteter.

Hur har det kunnat bli sådana variationer i ersättning-
arna och så minskande beviljanden under så lång tid?
– Beviljandegraden har gått upp och ner och vi tittar på 
varför. Vi kan se att variationerna på senare år inte beror 
på regeländringar utan handlar om Försäkringskassans 
handläggning. Vårt uppdrag är nu att se över hur man ska 
kunna minska den här typen av variationer och det vi kan 
lämna förslag på är reglernas utformning.

– En orsak till variationerna är ju att det finns ett utrym-
me för bedömning i det enskilda fallet. Minskar man 
utrymmet kan variationerna minska, men då blir också 
reglerna mer stelbenta, vilket man inte heller vill att de 
ska vara. Finns det ett stort utrymme för bedömning så 
kan ju det leda till att människor behandlas olika, och det 
är heller inte önskvärt. 
– Det här handlar avvägningar som måste göras och som 
kan bli svåra.

I diskussionen kring de minskande sjukersättningarna 
hänvisas till fusk med systemen. Vad görs idag för att 
kontrollera att detta inte kan ske och hur tänker ni om 
detta i utredningen?
– Det är en fråga som måste ställas till Försäkringskassan 
och där det sker en daglig verksamhet kring detta. 
– Men när vi konstruerar våra förslag så ska vi ta med 
detta i beaktande och också väga in risken för missbruk. E

Stödlinje
08-580 000 34



Rapportera Stigma på stigmawatch.se

Människor som lever med psykisk sjukdom stämplas ofta 
orättvist och oriktigt som ”skrämmande”, ”komiska” eller 
”inkompetenta”. Om du lever med psykisk sjukdom, är 
detta stigma ytterligare en stressfaktor som du kan 
klara dig utan. 

Projektet StigmaWatch drivs av IFS i Göteborg och 
arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom 
i svenska medier. Fokus ligger på schizofreni och 
ärenden vi har hanterat hittills visar att ordet ”schizofreni” 
och “psykos” ofta används oriktigt. 

Hjälp oss stoppa stigmatiserande rapportering. Besöka 
StigmaWatch på www.stigmawatch.se och rapportera 
det aktuella mediainslaget. På webbplatsen kan du även 
anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

”En magnifik 
uppvisning i 

politisk 
schizofreni”

”De som inte 
förmår att 

balansera mellan 
olika kulturella 

normer, drabbas 
av kulturell 
schizofreni”

”Filmen har 
en schizofren 

aura över 
sig”

”Det är 
ekonomisk 
schizofreni.”

Stigma kan 
 vi leva    utan!

Stigma kan 
 vi leva    utan!
- hjälp oss att stoppa stigmatiseringen 

kring psykisk sjukdom


