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LEDARE

Vi lever i en tid, när vi faktiskt inte vet, 
när allt ska bli som vanligt igen. Vad 
händer om en månad, om ett halvår, om 
ett år? Om vi ser tillbaka i historien för 
drygt 100 år sedan, då Spanska sjukan 
härjade över världen, inser vi säkert att 
julen 2020 kanske inte blir riktigt som 
vanligt. Förhoppningsvis ska vi trots att 
läget ser ut som det gör just nu,  ändå 
kunna genomföra vår kongress i vår, 
som förbundsstyrelsen planerat till slu-
tet av maj 2021 för att följa våra stadgar.  
 I förbundsstyrelsen är vi övertygade 
om, att det är viktigt, att vi får möjlighet 
att träffas fysiskt. I allra värsta fall får 
vi skjuta kongressen till hösten 2021, 
men vi hoppas innerligt, att vi inte ska 
behöva göra något så drastiskt. 
 Detta nummer av Empati rymmer 
flera starka artiklar. Jag vill särskilt lyfta 
Åsa Konradsson Geuken och Maria 
Skotts artikel, om hur viktigt det är, att 
den som insjuknar i psykos får snabb 
och evidensbaserad vård. Det gäller inte 
minst nyinsjuknade unga patienter.  
Annika Alstersjös berättelse är så 

Vad händer om 
en månad, om ett 
halvår, om ett år?

oerhört sorglig. Man känner tröstlös 
förtvivlan, så här får det bara inte gå till 
och ändå…! Ett ljus i tunneln är Eva 
Willing Ljunbergs text om Spiragården 
i Hälsningland. Det finns mer att läsa 
i detta nummer. Allt är inte nattsvart, 
även om vi lever i en mörk tid. 
 Min sedvanliga lilla juldikt handlar 
också om det mörka just nu, men jag 
hoppas att ni liksom jag tror att fram- 
tiden och livet ska te sig ljusare och att 
vi, när vi ser tillbaka, ska kunna säga,  
vi klarade det. 
 Med dessa rader vill jag även om  
vardagen just nu ter sig annorlunda 

önska er alla en riktigt god jul 
och ett gott nytt år!
 
Er ordförande
Margaretha Herthelius
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Ombud: Varje lokal-och distriktsförening får 
enligt stadgarna utse ett ombud samt ytterligare 
ett per påbörjat hundratal. 
Motioner: Tillhanda förbundsstyrelsen senast 
28 februari 2021. Motionsrätt har distrikt, förening 
och enskild medlem. 
Anmälan: www.schizofreniforbundet.se och 
sista anmälningsdag är 28 februari 2021.

DATUM:  
29-30 MAJ 2021

TID:  
START LÖRDAG KL.13:00  

AVSLUT SÖNDAG KL.16:00
PLATS:  

SUNLIGHT HOTELL,  
NYKÖPING

VID EVENTUELLA FRÅGOR OM KONGRESSEN ELLER ANMÄLAN DÄRTILL KONTAKTA  
STEFAN BJÖRNSTAM 070-035 05 80 ELLER STEFAN.BJORNSTAM@SCHIZOFRENIFORBUNDET.SE

Då det ännu råder osäkerhet om framtida rekommendationer kring Covid-19 förbehåller sig förbundsstyrelsen  
rätten att ändra tidpunkt för kongressen fram till 19 mars 2021. 

DEBATT
GAPET MELLAN PRAKTIK 
OCH VETENSKAP

VÄLKOMMEN TILL  
SCHIZOFRENIFÖRBUNDETS KONGRESS 2021
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UTSTÄLLNING

MATS KONRADSSON 
STÄLLER UT TAVLOR

TEXT & FOTO STEFAN BJÖNSTAM

Lennart Lundin
Förste vice ordförande 
Schizofreniförbundet

FRÅGA PSYKOLOGEN

Medicinfri 
schizofrenivård 
– Resultatet av ett  
fullskaligt experiment

Med jämna mellanrum har diskussionerna om att pröva ett 
radikalt annorlunda sätt att behandla schizofrenisjukdom 
kommit upp. Grunden har oftast varit en tanke att nackde-
larna med att använda psykosmediciner överväger fördelar-
na. Kritikerna har befarat att inte bara de uppenbara, kort-
siktiga, biverkningarna med mediciner är negativa, utan att 
mediciner på sikt försämrar möjligheterna till varaktig bot. 
Man har befarat att medicinerna gjort att hjärnan har byggts 
om på sådant sätt att ett ursprungligt ”friskt” sätt att fungera 
inte längre är möjligt. Från dessa farhågor är det sedan inte 
långt till tankar att pröva schizofrenivård utan mediciner i 
praktiken. Det är sådana diskussioner som nu kommit upp i 
Sverige; med inspiration från Norge. 
 När radikala tankar kommer upp tenderar ofta tänkarna 
ofta att föreställa sig att de är de första att tänka dem. När 
det gäller just ämnet schizofrenivård utan mediciner finns 
det en mycket lång tradition. Den mest uppenbara anled-
ningen till detta är att psykosmediciner bara har funnits i 
ca 70 år. Men även efter introduktionen av medicinerna har 
det funnits behandlare som valt att försöka behandla och 
vårda personer med schizofreni utan mediciner. Oftast har 
man då istället har en tydlig psykoterapeutisk/miljöterapeu-
tisk inriktning. 
 Det finns några exempel på sådana försök i Sverige men 
tydligast har traditionen varit i USA. Och det finns tydliga 
skillnader. I Sverige fanns ett behandlingshem i Blekinge 
(mest känt för att man olagligt använde fastspänning med 
våta lakan) och ett Lacanianskt behandlingshem på det 
gamla spetälskesjukhuset i Järvsö. De svenska spelade i  
foliehattsdivisionen men det mest kända i USA var av en 
helt annan kvalitet: Chestnut Lodge.  
 Privatsjukhuset Chestnut Lodge i staten Maryland på 
USA:s östkust verkade i flera årtionden, från en obetydlig 
början på 1910-talet till konkursen ca 90 år senare.  
 Behandlingstiderna var mycket långa; oftast flera år. 

Patienterna erbjöds psykoterapi  (psykodynamisk) flera 
gånger i veckan under flera år. Alla tänkbara resurser i 
övrigt av insatser fanns tillgängliga. Man hade en mycket 
utbyggd miljöterapeutisk verksamhet och konstnärlig- och 
rörelsebehandling. Inget saknades av vad man på den tiden 
tänkte var god behandling med ett undantag: farmaka. Det 
sista en sanning med viss liten reservation: det förekom i 
viss, ytterst liten mängd med slutet av sjukhusets verksam-
het. Patienterna var i allmänhet mycket välbärgade och kom 
från familjer som tillhörde de rikaste i USA. De hade oftast 
varit sjuka en tid innan de kom till detta sjukhus. Snitt- 
åldern vid insjuknandet var 19 år. 
 Under storhetstiden från mitten av 50-talet och 30 år 
framåt arbetade här flera av dåtidens mest kända psykiater, 
rörelseterapeuter och psykologer.  
 Frieda Fromm-Reichmann är kanske den i lekmanna-
kretsar mest berömda. Hon förekommer i en av de mest 
berömda böckerna om psykoterapi vid psykos nämligen 
”Ingen dans på rosor” av Johanna Greenberg (alias Hanna 
Green). Fromm-Reichmann var den som 1948 lanserade 
begreppet den schizofreniframkallande (schizophreno- 
genic) mamman.  
 Den i förtid bortgångne Wayne Fenton arbetade mot  
slutet av sitt liv på central nivå inom NIMH. På en diskus-
sion om tidig psykos med psykoanalytikern Anna Louisa 
Silwer yttrade Fenton det ofta citerade: ”Jag önskar att jag 
vore lika säker på någonting här i livet som Anna Louisa 
Silwer är om allting”. 
 Thomas McGlashan kommer att spela en stor roll i denna 
historia. Han kom att ägna flera år till några av de mest 
omfattande och bästa uppföljningsstudierna i psykiatrins 
historia. Studien publicerades i två omgångar (ett utförligt 
metodavsnitt och ett utförligt metodavsnitt) 1984 i en av 
världens mest ansedda vetenskapliga tidskrifter: Archives of 
General Psychiatry. 

Den 27:e juli 2020 hade  
Mats Konradsson vernissage 
för sin utställning med tavlor på 
Medborgarkontoret i Skärholmen 
utanför Stockholm.

Anledningen att jag skriver att det 
var just Mats tavlor som var i fokus 
denna gång är att Mats även är en 
mycket skicklig skulptör med ansik-
ten och torsos som sin specialitet. För 
er som inte känner till Mats är han 
som målat tavlan "Ögon", den tavla 
som har blivit som en andra logotyp 
för Schizofreniförbundet och pryder 
framsidan på de flesta av Schizofreni-

förbundets bro-
schyrer. Under 
denna utställning 
visade Mats fem 
av sina verk, både 
nya och lite äldre. 
Nu är vi på Schi-
zofreniförbundet 
inga konstkriti-
ker men det är 
alltid spännande 
att studera det 
Mats målar, stilen 
varierar och i de 
stora dragen går 

det alltid att hitta intressanta detaljer. 
Själv blir Mats lite förtegen när han 
får frågan om vad en tavla handlar 
om eller vad han tänkte när han må-
lade den. Och kanske är det det som 
är det fina med konst. Att mitt i den 
myllrande lokal ett medborgarkontor 
är, få stillheten av en vacker tavla och 
bjudas på de känslor den väcker.  
Tack Mats!

Tavlan 
"Ögon", 

en del av  
Schizofreni- 

förbundets logo

E
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FRÅGA PSYKOLOGEN FRÅGA JURISTEN

Maria Nyström 
Agback
Jurist

HAR DU SYNPUNKTER PÅ 
DETTA ELLER NÅGOT ANNAT 
SOM GÄLLER RÄTTIGHETER 

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

Maria ersätter 
Per Scholtz 
som Schizo-

freniförbundets 
jurist

DU FÅR 
VARA 

ANONYM

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

 Tack vare att Chestnut Lodge hade 
ett så omfattande dokumentations- 
system över patienterna och sina 
insatser kunde han mycket noggrant 
i efterhand diagnosticera patienterna 
enligt modernare diagnossystem samt 
följa den behandling som patienterna 
fick och han kunde också spåra pa-
tienterna och bedöma deras symtom 
och funktionsnivå många årtionden 
efter utskrivning. Uppföljningen  
gjordes genom personliga intervjuer 
och omfattade:
1) Tid på vårdinrättningar
2) Sysselsättning och arbete
3)  Social funktion
4) Grad av psykiatriska symtom 
5) Global funktion. 

Dessa variabler skattades med graderade skalor med  
definierade skalsteg.  
 Detta kan jämföras med till exempel Hardings Ver-
mont-studie där värderingen bestod i att patienterna i 
uppföljningen delades upp i två grupper; om man ansågs 
ha ”a good life” eller inte (sic!). 163 patienter med schizo-
frenidiagnos följdes upp personligen, de flesta två årtion-
den senare (många dock längre). Personen själv och också 
viktiga personer i personens nätverk (privat eller professi-
onellt) intervjuades noga och andra data samlades in.  

Den nya boken ”Att insjukna 
i psykos” av Cullberg, Skott 
och Strålin presenterades i 
Empati 2/2020 och kom-
menterades ur ett schizo-
freniperspektiv i Empati 
3/2020. Författarna har 
inkommit med ett utförligt 
svar som nu finns på  

Schizofreniförbundets hemsida. Författarnas 
svar kommer i sin helhet att presenteras i 
kommande nummer av Empati.

Missa inte dialogen om denna viktiga bok!
www.nok.se

Resultatet var mycket tydligt, patienterna hade:
1) Tillbringat den största delen av uppföljningen på någon 
form av skyddat boende/institution
2) Nästan alla hade inte arbetat eller haft någon menings-
full sysselsättning
3) De flesta hade inga eller mycket få sociala kontakter 
som inte direkt kom av deras boendeform
4) En absolut majoritet hade haft allvarliga psykiatriska 
symtom under hela uppföljningstiden och även vid tid-
punkten för uppföljningen 
5) Global skattningarna visade att personens skattning av 
sin livstillfredsställelse var mycket låg, kliniskt och sym-
tommässigt var gruppen mycket svårt belastad, man var 
mycket funktionsnedsatt och det allmänna hälsoläget var 
mycket lågt. 
 
Ca fem procent kunde räknas som helt återställda. Det 
fanns inga tecken att dessa uppföljningsvariabler hade 
förbättrats med tiden. Alltså inga tecken på det som kallas 
”late recovery”. McGlashan kommenterar resultaten (min 
versättning):
 ”Olyckligt nog har vi inte förbättrat resultaten mycket 
jämfört med Kraepelins tid. I själva verket, med kronisk 
schizofreni har vi fortfarande just börjat kampen.”  
 ”Psykoterapi, hur väl den än är utförd, fungerar ibland 
inte.” 
 ”Resultaten är helt klara; på det stora hela misslyckades 
behandlingen som den var upplagd med att ändra fort-
skridandet av denna sjukdom mot ett livslångt handikapp”.  
 ”Klart är att den mest pressande prioriteringen för att 
kunna bota sjukdomen är att forska mer om den grund-
läggande naturen av schizofreni”.  

Tillbaka till Sverige 2020. Medicinfri psykosvård har re-
dan prövats i ett fullskaleexperiment. Det fungerade inte! 
Det finns ingen anledning till att vi ska utsätta patienter 
för det igen. Med tanke på hur beforskat konceptet är, vore 
det helt oetiskt.

”KLART ÄR ATT DEN MEST PRESSANDE 
PRIORITERINGEN FÖR ATT KUNNA 

BOTA SJUKDOMEN ÄR ATT FORSKA MER 
OM DEN GRUNDLÄGGANDE NATUREN 

AV SCHIZOFRENI”
Thomas McGlashan

E

”Att insjukna i psykos” 
– Dialogen fortsätter

Lokalföreningarna i 
Schizofreniförbundet erbjuds 

utbildning och stöd 
i förberedelserna till samtals-

dialog med politikerna. 

Kampanjen syftar till att 
sjukvården ska redovisa sina 

resultat med fokus på återfalls-
prevention. Kampanjen har fått 
statsbidrag så utbildningen kan 

erbjudas utan kostnad till 
lokalföreningarna.

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

www.schizofreniforbundet.se

Få hjälp med telefonsamtal

Behöver du hjälp när du ringer till vården, Försäkrings-
kassan eller andra myndigheter? Du kan t.ex. få hjälp 
med att anteckna det som sägs i telefonsamtalet eller 
förklara svåra ord. Alla som vill kan få hjälp med tele-
fonsamtal. Gör så här: ring Teletal på telefonnummer 
020-22 11 44. Det kostar inget, och den som hjälper dig 
har tystnadsplikt.
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En av farhågorna i coronapandemin är att den 
psykiska ohälsan hos unga ökar. Det är en reell 
risk, som redan har uppmärksammats hos till 
exempel BRIS (Barnens Rätt i Samhället). 

HUR 
STORT 
FÅR 
GAPET 
VARA

En specifik grupp bland de som är unga får dock inte 
hjälp, vare sig i kristider eller annars. Det är unga 
människor med tecken på eller med redan utvecklad 
allvarlig psykossjukdom, såsom schizofreni. Redan innan 
coronapandemin saknades fokus på denna patient-
grupp. Det behövs kraftfulla satsningar så att dessa unga 
människor får de insatser som enligt stark evidens både 
kan lindra och i vissa fall även hindra sjukdomsförloppet. 
Då får de möjlighet att leva ett gott och långt liv som alla 
andra. Ett flertal studier visar att personer med schizofre-
ni har en förkortad livslängd med cirka 15 år. I Danmark 
har man sedan länge ett större fokus på tidig intervention 
vid psykossjukdom i så kallade OPUS-team. Denna mer 
resurskrävande vård visar på bättre bibehållen funktion 
och återhämtning till en över tid lägre kostnad. 
 Unga med psykossjukdom för sällan sin egen talan. 
Diagnosen är för de som drabbas av sjukdomen och dess 
anhöriga kraftigt stigmatiserande och förknippad med 
skam. Fokus som den unge drabbade kan ha är att bli av 
med diagnosen för annars känns den som ett bevis på att 

livet är förstört och att det är meningslöst att leva, dessa 
fördomar finns som normer och attityder i samhället och 
kan därför finnas hos oss alla i varierande grad. Det är 
därför essentiellt att nå ut med kunskap om att det finns 
både förebyggande och behandlande insatser för allvarlig 
psykossjukdom och att hela samhället gynnas av att vi 
använder denna kunskap i vården.  
 Vad beror det på att personer som drabbats av schizofre-
ni och liknande psykossjukdom inte får ta del av evidens- 
baserad vård och insatser?. Man skulle inte acceptera om 
personer med till exempel diabetes eller astma, som också 
är kroniska sjukdomar inte erbjöds evidensbaserad vård. 
Redan innan coronapandemin var regionernas budgetar 
hårt ansträngda och nu ser vi en ökad risk för att nödvän-
diga satsningar på denna grupp inte prioriteras och uteblir. 
Dessa satsningar är prioriterade i den nationella kunskaps-
styrningen t.ex. i det personcentrerade och sammanhållna 
vårdförloppet för förstagångsinsjuknande i schizofreni 
och liknande tillstånd som publicerades den 25/9 2020 av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

PRAKTIK OCH  
VETENSKAPLIG  
EVIDENS INOM  
PSYKOSVÅRDEN

TEXT ÅSA KONRADSSON-GEUKEN & MARIA SKOTT
FOTO FREEIMAGES.COM

 Dessa investeringar leder på sikt till lägre samhälls- 
kostnader, men det kan inte räknas hem i förrän flera år 
senare. Ju längre vi väntar på att ge evidensbaserad vård 
och stöd till dessa personer desto större blir lidandet och 
kostnaderna. Vi känner en stor oro för att förutsättning-
arna att arbeta evidensbaserat kommer att försämras 
ytterligare. Hälso- och sjukvården ska prioritera de med 
störst behov vilket vi inte kan se görs idag. 
 Unga som insjuknar i psykossjukdom söker sällan själ-
va hjälp och många gånger vill man undvika vården, då 
många inte förstår att de behöver vård och stöd. Därför 
behöver vården vara uppsökande, lättillgänglig och  
specialiserad vid förstagångsinsjuknande i psykossjuk-
dom. Dessutom behöver kunskap, arbetssätt och bemö-
tande anpassas och resurser allokeras på andra instanser 
såsom socialtjänst, ungdomsmottagningar, elevhälsa och 
primärvård. Idag finns det tillgängliga insatser bland an-
nat den väl validerade metoden Individual Placement and 
Support (IPS). Forskning har visat att med rätt stöd kan 
deltagarna stöttas till arbete och studier på den öppna 
marknaden och få ett mer normalt liv utifrån sina egna 
önskemål.Problemet är bara att det inte satsas tillräckligt 
med resurser på detta från samhällets sida. 
 Nationellt Nätverk för Nydebuterad Psykos (NNNP) 
består idag av ca 75 personer i Sverige med intresse och 
engagemang för patientgruppen. Nätverket arbetar för 
att alla personer som har psykossjukdom skall uppmärk-
sammas och erbjudas evidensbaserad och specialiserad 
vård, en investering på många plan för prognosen. Vidare 
vill nätverket minska stigma kring psykostillstånd, sprida 
kunskap och synliggöra gruppens vårdbehov.  
 De som insjuknar i psykos ska kunna göra det som 
andra ofta tar för givet; gå i skolan, ha ett arbete, ha  
meningsfull fritid och ha nära relationer.  
 Tillsammans kan vi göra detta möjligt!

Åsa Konradsson-Geuken 
NNNPs arbetsgrupp, forskare, docent 

i farmakologi (Uppsala Universitet) 
och ledamot i Schizofreniförbundet

DEBATT

Publicerad i Dagens Medicin (dagensmedicin.se)
Papperstidning: 21/10 2020
Online: 22 Oktober 2020

Maria Skott 
NNNPs arbetsgrupp, forskare och 

vårdutvecklare, Stockholm

E
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KRISTINS 
VERKLIGHET

Polisen har medborgarvittnen 
som är med vid förhör. Om det 
någonstans behövs vittnen idag 
är det när vi går till socialtjänsten 
för att söka hjälp. 

Trots att det finns många engagerade 
socialarbetare som gör ett fantastiskt 
arbete kränks ofta människors rätts-
säkerhet när de behöver samhällets 
stöd. Som Kristin till exempel. 
 Kristin, (som egentligen heter 
något annat), är 61 år och väger 44 
kg. Hon är hemlös. I 11 veckor har 
tio olika socialsekreterare i hennes 
kommun hjälpts åt med att inte hjälpa 
henne. 
 Kristin lider av schizofreni. Hon 
har berättat för mig att hon varit med 
om fyra skjutningar det senaste året. 
Hon upplever att en psykopat för- 
följer henne. Han vill döda henne  
– “Se henne död och begraven”.  
Denna man har dragit in sin sambo 
och sina föräldrar i förföljandet.  
Under sommaren har fler personer 
anslutit. Det är en man som är tatu-
erad, en man med stenansikte och 
en flicka på tio år. Dessa personer 
förföljer Kristin i olika bilar, som de 
hyr. De kan byta bilar flera gånger om 
dagen. Häromdagen upplevde hon att 
en person från Hells Angels körde rakt 
emot henne med sin motorcykel. Han 
tittade otäckt på henne. Efter en liten 
stund kom han tillbaka, med ytterli-
gare fyra personer i sällskap. Det är 
psykopaten som dragit in dem också. 
Hon säger “De är farliga”. 
 Kristin lider av konstant rädsla. 
Därför går hon flera gånger till polis-
stationen i sin kommun och polisan-
mäler psykopaten. Hon uppger hans 
och de andras signalement, om och 
om igen. Polisen tar varje gång emot 
Kristin med värme. De säger “Du vet 
var vi finns...” 
 Men allt är inte nattsvart för 
Kristin upplever också att hon har 
polisbeskydd. Varje gång hon ser 
en polisbil tolkar hon det som att 
polisen vakar över henne. Hon säger 
att polisen även sätter in civila poliser. 
Vid ett par tillfällen har Kristin också 

upplevt att polis kommit i helikopter 
och med flygplan för att skydda 
henne. Men då har hon samtidigt 
blivit mycket rädd, eftersom hon tror 
att psykopaten är nära för att döda 
henne. 
 Kristin kom till sin kommun i 
början av juni. Hon sökte då till ett 
gruppboende för människor med 
psykisk funktionsnedsättning. Hand-
läggaren på Biståndsenheten tyckte 
inte att det var nödvändigt att läsa 
Kristins medicinska underlag från 
sjukhuset. Han bara avslog ansökan 
om gruppboende eftersom Kristin 
klarar att städa och laga mat själv.  
Sen bollades hon över till den s.k. 
Mottagningsgruppen, där hon skulle 
ansöka om ”Hjälp med bostads-
anskaffning”. Inte en enda gång 
träffade handläggaren Kristin för att 
tala igenom hennes situation. Nej, 
han kopierade i stort sett en tidigare 
utredning som en annan kommun 
gjort 2017. Vad som därefter hänt i 
Kristins liv vet handläggaren inte ett 
skvatt om. 
 Kristin måste varje måndag gå till 
Mottagningsgruppen för att ansöka 
om förlängning av sitt boende på  
akutboendet där hon bott i två  
månader. Då får hon stå framför ett 
skrank, eller disk kanske det heter, 
som likt Berlinmuren reser sig så  
högt att ingen människa kan nå upp, 
oavsett längd. Kristin har inte vid 
något tillfälle fått ett vänligt ord av 
någon av alla de olika socialsekreterare 
hon mött där. Tvärtom. 
 Kristin har gett fullmakt så att 
socialsekreterarna kan läsa hennes 
sjukhusjournal. Ingen hänsyn till 
sekretess behöver tas. Men de vill inte 
läsa den. Då jag i telefonsamtal med 
en av dem erbjöd mig att lämna in 
journalen sa hon nej.  
 Hon sa: “Vi bedömer att Kristin 
har förmåga att söka bostad själv”.  
Då jag förvånat hummade och stam-
made och undrade hur de kunde göra 
en bedömning utan adekvat under-
lag, upprepade hon meningen, med 
exakt samma ordalydelse, fast mycket 
långsamt. Hon lyckades med sin härs-
karteknik och elakhet driva mig in 

REPORTAGE

i en sådan känsla av vanmakt att jag 
mådde dåligt resten av dagen.  
Och jag är inte hemlös… 
 När Kristin och jag en dag pratade 
om hur nedlåtande hon blir behand-
lad på socialtjänsten i sin kommun 
kom jag att tänka på en dikt av Anna 
McKenzie, ur boken “Långfredags-
barn”. Den lyder:

 

”VI TRODDE INTE DET  
SKULLE BLI LÄTT, MEN VI 

KUNDE INTE TÄNKA OSS ATT 
DET SKULLE VARA RIKTIGT 

SÅ HÄR SVÅRT, SÅ HÄR 
LÄNGE, SÅ HÄR ENSAMT. 
ÄR DET MENINGEN ATT VI 

SKALL VÄNDAS UT OCH IN, 
OCH UPP OCH NER, MED 

TILL OCH MED VÅRA  
FICKOR TÖMDA, BARA FÖR 
ATT DE SKA KONTROLLERA 
VAD DET ÄR SOM LIGGER 
KVAR OCH SKRAMLAR?”

Berlinmuren revs eftersom orättfär-
diga samhällssystem inte kan bestå. 
Det maktmissbruk som pågår inom 
socialtjänsten hotar rättssäkerheten, 
och är inte värdigt en demokrati.
Det behövs omgående medborgar-
vittnen till socialtjänsten.

TEXT ANNIKA ALSTERSJÖ, SOCIONOM OCH F D KONSULT INOM SOCIALTJÄNSTEN
FOTO FREEIMAGES.COM
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Medborgarvittne enligt svensk lag är en 
person, som är närvarande som vittne  
vid polisens arbete.

Kommunfullmäktige i en kommun får  
utse trovärdiga personer att som med- 
borgarvittnen följa polisens arbete inom 
det polisdistrikt till vilket kommunen 
hör. Har medborgarvittnen utsetts ska 
polisen i enlighet med vad kommunen har 
bestämt bereda dem tillfälle att närvara 
när polisverksamhet utövas med vissa 
undantag dock.

Källa: Wikipedia



12 | EMPATI Nr 4 • 2020 Nr 4 • 2020 EMPATI | 1 3

Människorna bakom Spiragården 
är tre läkare med olika bakgrunder 
och kunskaper inom psykiatrin och 
rättspsykiatrin. De har en stor och 
bred psykiatrisk kunskap, men också 
mycket hjärta, ett brinnande intresse 
för att göra gott inom den psykiatris-
ka verksamheten och för människor-
na som lever med dessa svårigheter. 
Spiragården riktar sig till människor 
med svåra psykiatriska diagnoser och 
beroendesjukdomar som behöver 
vård och stöd i vardagen. Boendet 
är till för de människor som vårdats 
klart i slutenvården men inte är redo 
att bo själv. Syftet med boendet är att 
människorna ska få träna på de fär-
digheter som saknas och få möjlighet 

att utvecklas. Att hitta motivationen 
till ett självständigt liv.  
 En dag i 
somras hade 
jag förmånen 
att träffa Lisa 
Knape och Erik 
Söderberg, två av 
läkarna bakom 
Spiragården. 
Syftet med träffen 
var att dom ville 
höra mina tankar 
och erfarenhet-
er som anhörig 
till en bror med 
Schizofreni. Hur 
jag upplever både 
slutenvården och 
den kommuna-
la vården, vad 
som finns och 
vad som saknas. 
Jag är inte bara 
anhörig, utan ar-
betar också själv 

inom den psykiatriska slutenvården. 
I mitt arbete träffar jag väldigt många 
patienter som skulle behöva en plats 
att mellanlanda innan dom flyttar till 
eget boende. Slutenvården, öppen-
vården och de kommunala insatserna 
som finns idag är enligt min erfaren-
het många gånger otillräckliga.  
 Spiragården vill möta upp och fylla 
de behov och brister som finns på ett 
sätt som är otroligt inspirerande och 

TEXT EVA WILLING LJUNGBERG
FOTO SPIRAGÅRDEN

hoppfullt. Tänk om min bror hade 
fått den möjligheten att få komma 
till en plats som Spiragården och 
all den kompetens och vilja som 
finns där.  
 Istället för att behöva vara en 
inventarie inom den psykiatriska 
slutenvården i sex månader, i vän-
tan på en plats på ett kommunalt 
boende, som i ärlighetens namn 
inte är mycket mer än förvaring.  
 Spiragården består av 14 
stycken separata lägenheter med 
gemensamma utrymmen såsom 
vardagsrum, kök, snickarbod, 
odlingsmöjligheter och uteplatser. 
Det kommer att finnas en utbildad 
vårdhund, två katter och andra 
djur som kommer vara till hjälp i 
rehabiliteringen. Spiragården lig-
ger centralt i Alfta, en kort prome-
nad till affär, sport- och simhall, 
caféer och allt annat som hör ett 

I Hälsinglands böljande landskap 
ligger samhället Alfta. Där hittar 
man Spiragården, ett nytt psy-
kiatriskt boende som öppnar i 
november 2020. 

REHAB

KONTAKT

PLACERINGSFÖRFRÅGAN
Tel: 0271 – 210 34

Email: kontakt@spirarehab.se

BESÖKSADRESS
Sunnangränd 1
822 30 Alfta

spirarehab.se

BOENDET
Spiragården är en helt nyrenoverad 
fastighet med separata lägenheter 
och gemensamma utrymmen. Du får 
gärna ta med dig dina egna möbler 
och tillhörigheter för att du ska trivas 
hos oss.

Huset ligger i centrala Alfta med 
gångavstånd till affärer, bank, frisör, 
simhall, busshållplats med mera. Det 
finns goda förbindelser med kollek-
tivtrafik. I vår gemensamma trädgård 
hjälps vi åt att sköta om odlingar 
och smådjur och på boendet finns 
också två katter. Det finns möjlighet 
till stegvis utslussning via separat 
lägenhet, i din takt och med hänsyn 
tagen till dina förutsättningar.

NÅGRA AV AKTIVITETERNA
•	 Strukturerat veckoschema som 

planeras i förväg
•	 Psykoedukation – vad innebär min 

sjukdom och hur jag kan hantera 
mina symtom

•	 Samtalsstöd
•	 Träning av vardagliga sysslor så-

som matlagning, klädvård, hygien
•	 Fysisk träning utifrån dina förut-

sättningar – en sund själ, i en 
sund kropp

•	 Hälsosam livsstil – god sömn- 
struktur, bra mat, fysisk aktivitet

•	  Social färdighetsträning
•	 Trädgårdsarbete som en form av 

rekreation och meningsfull syssel-
sättning

•	 Skogsutflykter med matlagning  
och fika

SPIRAGÅ RDEN

E

samhälle till. Med tre läkare, sjuk-
sköterska och annan kompetent 
personal finns möjligheter att sätta 
in insatser direkt på ett sätt som 
inte finns på andra boenden och 
som gör Spiragården unikt.  
 Spiragården lyfter även vikten 
av oss anhöriga, vi som lever med 
människorna dagligen och har 
gjort så i många år. Vi som känner 
till och kan allt det sjuka, och som 
ser saker många andra inte gör. Vi 
anhöriga, som har hittat tillväga-
gångsätt för att bemöta och hjälpa 
utan att någon har funnits för att 
stötta oss.  
 Människorna bakom Spiragår-
den vet vikten av oss anhöriga, och 
vill finnas där för oss likväl som vi 
finns där för våra anhöriga.

"MÖJLIGIGHET 
ATT UTVECKLAS. 

ATT HITTA 
MOTIVATIONEN 
TILL ETT SJÄLV-
STÄNDIGT LIV"

LISA KNAPE

Verksamhetschef
Legitimerad läkare

ERIK SÖDERBERG

Biträdande  
föreståndare
Specialistläkare 
psykiatri, PhD
Tidigare chefsöve- 
rläkare inom rätts-
psykiatrin i Sundsvall

"SPIRAGÅRDEN LYFTER ÄVEN  
VIKTEN AV OSS ANHÖRIGA"
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FILMRECENSION

Maria Bäcks film ”Psykos i Stockholm” tar oss med på en 
resa som känns. Även om filmen inte är självbiografisk 
rakt igenom är det nästan ofrånkomligt att inte känna 
varmt för Maria Bäcks gestaltade dotter. Maria Bäck 
vill tydligt förmedla att filmen bygger på självupplevda 
händelser men att den även har en skönlitterär formgiv-
ning. Dottern spelas av Josefine Stofkoper och hon gör 
en strålande insats. Modern gestaltas av Josefin Neldén, 
som vi tidigare känner igen från bland annat den popu-
lära serien på SVT , ”Vår tid är nu”, även hennes insats i 

filmen är väldigt 
bra. Den svåra 
balansen med att 
kunna förmedla 
de starka känslor 
som utspelas 
utan att för den 
delen överspela 
lyckas i denna 
film av flertalet 
skådespelare. 
Modern och dot-
tern anländer till 
hotellet i Stock-
holm och mo-
derns psykotiska 
beteende accele-
rerar. Det börjar 
så smått med ett 

PSYKOS 
I STOCKHOLM

TEXT JENNY LAGER
FOTO SF/TRIART

Filmen börjar med en förväntansfull tågresa med 
en mor och dotter på väg till Stockholm. Som tittare 
får vi ta del av hur spänningen på tåget skiftar från 
glädjefylld till ångestladdad, då moderns beteende 
skiftar i takt med tågets framfart. Det är inte första 
gången som dottern upplever sin moders psykos-
sjukdom på nära håll, det framgår väldigt tydligt 
under hela filmen. 

Josefine Stofkoper and Josefin Neldén

skiftande ansiktsuttryck, det eskalerar till ett oanständigt 
tilltal till restaurangpersonalen som serverar sällskapet 
och avslutas med ett vaktingripande på Arlanda. 
 Filmen är gjord ur dotterns perspektiv. Vi får följa med 
dotterns kamp om att ursäkta sin mor och hennes försök 
att dölja moderns sjukdom för omgivningen. Vi får även 
senare under filmens gång följa hur denna namnlösa flicka 
blir övergiven i Stockholm då hennes mor blir akutinlagd 
på låst psykiatrisk avdelning på grund av sin pågående 
psykos. Att få ta del av en ensam tonårsflickas besök i 
Stockholm med hennes fascination över storstadspulsen 
samtidigt som hennes oro över mammans psykiska till-
stånd ständigt ligger och puttrar under ytan är väl  
spenderade timmar framför en bioduk.

ETT VIRUS, ETT GIFT, EN TANKE

EN FIENDE LITEN SÅ SVÅRT ATT FÖRSTÅ 
HAR SMUGIT SIG IN BLAND OSS ALLA 

VI FRUKTAR OCH UNDRAR HUR NU DET SKA GÅ 
HUR MÅNGA AV OSS SOM SKA FALLA

SÅ ONDSKEFULL OSYNLIG DÄRFÖR ETT HOT 
DEN PÅVERKAR ALLA PÅ JORDEN  

DEN HAR NU BLAND MÄNNISKOR LYCKATS SLÅ ROT 
OCH STÄNDIGT VI LYSSNAR TILL ORDEN

HÅLL UT OCH HÅLL AVSTÅND OCH TVÄTTA DIN HAND 
DET KOMMER EN TID EFTER DENNA 

DÅ MÄNNISKOR OCH FOLKEN I ALLA LAND 
GEMENSKAP OCH KÄRLEK SKA KÄNNA

INTE BARA TILL DEN SOM NÄRMAST DIG STÅR 
UTAN ALLA PÅ HELA JORDEN 

ÄVEN OM VI IDAG EJ RIKTIGT FÖRSTÅR 
SKA VI ALLA LYSSNA TILL ORDEN

ATT SOM ENADE FOLK VI NU ALLA GÅR 
MOT LIV DÄR VI VÄRNAR VARANDRA 

OCH ÄVEN OM ALLT VI EJ RIKTIGT FÖRSTÅR 
SKA VI ALLA TILLSAMMANS VANDRA

Av: Margaretha Hertelius

www.psykossjukdom.nu
www.lundbeck.sewww.otsuka.se
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Psykos
sjukdom

.nu
Vem som helst kan få psykossjukdom och den fi nns i alla 
samhällsklasser. Den drabbar i stort lika många kvinnor som 
män. Vad säger vetenskapen och vilka behandlingar fi nns?

PATIENT: Hur förhåller jag mig på bästa sätt till min diagnos, 
vad bör jag veta och var kan jag få hjälp?

ANHÖRIG: Som anhörig är man en viktig part för den som är 
sjuk, framförallt i början av sjukdomen när allt är nytt. Hur kan 
jag hjälpa på bästa sätt?

HJÄLPMEDEL: Stöd och information för patienter och anhöriga 
att ladda ned eller skriva ut.

MAT & MOTIVATION: Här fi nns enkla och näringsriktiga recept 
som utvecklats tillsammans med dietist Anna Hägg. 

PATIENT
Mot en ny vardag

ANHÖRIG
Vad kan jag göra?

Webbplats för dig 

som påverkas av 

psykossjukdom 
PANELSAMTAL
Den 26 augusti 
stod Schizo-
freniförbundet 
tillsammans med 
TriArt och Garage 
film som värd för 
en förhandsvis-
ning av "Psykos 
i Stockholm". 
Förhandsvisningen gick av stapeln på biograf Zita i centrala 
Stockholm och genomfördes helt efter Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Inbjudna var bland andra medlemmar i IFS 
Stockholmsdistriktet, personal från psykiatrin samt Nordiska 
Nätverket för Nyinsjuknande i Psykos (NNNP). Efter filmen 
modererade Schizofreniförbundets Åsa Konradsson Geuken ett 
panelsamtal om filmen. I panelen deltog Ylva Wächter, Över- 
läkare i psykiatri, Maria Bäck, Regissör samt Linda Sundell,  
medlem i Schizofreniförbundets erfarenhetsgrupp, egen- 
erfaren och anhörig.   

Text: Stefan Björnstam

E

Fo
to

: 
C

ec
ili

a 
Ti

be
ll



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


