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LEDARE

Så fick vi till slut träffas på riktigt och 
genomföra vår under året flera gånger 
uppskjutna kongress ett veckoslut nu i 
början av oktober på Elit Palace hotel på 
Sankt Eriksgatan i Stockholm. 
 Stämningen var hög och det kändes 
fantastiskt, att vi nu äntligen fick träffas 
IRL, "in real life". Vi var ett drygt 60-tal 
som mött upp inklusive våra gäster. 
 Seminariet på lördagen var till-
ägnat Rakel Lundgren, vår tidigare 
drivande och färgstarka förbundsord-
förande, som dog i vintras i sviterna 
av Covid-19. Bland gästerna fanns 
därför också Rakels dotter Anna med 
make. En annan av våra gäster var årets 
stipendiat Karl-Johan Vannmoun, ung 
radioreporter och journalist, som till-
delades Ove S Ohlssons stipendium på 
25 000 kronor för sina fyra fina radio-
program ”Alla ville väl – om en psykia- 
trireform”. Kalle har i sina program 
visat på de stora bristerna, som finns 
inom den psykiatriska vården, men 
också på möjligheterna att komma 
vidare och skapa sig ett gott liv. 
 Lördagen började med att Ing-Marie 
Wieselgren och Mikael Malm gjorde en 
tillbakablick under de senast 25 åren 
inom psykiatrin. De konstaterade att 
mycket blivit bättre, men också att en 
hel del inte blev, som det var tänkt och 
fortfarande finns mycket att kämpa för. 

Så fick vi till slut träffas på riktigt
Efter Ing-Maries och Mikaels föredrag 
var det dags att mötas i samtalsgrup-
per, för att vi alla skulle få tillfälle att 
diskutera för förbundet och lokalfören-
ingarna viktiga framtidsfrågor. Många 
uttalade sitt verkliga gillande efter 
våra grupparbeten, som jag kommer 
att beskriva mer ingående här inne i 
tidningen och hur bra det kändes att 
verkligen få tid och utrymme att prata 
om det som ligger oss alla så nära. Hur 
ska vi kunna växa och utvecklas som 
förbund och hur ska alla våra lokal- 
föreningar överleva och kunna få in 
fler medlemmar?  
 Kvällen ägnades sedan åt en god 
middag, då vi åter gavs möjlighet att 
fortsätta prata med varandra. Denna 
gång ofta i nya gruppkonstellationer. 
Jag hoppas att i kommande nummer 
av Empati kunna presentera den nya 
förbundsstyrelsen. 
 Med dessa rader vill jag så önska 
er alla en riktigt god jul och ett riktigt 
gott nytt år och att vi får möjlighet att i 
vår träffas IRL på ett ordförandemöte. 
Som vanligt finner ni min lilla jul- 
hälsningsdikt inne i tidningen. 

Er ordförande 
Margaretha
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Så mycket vi alla har tvingats försaka
tiden som gått kommer aldrig tillbaka
dagarna har ju ibland känts så tunga

något som drabbat både gamla och unga

Om mot ljusare tider vi alla vill vandra 
då måste vi börja stötta varandra 

det är ganska säkert det hjälper ibland 
om vi sträcker ut en hjälpande hand

Ingen i ensamhet ska tvingas vara  
och ofta räcker ett leende bara 

och vänliga ord kan ibland göra under 
kan läka och hela i mörkaste stunder

Inför stundande jul jag innerligt hoppas 
att sjukdom och nöd som nu härjat ska stoppas 

att kommande år i ljus vi ska minnas 
att glädje och frid hos oss alla ska finnas

M.H. 2021

JULDIKT
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KONGRESS

KONGRESSEN

Hög stämning och stor kreativitet. 
Så kanske man kan sammanfat-
ta årets kongress, som ju särskilt 
tillägnades Rakel Lundgren. Lör-
dagen inleddes med parentation, 
då vi var många, som så gärna 
velat vara med vid Rakels jord-
fästning, men coviden hindrade 
oss. Sedan berättade, som jag 
tidigare skrev om här i tidningen, 
Ing-Marie Wieselgren och Mikael 
Malm båda från SKR om vad 
som hänt inom den psykiatriska 
vården under de gångna 25 åren.

Vid förra kongressen utsågs en or-
ganisationsgrupp bestående av Eila 
Ulf, Ulla Ekström Elfving, Britt-Inger 
Ljungberg Willing och Britt-Inger 
Norrström. Gruppen fick i uppdrag 
att ta kontakt med våra lokalavdel-
ningar medelst enkäter och samtal, 
om hur föreningarna ser på framti-
den, hur vi ska kunna växa och få till 
stånd ett större genomslag i sam-
hällsdebatten, hur vi ska kunna bli 
fler och hur vi ska kunna skapa bättre 
kommunikationskanaler mellan för-
bundet och de lokala föreningarna, 
men också hur de lokala föreningar-
na sinsemellan ska kunna utveckla 
sina kontakter. Organisationsgrup-

pen hade sammanställt viktiga och 
aktuella frågor, som delades ut i de 
olika grupperna. Som moderator 
och ledare för grupparbetet fung-
erade Anders Pettersson, en i våra 
sammanhang välkänd och skicklig 
utvecklingskonsult. 
 Här följer nu några av grupp- 
arbetesfrågorna och vad grupperna 
kom fram till.  
 Ska alla medlemmar i alla förbun-
dets föreningar betala sina årsavgifter 
genom central inkassering? När man 
registrerar nya medlemmar, ska även 
detta ske genom central registrering 
hos Föreningssupport? I detta fall 
blir man sedan registrerad i närmsta 

TEXT MARGARETHA HERTELIUS
FOTO SUSANNE BJÖRK SATTA & ÅSA HÖIJ

E

Karl-Johan Vannmoun,  
journalist på P4 Väster- 
botten, har fått Ove S  
Ohlssons stipendium från 
Schizofreniförbundet för sin 
dokumentär "Alla ville väl  
– om en psykiatrireform". 

Stipendiet på 25 000kr  
ges till en journalist som  
på ett konstruktivt och  
kreativt sätt belyst situa- 
tionen för människor med 
schizofrenisjukdom och  
deras anhöriga.

– SEMINARIER, STIPENDIUM 
OCH TILLBAKABLICKAR

lokalavdelning, om man inte särskilt 
uttalar, att man önskar tillhöra en 
speciell förening. Dessa frågor kom 
sedermera upp vid årsmötesförhand-
lingarna på söndagen. På förslag 
från Ulla Ekström Elfving beslöts, att 
frågorna ska gå ut på remiss till samt-
liga lokalavdelningar och sedan på 
nytt tas upp på vårt ordförandemöte 
våren 2022, som då eventuellt också 
kommer att kunna fungera som en 
extra kongress.  
 Även namnfrågan på förbundet 
togs ånyo upp. Alla i gruppen, som 
diskuterade denna fråga var röran-
de överens om, att namnet inte ska 
ändras. Läs Lennart Lundins viktiga 
inlaga i detta nummer, ”Förändra 
verkligheten – inte ordet!”. Sedan 
konstaterade gruppen, att varje för-
ening naturligtvis själv bestämmer, 
vad de vill kalla sig, men att det klart 
ska framgå, att de tillhör Schizofreni-
förbundet. 
 En grupp diskuterade vikten av att 
kompetensen, när det gäller digita-
lisering, måste öka i alla förbundets 
föreningar. Här kan man eventuellt 
vända sig till Studieförbundet Vuxen-
skolan för att få hjälp och utbildning. 
I framtiden kan ju detta vara ett sätt 
att bättre nå ut, när de geografiska 
avstånden ibland är långa, även om 
digitala möten aldrig kan ersätta IRL, 
in real life-möten. 
 Säkert kan också kommunikatio-
nen mellan förbundet och förening-
arna, men också kontakten mellan 
föreningarna sinsemellan förbättras, 

om man ibland kan mötas på nätet. 
De lokala föreningarna uppmanades 
i detta sammanhang att skicka in 
artiklar och/eller reportage, om man 
arbetar med något man gärna vill 
berätta om eller sprida vidare genom 
vår egen tidning Empati. 
 Medlemsvärvningen, ack så viktig! 
Vi behöver få in fler nya medlemmar 
i våra lokala föreningar, gärna lite 
yngre för att säkra återväxten. Kanske 
måste vi då ibland också hitta nya 
mötesformer. 
 Till sist men inte minst viktigt, 
hur når vi ut till berörda såväl de 
som drabbats av sjukdom som deras 
anhöriga? Var hittar vi dem lättast 
och hur får vi dem att komma med i 
föreningsgemenskapen? Med dessa 
ord vill jag avsluta mitt lilla referat 
från arbetet under kongressen. 
 Jag tror, att tack vare den goda 
stämningen och de konstruktiva 
diskussionerna under lördagen, 
genomfördes sedan årsmötesförhand-
lingarna på söndagen friktionsfritt 
under kongressordförande Mikael 
Malms och vice kongressordförande 
Per Torells ledning. 
 Avslutningsvis vill jag tacka er alla 
som deltog i kongressen för ert en-
gagerade arbete, men jag vill alldeles 
särskilt tacka deltagarna i organisa-
tionsgruppen för ert fina arbete. Ni 
har lovat att fortsätta och följa upp  
arbetet från lördagen under kom-
mande mandatperiod. Det känns 
tryggt och bra.

FOTO: Markus Åkebo/SR

Karl-Johan 
Vannmoun fick 
stipendium

"HUR VI SKA  
KUNNA BLI FLER 
OCH HUR VI SKA 
KUNNA SKAPA  

BÄTTRE KOMMUNI-
KATIONSKANALER?"
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NYTT MATERIAL

"Jag hade önskat mig den här 
broschyren när jag blev sjuk". 
Det säger Annelie Olsson  
Larsson som intervjuat fem  
personer med psykossjukdom.  
I personliga berättelser får vi ta 
del av deras vardag och vad de 
gått igenom.

Vi träffas i S:t Thomas kyrka i Väl-
lingby. En tidstypisk kyrka, byggd 
i bränt tegel och invigd 1960 i den 
dåvarande supermoderna förorten 
Vällingby. 
 Här känner sig Annelie hemma. 
Under några år i tonåren sjöng hon i 
kyrkans kör.  
 – Jag insjuknade när jag var 25 år, 
jobbade då heltid och förstod inte att 
jag var sjuk, inleder Annelie. 
 – I fem år levde jag sedan på egen 
hand med sjukdomen. Jag hörde 
röster och kämpade på, och varje 
gång jag sökte hjälp på akuten blev 
jag hemskickad. Ingen tog hand om 
mig. Jag såg ju proper och frisk ut 
och hade ett jobb. 
 Till slut kraschade Annelie och 
blev inlagd. Hon var då 30 år och fick 
nu diagnosen paranoid Schizofreni.  
 Men när det blev aktuellt att ta 
psykosläkemedel, protesterade hon. 

Varför skulle hon ta mediciner?   
Hon hade ju gång efter gång blivit 
hemskickad från psykakuten och 
trodde inte att de var något fel på 
henne. 
 – Det var först efter långa diskus-
sioner med sin diagnostiserade läkare 
som hon till slut accepterade medici-
nering och kunde börja resan tillbaka 
till ett mer normalt liv. 
 – Jag fick helt 
enkelt insikt om att 
jag var sjuk. Det tog 
tid, men har hjälpt 
mig att hantera min 
sjukdom. 
 – Vissa i min situa- 
tion får tyvärr aldrig 
någon sjukdoms- 
insikt.

TÄNKA PÅ STRESSEN

Idag är Annelie 48 år 
och i bagaget har hon 
en utbildning som 
civilekonom, men är också journalist. 
Hon är ensamstående mamma med 
en dotter på nio år, men får mycket 
hjälp av dotterns pappa och av sin 
pojkvän. 
 Sedan några år tillbaka arbetar 
Annelie deltid som journalist på 
Njurförbundets tidning Njurfunk. 
Det fungerar, men under årens lopp 
har hon fått två svåra psykosskov. 
 – Det gäller att inte stressa. Vid 
för mycket stress kan jag få skov med 
mycket röster dygnet runt. Det blir 
som en radio i huvudet med elaka 
röster som inte går att förklara och 

man kan inte värja sig. Jag måste 
bara sova, öka på med mediciner och 
kontakta min läkare. 
 – Jag hör fortfarande röster, men 
medicinerna trycker bort de flesta. 
Medicinerna ger biverkningar som 
ökad vikt och trötthet, men med 
hjälp av dem och minskad stress kan 
jag hålla rösterna i schack.

TIDIG INFORMATION

Utifrån egen erfaren-
het är Annelie kritiskt 
till hur vården fångar 
upp människor med 
psykoser. Och hon 
vill se en minskad 
stigmatisering av 
människor med  
schizofreni. 
 Annelie beslutade 
sig för att göra en 
egen broschyr och 
med ett stipendium 
från Schizofreni- 

fonden har hon nu skrivit: ”Att leva 
med psykossjukdom - en samling 
personliga berättelser”. 

TEXT & FOTO BIRGIT ANDERSSON

"JAG HADE ÖNSKAT MIG DEN HÄR  
BROSCHYR EN NÄR JAG BLEV SJUK"

 Broschyren har fått mycket bra 
mottagande och väckt stort intresse 
inom Schizofreniförbundet. 
 Fem personer med erfarenhet  
av psykoser, inklusive henne själv,  
berättar om sin vardag och sina liv 
med schizofreni. 
 – Jag hoppas att jag kan visa att 
människor med psykossjukdom kan 
leva och göra olika saker som alla 
andra. Det är individuellt, men alla 
som jag intervjuat ser det som viktigt 
att ha något att göra.  
 – Kunskaperna om psykossjukdo-
mar behöver öka i samhället och alla 
som insjuknar måste få tidig infor-
mation om sin sjukdom. Jag vill  
att de som kommer till en psykos- 
akut ska få en sådan här broschyr  
i handen. 
 Innan vi skiljs berättar Annelie om 
sitt nya projekt. Nu håller hon på att 
skriva en ny broschyr där hon inter-
vjuar närstående till personer med 
psykossjukdom.

"JAG VILL ATT DE SOM KOMMER  
TILL EN PSYKOSAKUT  
SKA FÅ EN SÅDAN HÄR  
BROSCHYR I HANDEN"

6 | EMPATI Nr 4 • 2021
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PSYKOLOGEN HAR ORDET

Lennart Lundin
Psykolog och Förste 
vice ordförande 
Schizofreniförbundet

STRESSTESTET AV 
SVENSK SCHIZO-
FRENIVÅRD

JURISTEN HAR ORDET

Maria Nyström 
Agback
Jurist

HAR DU SYNPUNKTER PÅ 
DETTA ELLER NÅGOT ANNAT 

SOM GÄLLER FULLMAKT ELLER ANDRA 
REGLER? HÖR GÄRNA AV DIG: 

MARIANYSTROMAGBACK@HOTMAIL.COM 

DU FÅR 
VARA 

ANONYM

TRE TIPS FÖR BÄTTRE  
PRIVATEKONOMI  
– FÖR DIG MED  
PSYKOSSJUKDOM

För 40 år sedan bildades den 
första lokalföreningen till Schizo-
freniförbundet. Under alla dessa 
år har ordet schizofreni debatte-
rats i förbundet. Och varje diskus-
sion har slutat med att förbundet 
har beslutat behålla ordet.

Jag vill redovisa min personliga åsikt 
och börjar med en historisk parallell:
Cancerfonden startade för nästan exakt 
70 år sedan. Det var några lekmän som 
var djupt olyckliga över vårdens oför-
måga att ge bot och hur diagnosen 
uppfattades som en dödsdom. En liten 
grupp startade för att se vad man kunde 
göra åt saken. Man valde inte att tycka 
att ordet cancer lät så tråkigt och 
dystert och att man borde ändra till 
något som lät trevligare. Man valde att 

arbeta för att radikalt förbättra vårdens 
innehåll och resurser och man beslöt 
att strategin gick via en satsning på 
forskning. Det var en strategi som visat 
sig mycket framgångsrik.  
 Och se – när verkligheten (den dystra 
prognosen och de dåliga resurserna) 
hade förändrats så hade också klangen 
och valören i ordet cancer förändrats. 
Nu till en i högsta grad behandlingsbar 
sjukdom där många botas och många 
lever hela sina bra liv under framgångs-

rik behandling. Schizofreniförbundet 
bör sträva efter att göra samma resa. 
 De ord som föreslagits ersätta 
schizofreni betyder inte samma sak 
som den sammantagna diagnosen. 
Psykos till exempel betecknar ett 
tillstånd/symtom som de flesta som 
har en schizofrenidiagnos absolut inte 
befinner sig i stadigt. Andra ord har 
andra svårigheter. Vi bör inte heller 
försöka försköna verkligheten genom 
att hänvisa till icke-seriös forskning. 

FÖRÄNDRA VERKLIGHETEN 
– INTE ORDET!

 Vad gör Schizofreniförbundet idag 
för att förändra verkligheten: Vi har en 
fond som har som en av sina huvud-
uppgifter att främja forskning. Cancer-
fonden delade år 2019 ut nästan 700 
miljoner av insamlade medel. Om de 
ca 100-150 000 personer som har en 
drabbad familjemedlem valde att bli 
månadsgivare skulle fonden kunna dela 
ut ca minst 150 miljoner till forskning 
kring schizofreni varje år. Detta skulle 
göra en mycket stor skillnad! 

TEXT LENNART LUNDIN

Att drabbas av en psykossjukdom kan också innebära en 
sämre privatekonomi. Människor som inte kan arbeta på 
grund av långvarig sjukdom tvingas ofta leva på ersättningar 
som är väldigt låga. Den lägsta ersättningen är oftast försörj-
ningsstöd (även kallat ekonomiskt bistånd eller socialbidrag) 
från socialtjänsten. Ersättningar från Försäkringskassan, 
som aktivitetsersättning, eller sjukersättning, är oftast något 
högre. Här är tre tips på saker som kan ge ännu högre  
ersättning.

BOSTADSTILLÄGG
Alla som har aktivitets- eller sjukersättning från Försäkrings-
kassan kan få bostadstillägg. Det spelar ingen roll om du bor 
i eget hus, bostadsrätt eller hyresrätt. Hur mycket du kan 
få i bostadstillägg beror på hur mycket du betalar för din 
bostad, och vilka inkomster du har. På Försäkringskassans 
webbsidor kan du pröva att räkna ut hur mycket du kan få  
i bostadstillägg. Bostadstillägg är skattefritt.

MERKOSTNADSERSÄTTNING
Att drabbas av en psykossjukdom innebär också utgifter. De 
allra flesta som lever med psykossjukdom har utgifter  

på 3 500 kronor per år, vilket är kostnaden för läkemedel 
och vårdbesök upp till högkostnadsskyddet. Om du dess- 
utom har andra utgifter för din sjukdom på minst 700 
kronor i månaden kan du få merkostnadsersättning från 
Försäkringskassan. Det kan vara arvode för god man eller 
förvaltare, avgift för hjälpmedel, sjukresor, hjälp hemma 
eller något annat.

RÄTT HJÄLP HEMMA, RÄTT HJÄLP FRÅN VÅRDEN
Om vardagen är trasslig är det lätt att även privatekonomin 
blir det. För att få en bättre vardag kan du bland annat få 
hjälp av boendestödjare, en stödinsats som visat sig ha god 
effekt för personer med långvarig psykisk sjukdom. Du kan 
också få hjälp av ett personligt ombud, som enbart arbetar 
på uppdrag av dig. Kontakta din kommun om du vill ha 
boendestödjare eller personligt ombud.  
 Du har rätt att få god vård för din psykossjukdom.  
För schizofreni finns t.ex. ett nationellt vård- och insats- 
program som innehåller olika former av stöd och behand-
ling. Kontakta din vårdmottagning för att få reda på vilka 
insatser i det nationella vård- och insatsprogrammet som 
kan vara aktuella för dig.

"MÅNGA LEVER 
HELA SINA BRA  

LIV UNDER  
FRAMGÅNGSRIK  
BEHANDLING"

Covid-19 har slagit hårt mot utsatta grupper i det svenska 
samhället. En grupp som är speciellt utsatt är människor 
med allvarlig psykisk sjukdom, speciellt schizofreni. Några 
nyligen publicerade studier pekar på en överrisk på 600% 
att dö i Covid-19 för vissa åldersgrupper (det vill säga en 
sexfaldig ökning). 
 Socialstyrelsen publicerade 2013 sin senaste utvärdering 
av schizofrenivården och stödet. Det var en skrämmande 
bild som dåvarande generaldirektören Holm målade upp. 
Och det var speciellt den skandalöst (ord som han själv 
använde) dåliga kroppsliga hälsan och riskerna att dö i förtid 
i behandlingsbara kroppsliga sjukdomar som han ville upp-
märksamma. Socialstyrelsen pekade ut några förbättrings-
områden och satte den kroppsliga ohälsan främst.  
 Man skrev: ”Socialstyrelsen anser att hälso- och sjuk- 
vården kan förbättras genom att huvudmännen:
•	 Vidtar åtgärder för att minska den höga dödligheten i 

kroppsliga sjukdomar hos personer med psykisk ohälsa.
•	 Utformar samverkan och rutiner för hur kroppsliga sjuk-

domar hos personer med psykisk hälsa kan förebyggas, 
upptäckas och behandlas inom primärvården, psykiatrin 
och somatisk sjukvården.

•	 Arbetar med hälsofrämjande och med förebyggande 
insatser samt förstärker vårdens förebyggande roll för 
personer med psykisk ohälsa genom att tillämpa Social-
styrelsens nationella riktlinjer för metoder som stödjer 
hälsosamma levnadsvanor."

Nu nästan tio år sedan har vi facit på hur svensk sjukvård 
har levt upp till Socialstyrelsens mycket tydliga krav. Man 
kan tala om en ny skandal: en redan svårt utsatt patient-
grupp hör till de svårast drabbade. 
 Hur har det kunnat bli så här? Jag var nyligen inbjuden 
till en lokal IFS-förening som ordnade Psykiatrins dag.  
Regionens psykiatrichef var inbjuden. Regionen i fråga låg 
2019 i absoluta botten jämfört andra regioner hur mycket 
pengar man satsade på varje individ med schizofrenidiagnos. 
Jag frågade honom: vad satsar man idag på varje patient? 
Han hade inte en susning. Hur kan man ha ett kvalitets- 
och förbättringsarbete om man inte vet vilka resurser man 
avsätter? Schizofrenipatienter måste vara en prioriterad 
grupp inom sjukvården.  
 Det är dags att börja följa Socialstyrelsens tankar om 
personer med schizofrenis rätt till god kroppssjukvård!
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PSYKOLOGEN HAR ORDET & KONSERT

DIGITAL KONSERT

PORTRÄTT

Torslandarevyn gjorde, i samband med pandemin, en digital 
konsert med ett urval av Ted Gärdestads låtar för att glädja 
förbundets medlemmar samt hjälpa till med insamling till 
Schizofrenifonden. 
 Totalt blev det en 34 minuter lång digital konsert med 
nio låtar som finns att njuta av på Schizofreniförbundets 
Youtubesida samt hemsida.  Även en trailer rullar till och 
med februari på Facebook för att öka folks medvetande om 
att förbundet och fonden finns. 
 Det har varit ett massivt och intressant arbete med denna 
produktion och förhoppningsvis kommer detta generera 
positiva bidrag till Schizofrenifonden. 
 Tack för gott samarbete!

Hälsningar från Torslandarevyn

 Projektet Bättre Psykosvård syftar 
till att förbättra vårdens innehåll och 
resurser genom att lokalavdelningarna 
startar dialogsamtal med sina lokala 
politiker. 
 StigmaWatch är ett nytt projekt som 
drivs av Göteborgsföreningen. Man 
påverkar media att rapportera ansvars-
fullt och kunnigt och att inte använda 
ordet schizofreni fel.  
 Under de månaderna som projektet 
har löpt har vi sett att den vanligaste 
feluppfattningen inte har gällt perso-
ner med schizofrenidiagnos eventuella 

farlighet, utan man använder ordet 
som en synonym för allmän virrighet 
och tvehågsenhet/obeslutsamhet. 
 StigmaWatch planerar också att 
producera och visa på sin hemsida en 
serie korta filmer på temat hopp.  
Här ska vi presentera personer som 
lever bra och tillfredsställande liv, trots 
en schizofrenidiagnos. 
 Jag anser att förbundet bör fortsätta 
använda ordet schizofreni i sin verk-
samhet och i sina publikationer.
Det är verkligheten som ska förändras 
– inte ordet!

Jonas Böhlmark är elitidrottaren som paddlade 
över Östersjön, lett Vasaloppet och som med bidrag 
från Schizofrenifonden startade en 180 mil lång 
skidresa från Grövelsjön till ryska gränsen. Allt för att 
uppmärksamma och normalisera bipolär sjukdom.

När Jonas Böhlmark var 19 år och utbildade sig till 
idrottslärare började tankarna att snurra på ett sätt som 
han aldrig tidigare upplevt. 
 – Jag byggde upp företag i min hjärna, utanför psyket 
stod en Ferrari och mina känslor var lyckliga, säger Jonas 
Böhlmark. 
 – I själva verket var jag så sjuk i en manisk psykos att 
mina föräldrar tvingades lägga in mig för tvångsvård. 
 Av en läkare hemma i Mora fick Jonas Böhlmark di-
agnosen bipolär sjukdom. Idag är han 31 år och har som 
elitidrottare, föreläsare och personlig tränare ägnat sin tid 
åt att sprida kunskap om bipolaritet. Jonas Böhlmark vill 
minska stigmatiseringen, öka kunskapen och minska alla 
tabun runt sjukdomen. 
 – Att få en psykos är som att bli påkörd av en lastbil: 
en del klarar sig, andra klarar sig inte. Men det gäller att 
sprida hopp. Genom en bra livsstil med en kombination 
av träning, sömn, genuina relationer, mediciner, att avstå 

från alkohol och ha en sjukdomsinsikt, kan de flesta med 
bipolär sjukdom leva ett bra liv.

STORT DIGITALT INTRESSE

Med hjälp av idrotten har Jonas Böhlmark nu spridit 
kunskap och på olika sätt synliggjort hur det är att leva 
som bipolär. Han har lett Vasaloppet, men mest medial 
uppmärksamhet kring bipolär sjukdom fick Jonas Böhl-
mark när han, paddlade på en Sup-bräda från Sandhamn 
till Åbo. En paddling på 43 dagar utan sömn. 

 

Eller när han och vännen Axel Bergström inledde en resa 
på längdskidor från Grövelsjön i Dalarna till ryska gränsen. 
En livsfarlig resa på 180 mil mitt ute i vildmarken. Det var i 
mars i år och efter 140 mil och 43 dagar satte dock corona-
restriktionerna stopp vid finska gränsen.  
 Under tio år hade Jonas Böhlmark känt sig frisk, men så 
fick han återfall på grund av att han missat sin medicinering. 

HAN VILL 
SYNLIG- 
GÖRA  
BIPOLÄR 
SJUKDOM

TEXT BIRGIT ANDERSSON
FOTO AXEL BERGSTRÖM

MER INFO OM BÄTTRE PSYKOS-
VÅRD HITTAR DU PÅ SCHIZO-
FRENIFÖRBUNDETS HEMSIDA, 
UNDER RUBRIKEN "PROJEKT".

LÄS MER OM STIGMAWATCH PÅ 
DERAS EGNA HEMSIDA: 
WWW.STIGMAWATCH.SE

"ATT FÅ EN PSYKOS ÄR SOM 
ATT BLI PÅKÖRD AV EN  

LASTBIL: EN DEL KLARAR SIG, 
ANDRA KLARAR SIG INTE"

E
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PORTRÄTT VERKSAMHETSPLAN OCH MÅL

10 MÅL OCH 
VISIONER  
2021-2023

Schizofreniförbundet är en av staten godkänd han-
dikapporganisation med drygt 2600 medlemmar 
som stödjer personer, som drabbats av schizofreni 
eller liknande psykossjukdom, samt deras anhöriga. 

Förbundet är rikstäckande med ett 40-tal föreningar i lan-
det. Tillsammans arbetar förbundsstyrelsen med alla lokala 
styrelser och dess medlemmar för att nå konkreta resultat, 
som kommer personer med långvarig allvarlig psykisk sjuk-
dom och förvärvad psykisk funktionsnedsättning till del 
i vardagen. Alla som drabbas av schizofreni eller liknande 
psykossjukdom ska bemötas med samma respekt för sin in-
tegritet och sitt människovärde som alla andra i samhället. 
 Schizofreniförbundet arbetar för att driva på forskning 
och utveckling, som innebär god vård i hela landet för den 
som drabbas av schizofreni eller liknande psykossjukdom 
samt för att komma tillrätta med fördomar, okunskap,  
stigma och förutfattade meningar om personer med schi-
zofreni eller liknande psykossjukdom och deras anhöriga. 
Mycket av detta arbete sker i samverkan med Funktionsrätt 
Sverige, NSPH, Balans, Fontänhusen och (H)järnkoll. 
 Förbundets övergripande mål och visioner är:

ATT DRIVA PÅ UTVECKLING OCH FORSK-
NING FÖR JÄMLIK OCH GOD VÅRD i hela 
landet för den som drabbas av schizofreni eller lik-
nande psykossjukdom och driva att vår målgrupp 
ska omfattas av LSS.

ATT FÖLJA DEN PSYKIATRISKA VÅRDENS 
UTVECKLING INOM STAT, REGIONER OCH 
KOMMUNER och att man i detta sammanhang 
bland annat fokuserar på problematiken god man/
förvaltare.

ATT SPRIDA INFORMATION OCH KUNSKAP 
OM SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOS- 
SJUKDOMAR för att minska fördomar och 
stigma.

ATT MEDVERKA TILL ANHÖRIGSTÖD OCH 
TILLSKAPANDE AV SJÄLVHJÄLPSGRUPPER.

ATT TA VARA PÅ KUNSKAPER OCH  
ERFARENHETER HOS DEM SOM SJÄLVA 
DRABBATS AV SCHIZOFRENI OCH LIK-
NANDE PSYKOSSJUKDOM inte minst inom 
tvångsvård och den rättspsykiatriska vården.

ATT UTVECKLA FÖRBUNDETS ORGANISA-
TION MED EN EKONOMI I BALANS samt 
att följa upp hur de enskilda lokalavdelningarna 
och distrikten är organiserade och undersöka hur 
föreningarna eventuellt kan omorganiseras, arbeta, 
agera och synas utåt.

ATT UTÖKA ANTALET MEDLEMMAR INTE 
MINST YNGRE.

ATT UTVECKLA VÅRT SAMARBETE MED 
STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN, men 
även med andra studieförbund.

ATT UTVECKLA SAMARBETET MED  
FUNKTIONSRÄTT SVERIGE, NSPH, RSMH, 
BALANS, FONTÄNHUSEN OCH (H)JÄRN-
KOLL för att bland annat åstadkomma förbätt-
rade ekonomiska villkor för den enskilde liksom 
möjligheter till arbete och sysselsättning.

ATT UTVECKLA SAMARBETET I  
NORDEN OCH MED EUFAMI.

 – När jag planerade resan till Ryssland var jag manisk 
och den till Åbo hypomanisk. Men när jag sedan genom- 
förde paddlingen och skidåkningen var jag frisk och 
klarade av dem med hjälp av mediciner, vänner och 
anhöriga. 
 – Det här blir stort digitalt. Människor kan få dröm-
mar och tycka att det är bra, men själv får jag en större 
värmekick när jag kör gratisträningar i Ham-
marbybacken och sedan håller en föreläsning 
om bipolär sjukdom, säger Jonas Böhlmark. 
 – Jag har haft min sjukdom i tio år. I de 
här fysiska mötena kan jag förmedla mina 
erfarenheter och se hur människor kan 
bevisa för sig själva att man kan påverka sin 
sjukdom med träning.

VISSELBLÅSARE I SYSTEMET

Vi gör intervjun på Schizofreniförbun-
dets kansli i centrala Stockholm. Jonas 
Böhlmark är en av Schizofrenifondens 
stipendiater och i sitt engagemang för 
människor med bipolär sjukdom, har 
han många synpunkter på hur vården 
av människor med psykosproblem  
ser ut. 
 – Man kanske ska vara lite av en 
visselblåsare i systemet. Alla ska 
behandlas lika, oberoende av vad du 
har för diagnos. Idag får människor 
med psykiska problem inte den 
vård de behöver. Sverige är bra på 
akutvård, men inte på preventiv 
vård.  
 – Vi vet till exempel att våra 
mediciner ger viktökning. Varför skulle 
de här personerna inte kunna få en timmes personlig 
tränare i veckan? Det skulle vara en bra förebyggande 
åtgärd. Preventiv vård är också väldigt viktigt för att före-
bygga självmord. 
 Själv tycker Jonas Böhlmark att han får bra vård, han 
har förstående anhöriga och han har sitt idrottsintresse 
och sina mediciner.  
 Instagram är en viktig plattform för Jonas Böhlmark. 
Här kommunicerar han sina tankar. Men nu sitter han 
också och skriver på en bok. Det är här han ska berätta 
om hur det är att ha bipolär sjukdom. Hur han tänkte i 
sina manier. 
 – Jag kommer ihåg allt och jag vill skriva naket om det 
jag varit med om. Det bästa är om det blir en bok som 
vanliga människor vill läsa på solsemestern för att få en 
bild av den här sjukdomen. 
 Och innan vi skiljs vill han skicka med ett ytterligare 
budskap.  

Safari

3G
4:08 PM

Mail Weather Facebook

Camera Settings Calculator Chat

iCal Skype Youtube Gmail

Notes Maps
iTunes

 – Om du som bipolär har ett specialintresse så lägg din 
energi på det. Håll dig till det du gillar och kan bli riktigt 
bra på. När det pirrar i magen och man tror sig kunna stå 
på en enhjuling på toppen av ett berg och samtidigt bli 
bäst på att sjunga Acapella, då kan allt bli pannkaka.  
 – Det karga med den här sjukdomen är att om man 
blir alltför glad: då det dags att ta sin medicin.

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

MER OM MÅLEN PÅ NÄSTA SIDA

E

STIPENDIUM
I detta nummer upp-
märksammar vi ett antal 
stipendiater som tagit sig 
vidare genom sin sjukdom och 
använt sina stipendium  
på olika positiva sätt.

Jonas reser, kör gratisträning-
ar och håller föreläsningar om 
bipolär sjukdom.

Annelie (läs mer på sidan 6) 
har tagit saker i egen hand och 
produverat en egen broschyr om 
sin sjukdom som hon tycker har 
saknats tidigare.

Karl-Johan Vannmoun,  
journalist på P4 Västerbotten, fick 
sitt stipendium på Schizofreniför-
bundets kongress nu i höstas.Han 
har visat brister och möjligheter inom 
psykosvården i fyra egna radioprogram  

 (se sid 5).

Mer information om våra stipenium, vem som kan ansöka 
och hur man gör, finns här:
schizofreniforbundet.se/schizofrenifonden

Där hittar du ett antal olika utlysningar:
•	Stöd till kompetensutveckling (Behörighet:  

doktorand eller postdok vid Svenska universitet och  
högskolor som fördjupar sig inom schizofreni eller  
liknande psykossjukdomar).

•	Motion och rörelse (Behörighet: Schizofreni- 
förbundets enskilda medlemmar och lokalföreningar).

•	Nationellt/Internationellt reseanslag  
(Behörighet: doktorand eller postdok vid svenska  
universitet som fördjupar sig inom schizofreni eller  
andra psykossjukdomar).
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VERKSAMHETSPLAN OCH MÅL

MÅL 1 OCH 2
Schizofreniförbundet ska på nationell nivå aktivt driva frå-
gor inom följande ämnesområden utifrån mål och visioner: 
 Förbundet ska arbeta för en bättre psykosvård för per-
soner med schizofreni och liknande psykossjukdom bland 
annat genom projektet ”Bättre psykosvård genom bättre 
beställningar”. 
 Förbundet ska driva att vår målgrupp omfattas av LSS 
bland annat genom debattartiklar i alla typer media samt 
genom uppvaktningar av ansvariga politiker samt följa upp 
hur de enskilda regionerna och kommunerna lever upp till 
ställda krav. 
 Förbundet ska hålla sig a jour med forskning om sjuk-
domen schizofreni och skaffa sig kunskap om alternativa 
behandlingsformer, återhämtning och rehabilitering. 
 Förbundet ska initiera forskning om effekterna av lång-
tidsbehandling av antipsykotiska läkemedel. 
 Förbundet ska påtala att ansvaret för den somatiska 
vården, när det gäller vår målgrupp, i nuläget bör ligga 
hos den psykiatriska vården. I dagsläget finns stora brister 
framför allt i primärvården. 
 Förbundet ska noggrant bevaka att de nationella rikt- 
linjerna efterföljs. 
 Förbundet ska verka för individuell utprovning och  
kontinuerlig uppföljning av läkemedel. 
 Förbundet ska medverka till att sprida Socialstyrelsens 
rapport om IPS (Individual Placement and Support) i de 
kommuner som använder sig av modellen. 
 Förbundet ska följa utvecklingen när det gäller personligt 
ombud ute i landet, gärna i samarbete med RSMH och 
Balans. Samma sak gäller bevakningen av god man och 
förvaltare samt eventuella förändringar i lagstiftningen. 
 Förbundet ska samla den kompetens som finns i för- 
bundet angående boendefrågor.

MÅL 3
Förbundet ska genom föreläsningar, filmer och artiklar i 
olika media sprida kunskap och information om schizofreni 
och likande psykossjukdom för att också motverka fördo-
mar och stigma. Förbundet ska följa upp och medverka i 
IFS Göteborgs Arvsfondsprojekt StigmaWatch, där man 
noterar och tar kontakt med de personer som använder ord 
kring sjukdomen schizofreni felaktigt och nedsättande, som 
i sin tur bidrar till fördomar och stigmatisering. 

 Medlemstidskriften Empati utges 
i fyra nummer om året. Tidningen är 
en kommunikationskanal med förbun-
dets föreningar och enskilda medlem-
mar samt med ansvariga politiker och 
verksamhetsföreträdare. Målet är att 
tidningen i så hög grad som möjligt 
ska bära sina egna kostnader till exem-
pel genom annonser. 

Återkommande 
inslag i Empati 
är "Fråga juris-
ten" samt "Fråga 
psykologen". I 
tidningen ska nya 
rön, intressanta 
verksamheter ute 
i landet, brister i 
vården och om-
sorgen synliggöras 

samt intressanta personer presenteras. Förbundets hemsida 
ska vara ett levande forum som ständigt kan förändras och 
utvecklas. En gåvodel, där Schizofrenifonden marknadsförs 
ska ligga tydlig och lättillgänglig på hemsidan. 

MÅL 3 OCH 4
Förutom stödet i Empati under rubrikerna "Fråga Juristen" 
och "Fråga Psykologen" ska det ges möjlighet till individuell 
 rådgivning.  
 Förbundet fortsätter sitt arbete med att utveckla och 
utbilda i Prospect, ett program i olika delar, som ska ge 
stöd till närstående/anhöriga, som till exempel föräldrar till 
vuxna barn eller till syskon till någon som insjuknat i schi-
zofreni eller liknande psykossjukdom. Prospect innehåller 
även programdelar för själverfarna och personal. Prospects 
material skall digitaliseras för att kunna nå fler.  
 Det så kallade ”Anhörig-projektet” är avslutat som pro-
jekt, men de filmer som tidigare togs fram finns på förbun-
dets hemsida och bör användas för att visa anhörigas många 
gånger svåra situation. 
 Även minderåriga barn till psykiskt sjuka behöver stöd 
och kunskap om förälderns sjukdom liksom personal som i 

sitt arbete möter dessa barn. Här finns 
förbundets tidigare projekt ”Se Barnet, 
Flickan, Mamman och Demonerna”, 
som fortfarande används. Tanken med 
projektet var och är också nu att söka 
skapa tvärprofessionella nätverk. 
 ”Källan” ett stödprogram och 
en gruppverk-

samhet för barn, unga och föräldrar 
sker på förbundets kansli ska fortsätta 
och utvecklas. För att bättre nå ut till 
barn och unga i förort har förbundet 
startat ett nytt Arvsfondsprojekt under 
namnet BUSKUL (Barn och Unga i 
Sverige-Kunskap Ut till Landet).

MÅL 5
Förbundet ska ta tillvara kunskaper och erfarenheter hos 
dem som själva drabbats av schizofreni och liknande 
psykossjukdom inte minst inom tvångsvården och inom 

rättspsykiatrin bland annat genom enkäter, intervjuer och 
aktuella rapporter.  Erfarenhetsgruppens (EG:s) interna 
arbete ska utvecklas i den takt som gruppen finner lämp-
ligt. Referensgruppen arbetar kontinuerligt med förbunds-
styrelsen. 
 Projekt som ”Shared reading”, som drivits i Region 
Jönköping kan vara ett värdefullt och berikande tillskott i 
mötet mellan människor. Andra former av studiecirklar och 
olika former av fysisk aktivitet i grupp kan också vara vägar 
till utvecklande möten.

MÅL 6 OCH 7
Förbundsstyrelsen ska arbeta med att 
utveckla hela sin organisation för att 
stärka förbundets identitet baserat på 
gemensamma intressen och värdering-
ar hos medlemmarna. Förbundet ska 
upplevas som en strategisk, offensiv 
samt opinionsbildande organisation. 
 Förbundsstyrelsen ska verka för 
bildandet av arbetsgrupper i angelägna 
frågor tillsammans med intresserade 
lokala föreningar.  
 Förbundsstyrelsen ska fortsätta sitt 
arbete med att följa upp hur de enskil-
da lokalavdelningarna och distrikten 
är organiserade. Förbundsstyrelsen ska 
vidare undersöka hur föreningarna 
kan arbeta effektivare för att ge bättre 
förutsättningar att agera och synas utåt 
lokalt och regionalt. Förbundet ska 
exempelvis genom redan framtagna 
projekt kunna samverka med andra 
som kan gagna vår målgrupp att utvecklas positivt, det vill 
säga kommuner, regioner och andra funktionsrättsorganisa-
tioner.  
 Förbundsstyrelsen ska alltid arbeta för en budget i ba-
lans. All verksamhet ska vara finansierad utifrån given bud-
get. Schizofrenifonden ska aktivt marknadsföras. Förbun-
dets finansiella bas ska stärkas genom att söka projektmedel 
av olika slag. 
 Förbundet ska förstärka medlemsrekryteringen genom 
att bland annat värva medlemmar bland vänner, stöd- 
personer och personal, gärna också lite yngre.

MÅL 8
Förbundet och dess lokala föreningar ska i första hand 
samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan nationellt, 
regionalt och lokalt inte minst för att skapa hållbara pro-
jekt. Ibland kan det finnas anledning att arbeta med andra 
studieförbund.

MÅL 9
Förbundet bör ytterligare utveckla samarbetet med Funk-
tionsrätt Sverige, NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk 
Hälsa), RSMH (Riksförbundet för Social och Mental 
Hälsa), Balans (riksförbundet för människor med depres-
sion, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom samt deras 
anhöriga, Fontänhusen (riksförbundet som arbetar för 
arbetsinriktad rehabilitering samt för att skapa mening och 
bryta isolering och (H)järnkoll. Samtliga förbund arbetar 
för att åstadkomma förbättrade ekonomiska villkor för den 
enskilde liksom möjligheter till bättre livskvalité när det 
gäller boende, arbete och sysselsättning.

MÅL 10
Förbundet fortsätter söka hitta nya 
samarbetsformer och projektidéer i 
Norden med våra systerorganisationer 
FINFAMI i Finland, LPP i Norge, 
Bedre Psykiatri i Danmark samt också 
söka kontakt med liknande organisa-
tion på Island. 
 Förbundet bör fortsätta utveckla 
det internationella samarbetet med 
EUFAMI (European Federation of 
Associations of Families of People with 
Mental Illness) genom att aktivt delta 
i och utveckla kontakter med våra sys-
terorganisationer i Europa och interna-
tionellt samt att översätta de policy-
papper om familjens roll, medicinering 
och återhämtning som EUFAMI har, 
för att se hur de stämmer med vårt 
eget policyprogram.
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OLIKA SÄTT ATT STÖDA OSS 
BLI MEDLEM 
Schizofreniförbundet välkomnar alla som har intresse av att 
stödja vårt arbete för personer med schizofreni och liknande 
psykossjukdomar samt deras anhöriga. Som medlem får du 
rådgivning av jurist och psykolog, fyra nummer av tidningen 
Empati och inbjudningar till olika aktiviteter. . 
schizofreniforbundet.se/stod-oss/ 
bli-medlem 
 
GE EN GÅVA 
Schizofrenifonden befrämjar forskning och andra verksamheter 
som berör personer med schizofreni och liknande psykossjuk-
domar samt deras anhöriga.  
schizofreniforbundet.se/ge_en_gava
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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
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