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LEDARE

Är det verkligen slut? Ska vi få mötas 
och umgås som vanligt? I skrivande 
stund verkar det faktiskt så. Vi trodde i 
höstas, att nu skulle vi äntligen se slutet, 
nu skulle vi äntligen se ljuset i tunneln, 
när vi träffades på vår framskjutna 
kongress, men så blev det inte riktigt. 
I styrelsen är vi dock optimister och vi 
räknar med att den 14 maj kunna ge-
nomföra ett ordförandemöte, som också 
omfattar en extra kongress, eftersom vi 
då räknar med att kunna ta någon form 
av beslut utifrån organisationsgruppens 
gedigna arbete. En stor del av tiden den 
14 maj kommer därför att behandla de 
slutsatser organisationsgruppen och 
styrelsen kommit fram till. Ordföran-
demötet omfattar endast en dag, då vi 
ju träffades i höstas. Gå redan nu in 
på hemsidan och gör din anmälan till 
ordförandemötet/extra kongressen. Där 
finns också prisuppgifter och uppgift 
om var vi ska träffas.. 
 Detta nummer innehåller goda råd 
från såväl förbundets jurist som psyko-
log. Det finns fler spännande och vikti-
ga artiklar. Hur ser det ut, när det gäller 

Inför en kommande 
ljusnande vår?

jämlik vård och hälsa? Britta (Britt-Ing-
er) Norrström skriver om civilsamhäl-
lets erfarenheter och perspektiv, när det 
gäller vaccinationsinsatserna mot covid 
19. Peter Andiné och Märta Wallenius 
har skrivit en viktig artikel om rätts-
psykiatrin och Saida Anan ger oss en 
inblick hur den psykiatriska vården kan 
te sig i Somalia. Häromdagen fick jag 
höra att Julia Pivén Schizofrenifondens 
tidigare stipendiat vid tre olika tillfäl-
len omnämnts i tidningen Expressen. 
Det handlade bland annat om hennes 
spännande, vackra och modiga bok, 
”Hysterikan, en konstnärs berättelse om 
psykos”. Boken har sålts i ett ansenligt 
antal exemplar. Du hittar den bland an-
nat på Adlibris. För oss i styrelsen känns 
det särskilt roligt att ett stipendium från 
vår fond lett fram till detta. 
 Nu hoppas jag, att vi alla ser fram 
mot en ljusnande framtida vår och att 
flera av oss får mötas i sköna maj.

 
Er ordförande 
Margaretha
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DÅ ETT FYLLNADSVAL SKA GENOMFÖRAS SKA FÖRSLAG PÅ LEDAMOT INKOMMA 
TILL VALBEREDNINGEN SENAST DEN 25 MARS.

FÖRSLAGEN KAN MEJLAS TILL VALBEREDNINGEN@SCHIZOFRENI- 
FORBUNDET.SE ELLER POSTAS TILL
VALBEREDNINGEN, SCHIZOFRENIFÖRBUNDET 
HANTVERKARGATAN 3 G, 112 21 STOCKHOLM

FRÅGOR TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN SKA VARA FÖRBUNDSSTYRELSEN TILLHANDA 
SENAST DEN 10 MARS.

DEN HUVUDSAKLIGA TIDEN UNDER ORDFÖRANDEMÖTET KOMMER ATT ÄGNAS ÅT 
ORGANISATIONSGRUPPENS ARBETE KRING ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR.

SCHIZOFRENIFÖRBUNDETS ORDFÖRANDEMÖTE
14 MAJ

2022

ANMÄLAN TILL ORDFÖRANDEMÖTET SKER PÅ SCHIZOFRENIFÖRBUNDETS HEMSIDA SENAST 
FREDAGEN DEN 8 APRIL.

EVENTUELLA FRÅGOR OM ORDFÖRANDEMÖTET BESVARAS AV 
MARGARETHA HERTHELIUS  
EMAIL: HERTHELIUSMARGARETHA@GMAIL.COM 
TELEFON: 070 678 21 95
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RAPPORT

COVID-19

Sammanfattningen är till största 
del hämtad ur framtagen doku- 
mentation december 2021 av 
NOD: kansli på uppdrag av  
Myndigheten för vård- och om-
sorgsanalys. 

Den 24 november bjöd Myndigheten 
för vård- och omsorgsanalys och 
Nationellt organ för dialog och sam-
råd mellan regeringen och det civila 
samhället (NOD) in till ett digitalt 
samråd för att lyssna in civilsam-
hällets erfarenheter och perspektiv 
gällande vaccinationsinsatserna mot 
Covid-19 där vårt förbund repre-
senterades av Britt-Inger Norrström. 
Övriga deltagare från civilsamhället 

var representanter från Svenska kyr-
kan, Svenska Röda Korset, Sveriges 
Stadsmissioner, Frälsningsarmén, 
Läkare i världen, Svenska Downför-
eningen, IM Sweden, Kurdiska Riks-
förbundet, Bräcke Diakoni, Islamic 
Relief Sverige och Nätverket – Idébu-
ren sektor Skåne.

INLEDNING

En mängd insatser har genomförts 
på lokal, regional och nationell nivå 
för att öka vaccinationstäckningen 
genom att anpassa genomförandet 
och informationen till olika gruppers 
behov. Det innebär en unik möjlighet 
till lärande när det gäller systemets 
samlade förmåga att skapa förutsätt-
ningar för en jämlik hälsa och vård.  
 I arbetet för att uppnå en hög och 
jämlik vaccinationtäckning har det 
genomförts riktade insatser till grup-
per som har eller riskerar att få en 
lägre vaccinationtäckning. I relation 
till det initierade Myndigheten för 

TEXT BRITT-INGER NORRSTRÖM

E

CIVILSAMHÄLLETS ERFARENHETER OCH PERSPEKTIV 
GÄLLANDE VACCINATIONSINSATSERNA MOT COVID-19

vård- och omsorgsanalys ett projekt 
i syfte att identifiera lärdomar och 
insikter från covid-19 vaccinering-
en på systemnivå. Som en del i det 
projektet arrangerade myndigheten 
tillsammans med NOD ett samråd 
för att särskilt belysa civilsamhällets 
roll i arbetet med vaccineringen mot 
Covid-19. 
 Syftet med samrådet var att lyssna 
in civilsamhällets erfarenheter och 
perspektiv gällande samverkan med 
offentliga aktörer i arbetet med 
vaccineringen mot covid-19. Syftet 
var även att lyssna in civilsamhällets 
perspektiv på vaccinationsinsatserna 
i relation till olika målgrupper som 
har eller riskerar att få en lägre vacci-
nationstäckning. 
 Samtalet under samrådet skedde 
i mindre grupper kring tre övergri-
pande frågeställningar.
 Resultatet sammanfattas här  
nedan i korta ordalag med utgångs-

punkt i respektive övergripande 
frågeställning.

1.Vad är era erfarenheter av på 
vilket sätt offentliga aktörer (till 
exempel myndigheter, regioner och 
kommuner) har samarbetat med 
civilsamhällsorganisationer i arbetet 
med riktade insatser mot grupper 
som har, eller riskerar att få, en lägre 
vaccinationstäckning? Hur upplever 
ni att samarbetet har fungerat?
•	 I de fall samverkan har skett har 

denna nästan alltid initierats av 
civilsamhället

•	 Framgångsfaktorn i relation till 
samverkan har varit en redan eta-
blerad kontakt sedan innan.

•	 Utmaningar i samverkan kopplat 
till vaccinationsinsatserna har 
varit att civilsamhället kopplats in 
sent och där det varit otydligt hur 
civilsamhällets kunskap i frågor 
tagits tillvara.

•	 Många uppfattade att civilsamhäl-
lets resurser varit outnyttjad resurs 
där sektorn stått redo att bidra 
med resurser och kunskap men att 
det offentliga inte varit redo.

2. Hur upplever ni att vaccineringen 
mot covid-19 har fungerat för era 
målgrupper?
Framgångsfaktorer för vaccinations-
arbetet i relation till olika målgrupper 
var:
•	 Samverkan med civilsamhället 

eftersom de besitter kunskap om 
och tillit hos målgruppen

•	 Kontinuitet och tillgänglighet och 
vikten av uthållighet i insatserna, 
tillsammans med att erbjuda vacci-
nation där målgruppen vanligtvis 
håller till 
 Utmaningar och hinder i 
arbetet med vaccinationsinsatser 
utifrån olika målgrupper var:

•	 Otillgänglig information och prak-
tiska hinder för vissa grupper att 
vaccinera sig.

•	 Desinformation och rädsla inför 
vaccinering och eventuella biverk-

ningar, särskilt hos personer i akut 
hemlöshet.

3. Vad anser ni är de viktigaste 
lärdomarna av arbetet med vaccine-
ringen mot Covid-19 hittills?
Lärdomar som identifierades var bl.a. 
att samverkan och användandet av 
civilsamhället varit framgångsrikt. 
Även tålamod och kontinuitet i de 
insatser som utförts har varit av vikt 
för att nå ett önskat resultat. Fram-
över önskade samrådets deltagande 
aktörer bland annat:
•	 En fortsatt samverkan mellan 

offentliga och civilsamhället samt 
etablerandet av permanenta struk-
turer för dialog.

•	 Ett ökat användande av civilsam-
hället och att offentliga aktörer till-
varatar den kompetens som finns i 
relation till målgrupperna.

•	 Förändrat regelverk för att under-
lätta olika insatser och en över-
syn av målgruppsperspektivet i 
relation till identifiering av utsatta 
målgrupper.

KOMMENTARER FRÅN SCHIZO-

FRENIFÖRBUNDETS DELTAGANDE 

REPRESENTANT

Som representant för Schizofreniför-
bundet framfördes följande reflektio-
ner och iakttagelser:
•	 Att det har funnits brister hos det 

offentliga i att söka kunskap om 
målgrupper med allvarlig psykisk 
sjukdom

•	 Att det har funnits brister hos 
det offentliga att tidigt göra en 
planering för hur man inom 
vaccinationsinsatserna effektivt 
skulle identifiera och nå personer 
med allvarlig psykisk sjukdom. 
Det finns goda exempel i andra 
länder på hur man identifierat och 
skapat system för att öka vaccina-
tionstäckningen för personer med 
allvarlig psykisk sjukdom vilket 
inte skett i Sverige  

•	 Att personer med allvarlig psy-
kisk sjukdom behöver prioriteras 

i vaccinationsarbetet och att de 
behöver vara kombinerat med 
komplementära stödinsatser från 
den offentliga sektorn

•	 Att det är viktigt med att en redan 
etablerad kontakt finns inom sek-
torerna innan kriser inträffar för 
att samverkan ska underlättas när 
behov väl finns, mycket talar för 
att så inte är fallet på många håll i 
Sverige

•	 Att det finns ett behov av ett mer 
organiserat samarbete mellan det 
offentliga och civilsamhället och 
att det är en utmaning att ta sig an 
snarast. Dialog behöver föras även 
under perioder då det inte är kris 
för att tillsammans kunna mobili-
sera på ett effektivt sätt när behov 
väl uppstår

Som representant för Schizofreni-
förbundet gav samrådet följande 
lärdomar:
•	 Att civilsamhället på ett fantastiskt 

sätt har bidragit till vaccinations-
insatserna, både självständigt och i 
samverkan med det offentliga

•	 Att samverkan mellan det offentli-
ga och civilsamhället har fungerat 
väl utifrån de förutsättningar som 
idag finns men att det finns en stor 
potential till att utveckla samarbe-
tet mellan sektorerna inför kom-
mande samhälleliga kriser 

•	 Att civilsamhället utgör en fantas-
tisk resurs och kraft i vårt samhälle 
men som inte alltid tas tillvara av 
det offentliga

•	 Att det finns en viss kunskapsbrist 
hos det offentliga kring civilsam-
hället och dess verksamhet som 
hindrar dem att använda sig av ci-
vilsamhällets otroliga engagemang 
och förmåga.

TUMMEN UPP FÖR CIVILSAM-
HÄLLET, NI GÖR ETT HELT  
FANTASTISKT JOBB!

Linda Sundell
"Jag vill bidra till att 
drabbade av psykos-
sjukdomar får ett 
bra och respektfullt 
bemötande, rätt 

insatser och bästa möjliga vård, så 
att återhämtning blir möjlig. Jag vill 
även medverka till att deras anhö-
riga och närstående får rätt stöd 
och görs delaktiga i vården av sin 
närstående."

NY LEDAMOT I  
FÖRBUNDSSTYRELSE

Britt-Inger Norrström 
"Som nyinvald ersättare i Schizofreniförbundets styrelse vill 
jag bidra till att stärka förbundets betydelse och delaktighet 
i utvecklingen av den psykiatriska vården och omsorgen i 
Sverige. Jag vill och kommer att så långt möjligt verka för 
att beslutsfattare och verksamhetsföreträdare inom region 

och kommun tar till vara den unika kunskap som finns hos själverfarna 
och närstående. Att belysa och synliggöra den oerhört värdefulla kunska-
pen ser jag som en helt nödvändig och central del i utvecklingen av den 
psykiatriska vården och omsorgen vilket jag med full kraft kommer att 
verka för. 
 Trettioårigt medlemskap i Schizofreniförbundet tillika vårdenhetschef 
inom Vuxenpsykiatri Gävleborgs psykosvård under drygt 40 år. 

NYINVALD ERSÄTTARE I SCHIZOFRENI-
FÖRBUNDETS STYRELSE 
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ORGANISATIONSGRUPPEN

E

Frågor och reslultat från  
orgnisationsgrppen STEGET UT I NY UPPLAGA MED STUDIE-

HANDLEDNING
Boken beskriver hur det går till när särskilt 
stöd och ESL-metoder integreras i en arbets-
verksamhet för människor med schizofreni och 
liknande psykoser. Steg för Steg drivs av IFS 
Centrala Stockholm.

Boken och studiehandledningen kan laddas 
ner/beställas på Steg för Steg: 08-653 10 04 
samt stegforsteg@stegforsteg.nu

För ytterligare information om boken och  
verksamheten:

Verksamhetschefen Karina Axe 
08-653 10 04 
karina.axe@stegforsteg.nu

Ordföranden för IFS/CS Ulla Elfving Ekström 
08-654 43 69
info@ifscs.se

Författaren Hans Nordén
070-697 76 07 och hans@ordservice.se

”Boken om Steg för Steg beskriver en lång och 
fascinerande resa: från att en person ser ett stort 
behov och får en idé, till en framgångsrik verk-
samhet som ständigt utvecklas.”

Så skriver Schizofreniförbundets förste vice ordförande 
Lennart Lundin i förordet till första upplagan av boken 
Steget Ut – Arbete och ESL-inspirerad pedagogik vid 
schizofreni och liknande psykoser (2019). Där berättas 
om människor, arbete och den speciella pedagogik som 
utarbetats utifrån en daglig praktik för en målgrupp som 
normalt har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. 
IFS (Intresseföreningen för Schizofreni/Centrala Stock-
holm) startade verksamheten i slutet av 1990-talet som 
ett motdrag till psykiatrireformens svikna löften, säger 
ordföranden och före detta verksamhetschefen Ulla Elf-
ving Ekström: 
 ”Vi hade nog lite väl stora förväntningar på psykia-
trireformen, för när de statliga pengarna sinade återgick 
mycket till det gamla. I slutet av 90-talet pratade vi myck-
et i föreningen om hur illa ställt det fortfarande var för 
personer mer psykosproblematik. Oftast var de hänvisade 
till en tillvaro av passivitet och utanförskap”. 
 Därefter har det ena gett det andra. Idag har det sociala 
företaget Steg för Steg inneburit en vändpunkt i livet för 
många. Bland de affärsdrivande enheterna märks en ”re-
gelrätt” ekonomibyrå. Ett bevis om något på att personer 
med allvarlig psykosproblematik med rätt stöd kan sköta 
avancerade arbetsuppgifter, menar stödpersonen Anders 
Magnusson: 
 ”Vetskapen om att det finns en kund därute, som för-
väntar sig ett väl utfört jobb är viktigt för medarbetarna. 
De går till ett ’riktigt’ arbete. Med allt vad det innebär av 
både ansvar och stolthet.” 

BOKTIPS

– Ny upplaga av Steget Ut

Svårigheter 
i fokus

 I den nya upplaga av Steget Ut som vi nu har nöjet att 
presentera läggs extra vikt vid hur de funktionssvårig-
heter som ibland reser murar mot arbetslivet med rätt 
inställning och kunskap hos arbetsgivaren kan övervin-
nas. Här har tekniker för problemlösning en central roll. 
 Förhoppningen är att boken ska inspirera till liknande 
verksamheter inom både offentlig och privat sektor. Med 
den ambitionen har vi även tagit fram en studiehandled-
ning.

TEXT LENNART LUNDIN

TEXT BRITT-INGER WILLING
ILLUSTRATION FREEIMAGES.COM

I Sverige finns i storleksord-
ningen 35 000 personer med 
diagnosen schizofreni eller 
närbesläktade psykoser. 

Med det i åtanke har vi nog, de flesta 
av oss funderat över varför med-
lemsantalet till våra föreningar och 
förbund minskar. Hur vi kan öka 
medlemsantalet var därför en av de 
frågor som diskuterades i grupperna 
på senaste kongressen. En annan 
central fråga som avhandlades på 
samma tema var hur våra föreningar 
och förbund kan marknadsföra sig 
digitalt via hemsidor och andra di-
gitala medier för att nå ut till befolk-
ningen. 
 Resultatet av gruppdiskussioner-
na kring dessa frågor liksom övriga 
frågor som avhandlades i grupperna 
har vi i organisationsgruppen (Ulla 

Elfving Ek-
ström, Eila Ulf, 
Britt-Inger Norr-
ström, Britt-Ing-
er Ljungberg 
Willing) noga 
gått igenom, 
diskuterat och 
nu sammanställt 
i en rapport. I 
rapporten till 
förbundsstyrelsen har vi samman-
fattat ett antal viktiga frågor för dem 
att diskutera vidare och resultatet 
av dessa överläggningar kommer 
att presenteras vid ordförandemötet 
2022.  
 På kongressen beslutades även att 
vi skulle skicka ut frågan om central- 
registrering via föreningssupport 
på remiss. Förhoppningsvis har ni 
i föreningarna redan fått remissut-
skicket för tidningens pressläggning. 
Om nån förening av någon anledning 
inte fått remissutskicket så kontakta 
britt-inger.willing@wl21.se så ska 
den genast skickas till er.

"I SVERIGE FINNS I STORLEKS-
ORDNINGEN 35 000  

PERSONER MED DIAGNOSEN 
SCHIZOFRENI ELLER NÄR- 
BESLÄKTADE PSYKOSER"

SCHIZOFRENIFÖRBUNDETS  
ORDFÖRANDEMÖTE 14 MAJ
LÄS MER PÅ SIDAN 3 I DETTA  
NUMMER.

DE FÖRENINGAR SOM INTE 
OMFATTAS AV FÖRENINGS- 
SUPPORTSFAKTURA- 
UTSKICK OMBEDS SNARAST 
SKICKA IN 50 KR/MEDLEM 
TILL FÖRBUNDET: 
BANKGIRO 570-4739

E
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PSYKOLOGEN HAR ORDET

Lennart Lundin
Psykolog och Förste 
vice ordförande 
Schizofreniförbundet

BLI MEDLEM I  
SCHIZOFRENIFÖRBUNDET

JURISTEN HAR ORDET

Maria Nyström 
Agback
Jurist

HAR DU SYNPUNKTER PÅ DETTA ELLER 
NÅGOT ANNAT SOM GÄLLER REGLER? 

HÖR GÄRNA AV DIG
MARIANYSTROMAGBACK@HOTMAIL.COM 

DU FÅR 
VARA 

ANONYM

DU BIDRAR
Till att människor som drabbas av allvarliga psykossjukdo-
mar och deras anhöriga får en röst i politiken, i media, i vår-
den och socialtjänsten och i forskningsvärlden. Rösten hörs 
på alla nivåer: kommuner, regioner och stat. En viktig röst 
är förbundets tidning Empati som når drygt 1000 politiker 
på olika nivåer.

•	 Till att stigmatisering och utanförskap bekämpas.
•	 Till att sprida kännedom till allmänhet, media och politi-

ker om svåra psykossjukdomar; speciellt schizofreni.
•	 Till att Socialstyrelsen, SKR, statliga utredningar och lik-

nande organisationer ständigt får kvalificerade remissvar 
på utredningar och riktlinjer.

•	 Till att Schizofrenifonden kan verka för att den nu efter-
satta forskningen om allvarliga psykossjukdomar stärks.

DU FÅR
•	 Vara med i en gemenskap i stöd- och självhjälpsgrupper.
•	 Föreläsningar i viktiga ämnen.
•	 Tidningen Empati som fyra gånger om året tar upp 

aktuella ämnen från forskning, egna erfarenheter från 
medlemmarna och från de viktiga projekt som förbundet 
driver.

•	 Ta del i förbundets rådgivning där kvalificerade råd ges av 
jurist och psykolog.

Vad vill du ska hända med din egendom när du dör? Om du 
har bestämt dig för hur du vill göra, är det bra att skriva ner 
det i ett testamente. De lagar som gäller arv kan påverka hur 
din egendom fördelas efter din död, men med ett testamen-
te ökar du möjligheten att styra vad som händer.

TESTAMENTET MÅSTE VARA SKRIFTLIGT
Ett testamente måste vara skriftligt för att vara giltigt. Det 
ska vara försett med datum och undertecknat av dig. Det 
är bra att ha rubriken Testamente överst i dokumentet. Det 
finns flera olika sätt att formulera testamentet. Ett exempel 
på inledning är denna: ”Jag, (fullständigt namn och person-
nummer), bestämmer härmed som min yttersta vilja och 
testamente att min kvarlåtenskap efter mitt frånfälle ska 
fördelas enligt följande:”

TESTAMENTET MÅSTE VARA BEVITTNAT
Två vittnen ska skriva under testamentet, och det ska finnas 
namnförtydligande och adress för vittnena. De ska vara 
personer som inte nämns i testamentet. Vittnena behöver 
inte veta innehållet i testamentet, men de ska veta att det är 
ett testamente de skriver under.  
 Det här är ett exempel på hur det kan stå i testamentet 
under vittnenas underskrift: ” Undertecknade särskilt anmo-
dade testamentsvittnen intygar härmed att (för- och efter-
namn) denna dag vid sina sinnens fulla bruk och av egen fri 
vilja i vår samtidiga närvaro förklarat för oss att ovanstående 
förordnande utgör hennes yttersta vilja och testamente, samt 
egenhändigt undertecknat testamentet.”

NYTT ÅR MED HÖJDA  
ERSÄTTNINGAR

Från och med 1 januari träder nya lagar och bestämmel-
ser i kraft. Bostadstillägget för den som har sjuk- eller 
aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension) höjs. 
Den som betalar mycket för sin bostad, vare sig det är en 
hyresrätt, bostadsrätt eller villa, kan som mest få 6 550 
kronor i bostadstillägg per månad. Skatten sänks även 
för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. 
 Prisbasbeloppet höjs med 700 kronor, vilket gör att 
den högsta möjliga sjukpenningen höjs. Den så kallade 
riksnormen för försörjningsstöd (även kallat ekonomiskt 
bistånd eller socialbidrag) höjs med 1,6 procent.

TA HJÄLP OM DET BEHÖVS
Det blir lättare om du skriver både namn och adress, gärna 
även personnummer, på personer du vill testamentera egen-
dom till. Tänk på att det finns lagregler som kan göra att 
din egendom inte kan fördelas som det står i testamentet. 
Om du vill veta mer, kan du få rådgivning utan kostnad hos 
vissa jurist- och advokatbyråer, eller via advokatjouren (fråga 
på biblioteket eller hos din kommun). Du som är medlem i 
Schizofreniförbundet kan kontakta vår jurist på e-postadres-
sen ovan.

SÅ SKRIVER DU TESTAMENTE

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 samt 
fyra nummer av vår tidning Empati. Du får inbjudan till 
olika aktiviteter som din lokala förening anordnar. Det kan 
vara samtalsgrupper, föreläsningar, utflykter och fester. 
 Det kostar mellan 150-200 kronor om året beroende på 
vilken förening du väljer. 

SÅ HÄR BLIR DU MEDLEM
Ta kontakt med den lokala föreningen. Ring eller skriv. 
I våra distrikt och i deras föreningar sker den mesta verk-
samheten. Det är även här du träffar personer som delar 
dina erfarenheter.

I våra lokalföreningar kan du träffar personer som är i sam-
ma situation som dig. De anordnar olika typer av aktiviteter 
såsom filmvisning, föreläsningar eller fikakvällar. De är 
också lokalföreningarna som har bäst kännedom om hur du 
bäst får stöd och vart du ska vända dig i din kommun.

schizofreniforbundet.se
schizofreniforbundet.se/stod-oss/bli-medlem
schizofreniforbundet.se/foreningar

Email: office@schizofreniforbundet.se

IFS Stockholmsdistriktet
Bromma Schizoplus
IFS Centrala Stockholm
IFS Täby
IFS Vallentuna
IFS Österåker/Danderyd/
Vaxholm
IFSAP Tyresö/Haninge
Livgivarna IFS Nacka/ 
Värmdö

Schizofreniföreningen  
i Gävleborgs län
Schizofreniföreningen  
i Gästrikland
Schizofreniföreningen  
i Helsingland

FPS Arvika/Eda/Årjäng
IFSP Katrineholm Flen 
Vingåker
IFS Dalarna
IFS Göteborg
Schizofreniföreningen  
nordvästra Skåne
IPF Härnösand
IFSAP Halmstad

IFS Jönköping
IFS Kristinehamn
FPS Värmland
FPS Karlstad
IFSAP Kungsbacka
IFS Linköping
IFP Lundabygden/Österlen
IFS Region Skåne Distriktet
IFS Malmö
IFS Norrköping
IPH Norrtälje
IFSAP Nyköpingsregionen
Schizofreniföreningen  
Hälsingland
IFS Småländska Höglandet
IFSAPS Gnistan Södertälje
FPS Skaraborg
IFS Trelleborg
IFS Fyrbodal
IFS Umeå
IFS Uppsala
Västmanlands Intresse- 
förening för Psykotiskt 
sjuka
Föreningen för Psykiatriskt 
Samarbete Örebro län

VÅRA FÖRENINGAR
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IFS DALARNA

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.

Stödlinje
08-580 000 34

Härligt! Så fick vi då äntligen träffas på riktigt 
igen, innan en ny pandemivåg sköljde över oss i 
slutet av november 2021. 

När IFS Dalarna firade sitt 30-årsjubileum på Villa Långbers 
vid Siljan var jag inbjuden att tillsammans med närmare 
trettiotalet middagsgäster dela föreningens glädje att äntli-
gen få mötas.  
 Jag bjöds på härlig mat från orten, rolig och fyndig 
underhållning och stark gemenskap. När man tillsammans 
arbetar och kämpar med svåra och tunga frågor, måste man 
ibland få stanna upp och mötas i glädje och gamman om 
man ska orka och just så var det.  
 Roger Zakrisson höjde stämningen med såväl solosång 
som allsång och Katarina Sakrissons underfundiga ”mada-
mer” lockade till många muntra skratt. För min del av-
slutades kvällen, innan det var dags att möta kudden med 
allvarliga viktiga samtal med flera medlemmar från orterna 
runt omkring i Dalarna. 
 Man inser i de stunderna att vi har långt, långt kvar till 
en jämlik vård, en god vård för alla. Det finns bara en väg, 
nämligen att kämpa tillsammans och att aldrig ge upp. Ja, 
det blev verkligen en helkväll skratt och munterhet men 
också stort allvar. Vad kan man mer begära? Jag vill rikta ett 
stort, varmt och innerligt tack till IFS Dalarna för att jag 
fick dela kvällen med er.

IFS Dalarnas 
30-årsjubileums-
fest på Villa 
Långbers

TEXT MARGARETHA HERTHELIUS
FOTO GUNNAR NILSSON & ROLF ERIKSSON

1

2

3

1 Roger Zakrisson skrattar gott åt en av Katarina  
Sakrissons roliga madamer
2 Madame Sakrisson mäter Rolf Eriksson och  
konstaterar att han håller måttet inför hustru Gudrun, 
vilket hon ju redan visste
3 Margaretha Herthelius tackade för den fina festen

E

KONTAKT
Email: prospect@schizofreniforbundet.se
Eila Ulf: 0739 803 929
Ulla Elfving Ekström: 0762 551 558

Ett studiematerial för personer med psykisk sjukdom/funk-
tionsnedsättning, anhöriga och profession, som bygger 
på de berördas egna erfarenheter och kunskaper. 

Bakom projektet står European Federation of Associa-
tions of Families of People with Mental Illness (EUFAMI), 
som består av 33 organisationer inom psykiatri- 
området i 31 länder. 

Syftet är att vidga perspektiv, främja återhämtning och 
delaktighet. Ett samarbete med anhörigkonsulenter och 
regionernas öppenvård har påbörjats. Utbildningen ska 
ha två ledare varav en ska ha samma erfarenhet som 
programmens målgrupp. Inom Schizofreniförbundet finns 
utbildade ledare och vi utbildar nya ledare vid behov. 
Flera av programmen finns också i digital form.

Inom förbundet har vi främst använt programmen för anhöriga 
som är: 
•	 Familj och vänner
•	 Prospect Plus, Skuld och skam
•	 Syskon
•	 Åldrande föräldrar
•	 ESL (Ett Självständigt Liv) för anhöriga
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RÄTTPSYKIATRI

Rättspsykiatrisk vård är en rättslig 
påföljd och vårdform för perso-
ner som har begått brott under 
påverkan av en allvarlig psykisk 
störning. Runt hälften av de per-
soner som vårdas inom rättspsy-
kiatrin har diagnosen schizofreni 
och ytterligare ca 15% har någon 
annan form av psykossjukdom. 
Även om vården i många fall blir 
mångårig så ger den en möjlighet 
till långsiktig behandling och re-
habilitering tillbaka till samhället. 
Peter Andiné och Märta Wallinius 
ger i denna artikel en bakgrund 
till rättspsykiatrin och dess utma-
ningar och möjligheter.

Det rättspsykiatriska ämnesområdet
Rättspsykiatri kallas den psykiatriska 
verksamhet som arbetar på upp-
drag av det svenska rättsväsendet. 

Rättspsykiatri delas vanligen in i två 
delar: 1. Den rättspsykiatriska ut-
redningsverksamheten, som bedrivs 
av Rättsmedicinalverket och 2. Den 
rättspsykiatriska vården som bedrivs 
i landets regioner. Dessa verksam-
heter är noga reglerade i svensk 
lagstiftning. Målet med rättspsyki-
atri är att identifiera och behandla 
de lagöverträdare som är i behov av 
högspecialiserad psykiatrisk vård. 
Grundtanken bakom lagstiftningen 
är att personer med allvarliga psykis-
ka störningar (t ex psykossjukdomar) 
inte ska dömas till fängelsepåföljd 
då det skulle innebära risk för stort 
lidande genom brist på vård och 
behandling. Denna humanistiska 
grundtanke är av största vikt och 
allt arbete inom rättspsykiatrin bör 
genomsyras av omsorg om patienten, 
hög kunskapsnivå hos personalen 
och ett etiskt medvetet förhållnings-
sätt.. 

RÄTTSPSYKIATRISK UTREDNINGS-

VERKSAMHET

Den rättspsykiatriska utrednings-
verksamheten görs vid Rättsme-

dicinalverkets utredningsenheter i 
Stockholm och Göteborg. Här utreds 
ungefär 1 200 personer årligen med 
en så kallad § 7-undersökning, där 
en specialistläkare gör en bedöm-
ning av om personen kan ha begått 
det aktuella brottet under inflytande 
av en allvarlig psykisk störning och 
om detta fortfarande föreligger. Av 
dessa 1 200 personer skickas ca 500 
personer vidare för en mer omfat-
tande rättspsykiatrisk undersökning 
(RPU), där personen träffar ett team 
bestående av specialistläkare, psy-
kolog, forensisk socialutredare och 
omvårdnadspersonal. Cirka hälften 
av de personer som genomgår en 
RPU bedöms ha en allvarlig psykisk 
störning och rekommenderas rätts-
psykiatrisk vård som påföljd. Det är 
sedan domstolen som beslutar vilken 
påföljd personen ska dömas till. 

RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD

De personer som döms till rättspsy-
kiatrisk vård flyttas, i första hand, till 
den rättspsykiatriska vårdenhet i den 
region de bor i. I Sverige finns ca 25 
sådana enheter, från Piteå i norr till 
Trelleborg i söder. I vissa fall bedöms 
personen kunna få en mer anpassad 
vård vid en större regionenhet, vilket 
kan innebära att personen vårdas 
utanför den region som den egentli-
gen hör hemma i. Det finns omkring 
1 800 slutenvårdsplatser inom den 
rättspsykiatriska vården i Sverige. De 
större enheterna finns i Växjö, Vad-
stena, Katrineholm, Säter och Sunds-
vall, som alla arbetar med regionala 
uppdrag, och i storstadsregionerna. 
Den vanligaste, totala vårdtiden är 
omkring fem år, men kan variera väl-
digt mycket från person till person.

Rättspsykiatrisk vård är en typ av 
psykiatrisk tvångsvård och regleras i 
lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). 
Det finns också andra lagar som 
påverkar vården, såsom hälso- och 
sjukvårdslagen och patientlagen. Vår-
den kan ges med eller utan så kallad 
särskild utskrivningsprövning (SUP), 

där omkring 80 % av de personer 
som vårdas inom rättspsykiatrin har 
LRV med SUP. Detta innebär att det 
inte räcker med att behandlande lä-
kare vill avskriva vården, utan att en 
utskrivning från vården först måste 
prövas och godkännas av en förvalt-
ningsdomstol. För personer med 
SUP prövas vården var sjätte månad 
av förvaltningsdomstolen. Rättspsy-
kiatrisk vård är, till skillnad från de 
flesta fängelsepåföljder, inte tidsbe-
stämd utan en person skrivs ut från 
vården när den allvarliga psykiska 
störningen är behandlad och det inte 
finns någon risk för återfall i brotts-
lighet av allvarlig art. Detta dubbla 
uppdrag för den rättspsykiatriska 
vården, att både ge personen vård 
och behandling men samtidigt skyd-
da samhället från att personen skulle 
kunna återfalla i allvarlig brottslighet, 
gör att vårduppdraget är komplext 
och både patient och personal kan 
tycka att detta är utmanande att 
hantera. 
 Efter en vårdtid i sluten rättspsy-
kiatrisk vård brukar personen ofta 
vårdas inom öppen rättspsykiatrisk 
vård. Detta innebär att personen 
kan bo utanför en slutenvårdsavdel-
ning och få behandling i mer öppna 
former. Vårdens övergripande mål är 
att personen ska rehabiliteras tillbaka 
till samhället i den omfattning det är 
möjligt, med hänsyn taget till perso-
nens allvarliga psykiska störning och 
eventuella risker för återfall i allvarlig 
brottslighet. Som en del i rehabili-
teringsprocessen ingår att stegvis 
prova utökade friheter, såsom vistelse 
utanför slutenvårdsenheten, anpassat 
boende eller eget boende. 
 Eftersom detta är en del av rehabi-
literingen, kan vissa personer under 
ett sådant tillfälle återfalla i t ex 
missbruk, försämras psykiskt, eller t 
o m avvika från vården. Sådana hän-
delser får ofta stora tidningsrubriker, 
men är absolut inte representativt för 
alla personer som vårdas inom den 
rättspsykiatriska vården. Många kan 
rehabiliteras tillbaka till ett mer själv-
ständigt liv, med olika grad av stöd 
och hjälp från öppna vårdformer. 

DEN RÄTTSPSYKIATRISKA PATIENT-

GRUPPEN

De personer som vårdas i rättspsy-
kiatrisk vård är en väldigt heterogen 
grupp med olika typer av psykisk 
sjukdom och psykosociala utmaning-
ar, vilket gör att vård och behandling 
måste anpassas efter varje persons 
behov. Det finns en stor variation i 
allvarlighetsgraden av de brott som 
dessa personer har begått, men det 
vanligaste är någon form av vålds-
brott (allt från hot till mord). Det 
som är gemensamt är att alla dessa 
personer hade en allvarlig psykisk 
störning vid tiden för gärningen och 
vid tiden för den rättspsykiatriska 
undersökningen. En allvarlig psykisk 
störning är inte en psykiatrisk diag-
nos utan är egentligen ett juridiskt 
begrepp som endast används inom 
sjukvården vid psykiatrisk tvångs-
vård. Med allvarlig psykisk störning 
menas antingen ett psykotiskt till-
stånd, där personen inte kan bedöma 
vad som är verklighet eller inte, eller 
något annat psykiatriskt tillstånd 
med liknande svårigheter men som 
har orsakats av något annat än en 
psykossjukdom. Exempel kan vara 
svåra varianter av autism, intellektu-
ell funktionsnedsättning, depression 
eller bipolär sjukdom. Den vanligas-
te, psykiatriska diagnosen hos rätts-
psykiatriska patienter är schizofreni 
(52 % för män, 46 % för kvinnor) 
och totalt två tredjedelar av de som 
vårdas inom rättspsykiatrin har en 
psykossjukdom som huvuddiagnos. 
Patienterna är vanligen i 40-årsål-
dern och majoriteten av patienterna 
är män. Många har också en samtidig 
substansbruksproblematik, vilket kan 
handla om såväl alkohol som andra 
droger. 

RÄTTSPSYKIATRISK BEHANDLING

Rättspsykiatrisk vård utgår från ett 
team av behandlingspersonal med bl 
a omvårdnadspersonal, sjuksköter-
skor, läkare, psykologer, socionomer, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 
hälsopedagoger. Läkemedelsbehand-

Märta Wallinius är legitimerad 
psykolog och arbetar som forsknings- 
och enhetschef vid Rättspsykiatriska 
regionkliniken i Växjö. Märta är docent i 
rättspsykiatri vid Lunds universitet och 
projektledare inom CELAM. Hon har 
mångårig erfarenhet av att arbeta med 
personer med psykossjukdom inom 
rättspsykiatri och leder FORevidence 
och flera andra forskningsprojekt, som 
alla syftar till ökad evidens för rättspsy-
kiatrisk vård och med fokus på ökad 
personcentrering i vården. 

Peter Andiné är rättspsykiatriker 
från Göteborg. Han är docent och uni-
versitetslektor vid Göteborgs universitet 
där han driver forskningsprojekt om 
rättspsykiatriska undersökningar och 
rättspsykiatrisk vård. Han är knuten till 
Centrum för etik, juridik och mental 
hälsa CELAM), en tvärvetenskaplig 
centrumbildning vid Göteborgs univer-
sitet. Han arbetar även som universi-
tetssjukhusöverläkare vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets rättspsykiatriska 
verksamhet, Rågården, och överläkare 
vid Rättsmedicinalverkets rättspsykia-
triska utredningsenhet i Göteborg. Han 
är även vetenskapligt råd i rättspsykiatri 
vid Socialstyrelsen.

TEXT PETER ANDINÉ OCH MÄRTA WALLINIUS
FOTO FREEIMAGES.COM

Rättpsykiatrin:
Verksamhet, 
vård, behandling 
och forskning
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ling är väldigt vanligt - över 90% av 
de som vårdas inom rättspsykiatrin 
har antipsykotisk medicinering. I 
övrigt kan vårdinsatserna variera väl-
digt – beroende på vilka behov just 
den personen har. Den första fasen 
av rättspsykiatrisk vård handlar ofta 
om att behandla personens psyko-
tiska symtom och uppnå stabilitet i 
psykiskt mående. Därefter följer en 
längre fas av rättspsykiatrisk rehabi-
litering, med målet att personen ska 
hitta hållbara lösningar för att kunna 
klara ett självständigt liv utanför 
slutenvården. Denna rehabilitering 
kan innehålla olika utredningsinsats-
er, psykologisk behandling, fysisk 
aktivitet och fysioterapi, samt arbets-
terapeutiska och hälsopedagogiska 
insatser. När en person vårdas i rätts-
psykiatrisk öp-
penvård erbjuds 
en rad olika 
stödåtgärder för 
rehabiliteringen, 
vilket ofta sker i 
samverkan med 
socialtjänst och 
andra aktörer i 
samhället.

RÄTTSPSYKIA-

TRINS PROBLEM  

I FOKUS

I samband med Bergwallkommis-
sionens utredning av rättsväsendets 
agerande i fallet Thomas Quick/Sture 
Bergwall påtalades att den svenska 
rättspsykiatrin behövde mer kunskap 
och regeringen gav därför flera myn-
digheter i uppdrag att utreda frågan. 
Vetenskapsrådet rapporterade att den 
svenska rättspsykiatriska forskningen 
behövde stärkas och SBU skrev tre 
rapporter där det framkom att det 
inte fanns vetenskapliga bevis, eller 
evidens, för de metoder och be-
handlingsformer som används inom 
rättspsykiatrin. En grundtanke i 
detta resonemang var att det inte gick 
att ta forskning från den allmänna 
psykiatrin och enkelt överföra den 
till rättspsykiatrin eftersom rättspsy-

VIDARE LÄSNING

•	 Rättspsyk, Nationellt rättspsykiatriskt 
kvalitetsregister, Årsrapport 2020

•	 Rapport från Bergwallkommissionen, 
SOU 2015:52 av rättspsykiatrisk forsk-
ning, Vetenskapsrådet, 2017

•	 Behandling och bedömning i rätts- 
psykiatrisk vård, SBU 264, 2017

•	 Läkemedelsbehandling inom rätts- 
psykiatrisk vård, SBU 286, 2018

•	 Psykologiska behandlingar och psyko- 
sociala insatser i rättspsykiatrisk vård, 
SBU 287, 2018

kiatrin på många sätt är annorlunda, 
med en patientgrupp med många 
olika diagnoser och långa vårdtider. 
Kort sagt, rättspsykiatrin behöver ny 
och bra forskning för att säkerställa 
att den behandling som ges verkligen 
är effektiv för patienten.

RÄTTSPSYKIATRISK FORSKNING

Efter att de rapporter som beskrivs 
ovan lades fram kan vi, glädjande 
nog, se ett tydligt uppsving i den 
rättspsykiatriska forskningen över 
landet. Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd (Forte) har 
satsat totalt 30 miljoner på forsk-
ning om ökad evidensbasering av 
rättspsykiatrisk vård under perioden 
2018–2024, i det nationella forsk-

ningsprogrammet FORevidence, 
FORevidence | Centrum för etik, 
juridik och mental hälsa, Göteborgs 
universitet (gu.se). Vetenskapsrådet 
har, utöver det, satsat ca 27 miljoner 
på forskning om psykiatrisk och 
rättspsykiatrisk vård. Tillsammans 
med den kunskap och de metoder 
som tas fram i Arvsfondsprojektet 
”Inflytande i rättspsykiatrin” drivet 
av Nationell Samverkan för Psykisk 
Hälsa (NSPH) kommer vi att kunna 
se en tydligt ökad evidensbas för den 
rättspsykiatriska vården under den 
kommande femårsperioden. Detta 
kommer att vara till stor nytta för 
vården men, framförallt, för de  
personer som vårdas inom den. 

 
"KORT SAGT, RÄTTSPSYKIATRIN 

BEHÖVER NY OCH BRA  
FORSKNING FÖR ATT SÄKER-

STÄLLA ATT DEN BEHANDLING 
SOM GES VERKLIGEN ÄR  
EFFEKTIV FÖR PATIENTEN"

EN RÄTTSPSYKIATRISK VISION

Vi arbetar för att metoder och be-
handlingsformer inom svensk rätts-
psykiatri ska bygga på vetenskapliga 
bevis. Tills ny forskning ger oss dessa 
bevis måste rättspsykiatrin bygga 
på så kallad beprövad erfarenhet. Vi 
vill därför föra samman behandlare 
och beslutsfattare inom rättspsykia-
trin för att diskutera och utvärdera 
de behandlingsformer som används 
idag. Forskningen kan finna nya och 
mer effektiva behandlingsmetoder 
och de metoder som inte fungerar väl 
för patienten ska tas bort. Vi tror att 
en modernare behandling kan ge en 
snabbare återhämtning för personen 
och minska tiden som personen mås-
te befinna sig i sluten rättspsykiatrisk 
vård. Rättspsykiatrisk forskning ska 
planeras och genomförs i samarbete 
med brukarorganisationer.

RÄTTPSYKIATRI

Efter en lång period med en global pandemi och en 
längtan till ett land som ligger mig varmt om hjärtat, 
så bestämde jag mig för att packa mina väskor och 
åka till Somalia. Landet är även känt som Afrikas 
horn och är ett vackert land som gränsar till Aden- 
viken i norr och Indiska oceanen i sydost.  

Under mina veckor i huvudstaden Mogadishu hade jag 
möjligheten att besöka Habeeb Mental Health Founda-
tion som är en klinik som specialiserar sig på mental 
hälsa och psykiska sjukdomar. De som arbetar på klinken 
är utbildade läkare och sjuksköterskor. Jag hade äran att 
träffa Dr. Habeeb, som är grundaren till verksamheten. 
Dr. Habeebs kliniker finns runt om i landet och är själv-
finansierade. Verksamheten får ibland donationer, men 
det täcker långt ifrån utgifter och klinikerna behöver 
därmed ta ut en viss patientavgift för att kunna täcka de 
allra nödvändigaste utgifterna, som till exempel mat och 
mediciner. 
 På kliniken i Mogadishu är det vid intervjutillfället 
280 patienter inskrivna. Till de olika klinkerna söker sig 
människor som drabbats avfrämst  posttraumatiskt stres-

syndrom, schizofreni och depression. Många människor 
bär på trauman relaterade till det nu ”avslutade” kriget, 
och innan de sökt sig till klinikerna så har de tidigare 
testat allt ifrån traditionella mediciner/kurer bl. a. växt-
baserade läkemedel och koppning, till att isoleras sig helt 
ifrån samhället, och är oftast i ett desperat behov av hjälp. 
Många av patintena blir inlagad på klinken medans andra 
frekvent får komma på återbesök. Dr. Habeeb går även på 
hembesök och ger behandling åt patienter ute i samhället  
 – Det finns ett visst stigma som är associerat med 
psykisk sjukdom och det är viktigt bryta detta, säger Dr. 
Habeeb. Ett sätt att göra detta är att öka kunskapen om 
psykisk sjukdom. Detta är dock svårt att åstadkomma 
då mental hälsa är en underfinansierad sektor i landet. 
Många av Somalias invånare har en bristande ekonomi 
och det innebär att många inte har råd till sjukvård, detta 
leder till att det är familjen som får ”vårda” personer som 
lider av psykisk sjukdom.   
 Då Dr. Habeeb tror att nyckeln till återhämtning är att 
de drabbade personerna har möjlighet att återta sin roll 
i samhället, så har han startat ett program där patienter 
som tidigare varit inlagda har möjlighet att söka jobb på 
klinikerna. Programmet skapar en ekonomisk stabilitet 
för de som är allra sårbarast, och ger hopp om en ljusare 
framtid till de patienter som är inlagda.  
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Kliniken som ger hopp 
om en ljusare framtid
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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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