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LEDARE

Nu så här i adventstid känns det natur-
ligt att blicka såväl framåt som att se 
tillbaka på året som gått. Jag börjar med 
att konstaterar att det faktiskt hänt en 
hel del.  
 Vid kongressen i våras valdes en ny 
styrelse med bred kompetens, nya ögon, 
goda idéer och en vilja att jobba såväl 
framåt som inåt/utåt, just det vi behöver 
i vårt förbund. 
 Vårt projekt ”Se barnet, Flickan 
Mamman och Demonerna” lever nu 
vidare av egen kraft. IFS i Göteborg har 
kommit igång med sitt viktiga projekt 
”Stigma Watch”.  Projektet ”Bättre 
Psykosvård” fortsätter liksom ”Shared 
reading” fortsätter i Jönköping.  
 Som Lennart Lundin i sin i övrigt 
mycket intressanta artikel här i tid-
ningen skriver fortsätter ”Se barnet” nu 
med annan inriktning under namnet 
”BUSKUL”, Barn och Unga i Sverige 
Kunskap Ut i Landet, där vi ska för-
söka hitta nya metoder, som når barn 
som lever i familjer med svår psykisk 
sjukdom. Det handlar om de barn, som 
fortfarande inte nås av det stöd som 
faktiskt finns idag. Vi hoppas att vi ska 
få pengar för att kunna finansiera detta 
projekt. ”Fit for life” är ytterligare ett 
projekt, som vi söker pengar till. Vi vet 
att fysisk träning är bra för alla. Vi vet 
att fysisk träning till viss del kan minska 
behovet av mediciner, när man drabbats 
av depression. Kanske kan detta pro-
jekt också göra livet bättre för den som 
drabbats av schizofreni. 

Vi måste jobba både inåt och 
utåt men framförallt framåt

Särskilt gläder jag mig åt Berit Lidman 
Magnussons och Sverker Magnussons 
artikel där de redogör för sitt fina ut-
bildningsarbete, som genomförts i, FPS 
Arvika-Eda-Årjäng. Det är den sortens 
arbete, som ger avtryck. Dylikt arbete 
skapar framtidstro.  
 Jag vill så avslutningsvis framföra 
förbundets varma tack till Per Scholtz, 
som oförtröttligt nummer efter num-
mer, år efter år under rubriken ”fråga 
juristen” svarat på frågor, givit goda 
råd och pekat på brister i vår välfärd. 
Per, jag vet att du också hjälpt många, 
många, som individuellt behövt råd och 
stöd. Ännu en gång varmt och innerligt 
tack. Nu kommer ni att under samma 
rubrik få möta vår nya styrelseledamot 
Maria Nyström Agback, som också hon 
är jurist och vi hälsar henne välkommen 
som ny skribent i vår tidning. 
 Jag vill med dessa rader och med min 
sedvanliga juldikt här i slutet av tidning-
en önska er alla en riktigt god jul och ett 
gott nytt år.

Er ordförande
Margaretha

empati
EN MEDLEMSTIDNING FRÅN SCHIZOFRENIFÖRBUNDET

Nr 4 2019

fråga juristen
vaRNING FÖR paTIENT-
NäMNDEN
SID 4

aktuellt
BOENDESTÖDjaRE GjORDE 
ETT TUNGT MISSTaG
SID 10

fråga psykologen
äNTLIGEN GODa NyHETER  
SID 12

god jul 
och 

gott nytt 
år!

ORDFÖRANDEMÖTET 
I NYKÖPING 

Boka in datumen redan nu!

18-19 
APRIL
2020

Vi på Schizofreni- 
förbundet önskar alla 

våra läsare och ni 
som bidragit till  

tidningen en riktigt 
god jul och gott nytt 
år! På återseende 

2020!

HAR DU HAR NÅGON FRÅGA 
SOM DU ÖNSKAR ATT 

ORDFÖRANDEMÖTET SKA TA UPP 
SKA DEN VARA FÖRBUNDET 

TILLHANDA PÅ E-POST-ADRESS: 
OFFICE@SCHIZOFRENIFORBUNDET.SE 

SENAST DEN 6 MARS

På grund av olyckliga 
omständigheter har 
namnet och bilden på 
ledamoten Beatrice 
Carleson fallit bort, när 
den nya styrelsen presen-
terades i förra numret, 
vilket vi djupt beklagar.
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FRÅGA JURISTEN

Per Scholtz
Jurist

Till för några år sedan var det till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO, man skulle vända sig vid klagomål mot 
framförallt sjukvård och socialtjänst. Efter en lagändring 
skulle den enskilde med sitt klagomål vända sig direkt till 
verksamheten eller till Patientnämnden. Tanken med det 
ändrade rutinerna var inte fel. Man ville komma närmare 
verksamheten, den verksamhet som på ett eller annat sätt 
påstods ha brustit. Det nya systemet har inte utvärderats 
än, det lär väl dröja några år innan så sker, men redan 
nu kan jag i min roll som förbundsjurist för Schizofreni-
förbundet ibland känna att det är något tandlöst. Inte 
samma pregnans och bett i analys och beslut som IVO. 
Likaså är det när Verksamheten själv skall granska sitt 
eget agerande. Anslaget blir tamt och överslätande. Jag 
vill nu inte påstå att det alltid är så men det förekommer 
och det skall det ju inte göra. 

I ett ärende härförleden som avvisades av IVO uttala-
de sig både Verksamheten och Patientnämnden. Båda 
dessa uttalanden var synnerligen ”mesiga” och var inte 
klaganden till någon hjälp i försöken att få skadestånd av 

Se upp med patientnämnderna!
Sjukvårdshuvudmannen. Ärendet är nu tillbaka hos IVO, 
byråkratin har fått sitt och patienten ingenting.

För att EMPATIS läsare skall få ett begrepp om hur vissa 
Patientnämnder tänker kommer jag nu att redovisa 
några citat från beslut i Patientnämnden i Skåne våren 
2019. ”Patientnämnden är fristående, opartisk och är 
reglerad enligt lag. Vår uppgift är rådgivande och vi gör 
inga medicinska bedömningar och har inga disciplinära 
befogenheter utan skall vara en länk mellan patienten 
och vården.”

”Patientnämnden har inga befogenheter att gå vidare i 
ärendet. För den enskilde vårdtagaren är det inte mycket 
hjälp att söka eller få. Patientnämnderna är uppenbar-
ligen en av de instanser i samhället som skall få oss att 
känna medinflytande och delaktighet men som i själva 
verket har begränsad eller ingen beslutskompetens".

Med ordförande Mao´s sätt att tänka ”en Papperstiger”.

ATT VÄXA  
genom att mötas

IFS Uppsala har i två år 
haft direktkontakt med 
patienter, närstående och 
personal i Psykiatrins Hus 
i Uppsala. Vi håller öppet 
en halvdag i veckan, ons-
dagar, i det som kallas för 
Brukarföreningarnas rum, 
vilket är resultat av brukar-
samverkan kring bygget av 
huset. Vi har ett eget rum 
i foajén där alla besökare 
passerar.

BRUKARFÖRENINGARNAS RUM I PSYKIATRINS HUS, 
AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA

Text: Kurt Nyberg

Vad gör vi då? Vi är 
två personer som sitter 
gemensamt och vi jobbar 
med föreningsarbete samt 
att kläcka idéer till projekt, 
föreläsningar och annat. 
Vi får besök av personer av 
olika anledningar. Somliga 
har funderingar kring sin 
egen eller någon närståen-
des behandling. Då lyssnar 
vi och ger synpunkter. Det 
kan bli bra samtal och vi 
har fått många nya med-
lemmar på detta sätt.

Den ideella föreningen FPS Ar-
vika-Eda-Årjäng (Föreningen för  
Psykiatriskt Samarbete) börja-
de på våren 2016 bolla idéer 
om att göra något för att spri-
da kännedom och kunskap om 
många av de nya rön som forsk-
ningen gjort under senare år. 

Fysiologiska bakgrunder och anled-
ningar till insjuknande i psykiska 
sjukdomar, liksom om nya kunska-
per om medicinsk behandling, nya 
mediciner, risker, prognoser, anhö-
rigvård och sociala insatser, konse-
kvenser, vård, hjälp och hjälpmedel 
allt satt under en nyare hatt: hjärnans 
sjukdomar – ja, vi efterlyste till och 
med ett nytt begrepp – hjärnspecia-
list med inriktning på hjärnsjukdo-
mar som tar sig psykiska uttryck – 
för att understryka att de psykiska 
funktionerna i lika stor grad som 
kroppens, är en fråga om hjärnans 
funktion.  
 Vi trodde – och har av föreläs-
ningsserien stärkts i vår uppfattning 
– att det antydda synsättet på sikt 
skulle kunna minska de stigmatise-
rande attityderna till de psykiska 
sjukdomarna som sådana – och i 
synnerhet till de omedelbart sjuk-
domsdrabbade (patienter och 
anhöriga). För såväl vården, professi-
onen som forskningen, och för 
samhället och dess institutioner,  

TEXT BERIT LIDMAN MAGNUSSON 
& SVERKER MAGNUSSON
FOTO: SVERKER MAGNUSSON 
& FREEIMAGES

”PATIENTNÄMNDEN HAR INGA 

BEFOGENHETER ATT 

GÅ VIDARE I ÄRENDET”

är de stigmatiserande attityderna 
kontraproduktiva och resulterar i 
föreställningar som sedda i dagens 
ljus borde förpassas till historiens 
sophög istället för att tillåtas ligga 
som gammal och otjänlig jäst i 
degen, när en modern vetenskap 
försöker attackera de psykiska 
sjukdomarna och länkade sociala 
problem från mer rationella  
utgångspunkter.  

 Vi ville i vår lilla lokalförening 
hjälpa till med att göra rent hus med 
de allmänna vanföreställningarna (!) 
om de psykiska sjukdomarnas rot 
och bot – framförallt då de allvarli-
gaste: schizofreni och bipolaritet, 
vilka har ärftliga drag, fel i DNA- 
replikationen som styr genernas 
uttryck och arbete i cellerna, och  
som involverar många fler system  
i hjärnan än vad man tidigare har 

REPORTAGE
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känt till – och till drabbade och till 
den intresserade allmänheten också 
bidra med att väcka det framtidshopp 
som vi själva känner inför forskning-
ens framsteg och möjligheter.  
 Ett förbättrat kunskapsläge hos 
allmänheten tänkte vi oss kan öppna 
möjligheter för bättre lagstiftning, 
bättre vård och omsorg, bättre 
mediciner - och ge näring åt den 
hägrande drömmen om att finna 
verklig bot, bättring och lindring för 
dem som drabbats av dessa ofta 
nedbrytande och livsförkortande 
hjärnsjukdomar.   
 Vi anhörig- och patientföreningar 
inser att både allmänhet och samhäl-
le är mycket trögrörliga när det gäller 
att ta till sig nyheter och förändra 
sina förhållningssätt, sina åtgärdspro-
gram, sina arbetsmetoder och 
politiken sin lagstiftning med 
anledning av nya kunskaper. Desto 
effektivare måste anhörigorganisatio-
nerna arbeta, och desto livaktigare 
måste allmänhetens engagemang bli. 
Enda sättet att arbeta mot de  målen 
är att väcka hopp, stimulera tilltron 
till forskningen och genom upplys-
ningsverksamhet få allmänheten och 
politiken med på båten. Gemenska-
pen att växa. 
 Möjligheterna att åstadkomma 
något är därför tätt förknippade med 
patientföreningarnas framgång att 
agera plattform för det avgörande 
brobygget mellan allmänheten, 
vården och den vetenskapliga 
upplysningsverksamheten. Så 
förbättrar vi vården och så bekämpar 
vi stigma! 
 Att förena växandet i föreningen 
med den personliga växten, att skapa 
gemenskap och gemensamma mål 
bland annars ganska isolerade 
grupper, att gemensamt arbeta för att 
sprida kunskap som väcker hopp 
d.v.s. den senaste forskningen, både 
grundforskning och tillämpad 
forskning, och därigenom bekämpa 
samhällets stigmatiserande attityder 
sprungna ur just gamla föreställning-
ar och okunskap - allt det blev vårt 
mål.  

 Styrelsen beslutade att vi skulle 
söka pengar till ett projekt som vi 
kallade Att Växa Genom att Mötas.  
 År 2017 gjordes en budget och vi 
preciserade områden som vi ville få 
belysta och sökte anslag hos Värm-
lands Landsting, (numera Region 
Värmland). Hösten  samma år fick vi 
ett positivt svar. Vi tilldelades ett 
ganska substantiellt anslag. Nu 
startades ett febrilt arbete i en mindre 
grupp som skulle söka och kontakta 
lämpliga föreläsare till projektet. 
 Huvudmotiv och kort samman-
fattning av projektet enligt ansökan.
Målgrupp för projektet beslöt vi 
skulle vara allmänheten, vården, 
samhällets organisationer, politiker 
samt närstående och anhöriga till 
psykiatrins patienter, deras förening-
ar, deras anhörig- och erfarenhets-
grupper, och personer med egen 
sjukdomserfarenhet, deras föreningar 
och erfarenhetsgrupper.  
 Syfte med projektet var att förbätt-
ra kontakten mellan allmänheten, 
samhället och de berörda grupperna, 
öka föreningsaktiviteterna i patient- 
och anhöriggrupper och därigenom 
främja kontakten med andra i samma 
situation, och att bidra till vårdens 
och samhällets behov av utåtriktad 

saklig information och ett förbättrat 
kunskapsläge i samhället som helhet. 
Tanken var att de båda syftena skulle 
potentiera varandra. 
 Mål för projektet blev således att 
genom en serie av utåtriktade 
högkvalitativa föreläsningar och 
aktiviteter uppnå ett förbättrat 
kunskapsläge och en förbättrad 
handlingsberedskap hos allmänheten 
i Arvika-Eda-Årjängs kommuner 
och samhällen när det gäller psykiska 
sjukdomar; direkt och indirekt även 
befrämja behandling, bemötande och 
information av sjuka och anhöriga - 
samt – ge en ökad aktivitet i patient- 
och anhörigföreningar.   
 Planeringsgruppen som vi startat, 
samt genom arbetet i styrelsen, kom 
vi fram till frågor som vi ville få 
belysta. Genom offentliga möten 
och föreläsningar, ville vi arbeta för 
att öka och sprida kunskapen om 
psykiska sjukdomar. Jag, fil.lic. Berit 
Lidman Magnusson (en av artikelför-
fattarna), åtog mig som dåvarande 
kassör att vara projektledare. Jag 
hörde av mig till Schizofreniförbun-
det (Riks-IFS) och fick genom dem 
förslaget att kontakta Ph.D. Åsa 
Konradsson Geuken. Åsa Konrads-
son Geuken är forskare vid Uppsala 
Universitet. Detta visade sig vara en 
ypperlig kontakt.  
 Åsa Konradsson Geuken var till 
stor hjälp när det gällde att söka 
kontakt med forskare inom olika 
specialiteter och på områden aktuella 
för forskningen, vården och för den 
aktuella kunskapsbilden av orsakerna 
till de psykiska sjukdomarnas 
uppkomst och anledningarna till 
deras behandling; behov av vård, 
medicinering och sociala insatser.  
Vi sökte de nyaste kunskaperna, de 
senaste teorierna, den mest aktuella 
evidensen och de senaste rönen inom 
läkemedelsforskning och behandling 
– allt för att delge allmänheten och 
våra övriga målgrupper i samhället. 
Resultatet blev att vi kunde etablera 
de kontakter vi behövde för att kunna 
anordna den offentlig föreläsnings- 
serie vi planerat. 

 Vi beslöt att föreläsningarna 
utöver den via föreningskontakter, 
skulle kungöras via större färgannon-
ser i hela Värmland med hjälp av 
NWT-koncernens tidningar och 
genom korresponderande affische-
ring i Arvika, Eda och Årjäng samt 
på de vårdenheter och förvaltningar 
vi kunde nå via mail för utskrift eller 
direkt genom medlemmar. Vi fick 
inför starten dessutom in en artikel i 
NWT och Arvika Nyheter (Kerstin 
Herö) och uppnådde ett sponsrings-
avtal med koncernens VD Staffan 
Ander, som härigenom synnerligt 
bidrog till att projektet kunde 
genomföras utan att spränga budge-
ten alltför mycket.   
 Föreläsningarna som vi startade 
hölls under 2018-2019. De inleddes 
av professor Christina Hultman från  
Karolinska institutet (KI). Hon talade 
om Ny forskning om psykisk ohälsa: 
Riskfaktorer och möjligheter. Förut-
om fördjupande insikter om nya fynd 
i hennes egen och andras forskning 
gav Christina Hultmans föreläsning 
en grund för förståelsen av forsk-
ningsfältets vidd och av vad som 
händer på dess olika områden idag, 
som den engagerade publiken var 
tacksam för. Professor Hultmans 
vackert strukturerade genomgång av 
den aktuella forskningen underlätta-
de dessutom mycket inför de följande 
djupdykningarna i psykiatrisk 
medicin, hjärnforskning, kvalificera-
de och hudnära sjukdoms- och 
anhörigperspektiv såväl som medi-
cinska social- och vårdperspektiv, 
och praktisk tillämpad forskning på 
grundforskningens bas för att hitta 
nya mediciner. Föreläsningen gav 
med andra ord även en karta för allt 
detta andra. Den lyste upp mörkret 
och resulterade i många frågor, 
nyväckt hopp och inspiration.  
 Även om traumaforskningen och 
den individuella skörheten var med 
på ett hörn i det klassiska arv/miljö 
perspektivet, så betonade föreläs-
ningen mer frågan om orsakerna till 
de ogynnsamma mutationer som 
man idag funnit fler av i genomet, 

och som man kan se ligger bakom de 
störningar av hjärnans sätt att arbeta 
som resulterar i de svåra psykossjuk-
domarna schizofreni, affektiv psykos 
och bipolaritet, men också ser har 
delvis samma genetiska kromosom-
förändringar som dem som orsakar 
djupa depressioner såväl som autism, 
ADHD/ADD, m.fl.. Frågan blir: Vad 
ligger bakom dessa genetiska föränd-
ringar? Arvet – sjukdomen i släkten 
– är en sedan länge visad orsaksfak-
tor, men också de nya kopieringsfel, 
mutationer i kromosomerna som 
sker vid den genom livet återkom-
mande replikationen av spermatogo-
nier, visar sig spela en en mer av- 
görande roll än man tidigare trott. 
Här kan man verkligen tala om tur 
och otur i genlotteriet, för dem som 
drabbats. 
 Kromosomer skadas alltså under 
livets gång, kopieringsfel kan uppstå 
vid varje replikation av spermatogo-
nier. Och dessa replikationer sker var 
sextonde dag! Vid högre ålder har 
fler replikationer skett; risken för 
strukturella förändringar i kromoso-

merna (mutationer) som kan ändra 
genernas funktion ökar alltså med 
mannens ålder. Andra risk- 
faktorer, som uppväxt i stadsmiljöer, 
cannabisbruk, infektioner, inflamma-
tioner (såväl infektiösa som sterila 
och autoimmuna inflammationer) 
och faktorer som årstidsväxlingar, 
D-vitaminbrist och solunderexpone-
ring, när på året man är född – kanske 
detta skall studeras mera som direkta 
miljöeffekter på genomet än som 
upphov till psykologiska stressreak-
tioner – med motsvarande effekter? 
Det var en fråga som dök upp i 
eftersvallet till de många riskfaktorer 
man identifierat. Möjligheterna kan 
bara stavas forskning. Genterapi? 
Forskare i USA och på Karolinska 
har identifierat 13 olika genetiska 
varianter som ger ökad risk för 
schizofreni. Studier av stamceller 
från hud som förmåtts utveckla sig åt 
hjärncellshållet kanske kan öppna för 
en större individualisering av medici-
neringen, vilket skulle vara en lisa för 
alla dem som drabbas av mediciner-
nas biverkningar – som inte är små!  

REPORTAGE

FORSKNINGENS MÖJLIGHETER BESKREV  
PROFESSOR HULTMAN I FEM PUNKTER

1 2 3 4 5
Genetisk 
forskning 
öppnar vägen 
för orsaks-
kedjor

Tidig kontakt 
och psyko- 
social  
behandling

Mer menings-
full diagnostik 
när man väger 
in samsjuklig-
het

Biologiska  
riskmarkörer

Attityd- 
förändring i 
samhället

Berit Lidman Magnusson, Projektledare
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Det förefaller rakare, enklare, vilket 
ofta är en god vetenskaplig strategi; 
detta utesluter naturligtvis inte den 
psykologiska eller andra verknings-
mekanismer vi idag vet lite eller inget 
om. Men, klart är att mer forskning 
är hoppet!  
 Vår näste föreläsare i serien om 
"Hjärnans sjukdomar" var Åsa Kon-
radsson Geuken Ph.D. Åsa bedriver 
forskning inom neuropsykofarma-
kologi, vid Uppsala Universitet. Hon 
berättade under titeln: ”Min bror 
blev plötsligt en främling i sin egen 
familj”.  
 När Åsa var 14 år insjuknade hennes 
bror, som då, var 19, i schizofreni.  Hon 
talade om hur det är att vara anhörig 
till en person som insjuknat. Genom 
den erfarenhet som Åsa hade, be-
slutade hon sig att efter studenten 
utbilda sig inom biomedicin.   
 Åsa är en flitig och fantastisk 
föreläsare och med hennes forskning 
vill hon få reda på vad som händer 
i hjärnan, och forska om läkemedel 
mot sjukdomen och genom detta 
hjälpa de som har denna sjukdom. 
Hon säger bl. a. att patienten inte 
ska sluta med att ta sin medicin trots 
biverkningar, vilket många gör. Det 
händer då negativa saker i hjärnan.  
 Med sitt besök hos oss i Arvika 
så inspirerade hon till samarbetet 
inom Socialpsykiatrin och Lands-
tingets öppenvårdsenhet i Arvika, 
att engagera henne under hösten, då 
kommunen visade filmen ”Flickan 
mamman och demonerna” en film av 
Suzanne Osten.  
 Vi fick även besök av Lennart 
Lundin från Sahlgrenska Akademien 
i Göteborg. Lennart Lundin är leg 
psykolog, specialist i klinisk psykolo-
gi, förste vice ordförande i Schizofre-
ni-förbundet. Han talade om Anhö-
riga och vård/omsorg – möjligheter 
och hinder för en god samverkan. 
Goda exempel, lagstiftning och nya 
behandlingsmetoder. 
 Den som är anhörig till en patient 
med en psykossjukdom upplever 
stora påfrestningar i familjen an-
tingen det gäller ett barn, en förälder 

eller annan anhörig. Kunskaperna 
inom en familj, om schizofreni och 
om rättigheter inom vården är ofta 
dålig. Det behövs mycket mera aktivt 
stöd och handledning, från vården, 
socialtjänsten och föreningar.  
 De anhöriga är de som har hel-
hetsbilden runt den enskilde patien-
ten och vården behöver samarbeta 
mer med de anhöriga. Här får inte 
sekretesslagen bli ett hinder för 
samarbete. Familjen är de som alltid 
måste vara standby och kunna rycka 
in, inte minst för att hantera den 
sjukes ekonomi. Ekonomisk trygghet 
för patienten måsta bli bättre.  
 På inbjudan av FPS Arvika-Eda- 
Årjäng, var docent Ulf Malm redan 
tidigt på 2000- talet och berättade 
om Case Management. Denna be-
handlingsmetod, med utvecklande av 
nätverk, bör byggas ut överallt.  
 Mer om vård/omsorg finns att läsa 
inom Lagstiftning och Socialstyrel-
sens föreskrifter. 
 Nyåret 2019 startade med Robin 
Witt, Chief Executive Officer  på 
Gabather AB. Hans föreläsning rörde 
”Nyare läkemedelsutveckling inom 
området för psykiatriska sjukdomar".   
 Robin Witt berättade om företaget 
Gabather AB, som arbetar för att ta 
fram nya, bättre mediciner för be-
handling av sjukdomar i det centrala 
nervsystemet, främst inom Gabathers 
fyra fokusområden:  
1. Antipsykotiska läkemedel,  
 med huvudkandidaten GT-002  
 i spetsen. 

2. Antidepressiva och ångest- 
 dämpande läkemedel. 
3. Smärtbehandlande läkemedel. 
4. Minnes- och kognitionsförbät- 
 trande läkemedel (inkluderande 
 behandling av Alzheimers  
 sjukdom). 
 
Att utveckla läkemedel tar lång tid, 
men den första studien med schi-
zofreni-patienter planeras förhopp-
ningsvis komma att starta under 
2019. Detta ger verkligen hopp för 
framtiden. 
 I vår serie om "Hjärnans sjukdo-
mar" fick vi besök av Docent Håkan 
Karlsson, Karolinska Institutet. Han 
talade om ” Infektioner/inflammatio-
ner riskfaktorer för allvarlig psykisk 
sjukdom”.   
 Han berättade bl.a. om forsknings-
resultat som visade på att infektioner 
hos mamman kan överföras till 
fostret i fosterstadiet, och att allt-
så vissa smittämnen kan passera 
blod-hjärn-barriären. Man letade här 
efter särskilt känsliga ”fönster” –  
perioder av graviditeten, preciserade 
i fosterveckor, då CPR varit avvi-
kande hos blivande mödrar till barn, 
som senare i livet utvecklat schizofreni. 
Barn som under tidiga levnadsår 
dessutom drabbats av infektioner 
jämfördes sedan med deras möd-

rars CPR-värden under olika, tidiga 
fosterveckor, och man har då funnit 
förvånande samband med utvecklan-
det av schizofreni som tycks kunna 
härledas till någon form av omognad 
i det nyfödda barnets immunför-
svar – orsakat av en infektion av den 
blivande mamman i en tidig fas av 
gradividiteten. Tillsammans verkar 
dessa infektioner (modern i tidig 
fostervecka/barnet i tidig barndom) 
kunna spela roll för att barnet senare 
i livet kan utveckla schizofreni. 
Betydelsefull i forskningen har varit 
– och är – det svenska registret för 
CPR-undersökningar, både äldre 
mönstringsdata och blodprov och 
mätningar inom mödravården.  
 Annat som berördes var relationen 
mellan allvarlig psykisk sjukdom och 
brist på vitamin D och hur denna 
brist korrelerar med när på året man 
är född – relaterat till soltimmar. 
Detta är lika över hela jorden, vilket 
kan tyda på en förklaring till att ca 
1% av befolkningen jorden över 
drabbas av schizofreni. I Sverige är 
vinterhalvåret statistiskt sett den far-
ligaste delen av året att födas under. 
Värst drabbade här är de som fötts i 
december månad, vilket är statistiskt 
säkerställt. Under senhösten stiger 
kurvan för att toppa i december och 
plana ut med april. Så se till att födas 

när göken gal! 
 Om bipolär 
sjukdom talade 
Jonas Blixt. Han 
är överläkare och 
Chef  för Inten-
sivvård Neuro, 
Nya Karolinska, 
Solna. Jonas som 
själv har bipolär 
sjukdom, inledde 
med att tala över 
ämnet ”Livet är 
ingen tävling 
men vem vill 
förlora”. Eftersom 
Jonas Blixt är en 
världsberömd 
neurolog, men 
aldrig tidigare 

själv manus och spelar på ett lysande 
sätt även sonens roll i filmen. Philip 
Zandén gjorde rollen som Simons 
pappa. Filmen har gått som spelfilm 
över hela vårt land och mötts av en 
kör av lovord. Nu fick vi i FPS Arvika- 
Eda-Årjäng den stora glädjen att 
hälsa Simon välkommen också som 
föreläsare om sin film, vilken efter 
föreläsningen visades. Ytterligare ett 
kraftfullt inlägg i kampen för ett mer 
fördomsfritt och mer kunskapsorien-
terat samhälle. 
 Simon, som nu är 27 år, berättade 
med inlevelse om hur det är att vara 
anhörig. Särskilt gripande att höra 
när en ung människa berättar. Sedan 
visades filmen. Det var en kväll då 
många hade sökt sig till församlings-
hemmet Cisternen. Alla blev mycket 
gripna av denna film. 
 Har vi uppnått målen med vårt ar-
bete? Har vi nått ut till målgruppen? 
 Vi gjorde ett stort arbete med att 
sprida mail till så många som vi kun-
de nå. Affischerade och annonserade 
i färg i Värmlands tidningar.Vi hade 
mycket välbesökta föreläsningar. 
Besökarna var från olika delar av 
Värmland, anhöriga, kommun/och 
sjukvårdspersonal och personer med 
själverfarenhet av psykossjukdom. 
Att föreläsningarna var kostnadsfria 
och att pauserna bjöd på frukt och 
dricka m.m. var viktiga. Publiken fick 
tillfälle att umgås och ventilera frågor 
med varandra. Vi vill absolut svara ja. 
 Dessa våra föreläsare har givit 
oss av alla sina kunskaper. Många 
personer har visat sin tacksamhet 
både från kommun och landstings-
anställda. Vidare har många andra, 
som tex. anhöriga och personer med 
egen erfarenhethört av psykossjuk-
domar, hört av sig till föreningen 
och framfört sina åsikter om hur 
värdefulla dessa föreläsningar har 
varit. Det fanns besökare som besökt 
alla sex föreläsningarna som vi haft. 
Det har även resulterat i att man nu 
har börjat tala mer om Hjärnans 
sjukdomar i det här fallet schizofreni 
och bipolaritet. Detta tycker vi i FPS 
Arvika-Eda-Årjäng är glädjande.Docent Håkan Karlsson, forskare, 

Nya Karolinska

offentligt berättat om sin diagnos-
tiserade bipolaritet, så blev detta en 
mycket stark upplevelse för många i 
auditoriet. 
 Åsa Konradsson fortsatte sedan 
med att tydliggöra olika skeden m.m. 
i sjukdomens förlopp. Sjukdomen 
kallas även manodepressiv sjukdom 
och innebär att man i perioder kan 
pendla mellan mani och depres-
sion. Sjukdomen drabbar 3% av 
befolkningen. Den behandlas med 
olika mediciner och litium är en 
vanlig sådan. Om sjukdomen kunde 
upptäckas tidigare och bli behandlad 
så skulle detta minska lidande och 
risk för självmord. En mycket vanlig 
orsak till återinsjuknande är när pa-
tienten i ett maniskt tillstånd upple-
ver sig så frisk, stark och pigg att man 
slutar med medicinerna. Detta är 
en upplevelse som många patienter 
känner igen.  
 När vi (Sverker Magnusson och 
Berit Lidman Magnusson som 
representanter för vår förening FPS i 
Arvika-Eda-Årjäng) i april 2019 be-
sökte Schizofreniförbundets kongress 
i Stockholm, kom vi i kontakt med  
Simon Settergren. Han är en ung 
man som vuxit upp med en pappa 
som har sjukdomen schizofreni.  
 När Simon var 23 år gjorde han 
en film om sin pappa. Simon skrev E

REPORTAGE
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AKTUELLT

Hembesöket  
som gick 
hem

TEXT STEFAN BJÖRNSTAM & JANE ERIKSSON
FOTO SUKRU KAR

Som så ofta händer då en person drabbas av denna 
sjukdom är det familjen som drabbas av de värsta van-
föreställningarna. Han fick allt mer konstiga tankar om 
familjen och det slutade inte bättre än att han sade upp 
kontakten med dem. Tobias blev intagen på en psyki-
atrisk klinik där han blev kvar ett 
tag innan han fick plats på en kom-
munalt boende. Det gick bättre för 
honom och han flyttade sedermera 
till en lägenhet där kommunen stod 
för kontraktet. Problematiskt var 
dock att Tobias inte tog några med-
iciner och han fortsatte att vägra 
kontakt med sin familj. Kommunens 
boendestödjare träffade dock Tobias 
varje vecka och han fortsatta att ha 
kontakt med psykiatrin med jämna 
mellanrum. Mamman gjorde allt hon 
kunde för att vara delaktig i sin sons 
vård och hon ansträngde sig för att få 
vara med då de samverkande parter-
na hade SIP-möten. Tobias vägrade 
dock detta.  
 I mitten av november 2018 kom 
boendestödjaren för sitt hembesök. 
Tobias pratade med henne genom 
brevinkastet men vägrade öppna dörren. Anledningen 
sa han var att han inte mådde bra. Han hade feber, ont i 
magen och kräkningar. Boendestödjaren tog för givet att 
det var vinterkräksjukan och gick därifrån. Hon medde-
lade inte någon om Tobias hälsotillstånd. Inte heller gick 

Stefan Björnstam är administratör på Schizofreniförbundet sedan 
april 2019 och utbildad mentalskötare, bl.a jobbat inom psykia-
trin i 10 år som enhetschef inom rättspsykiatrin, handledare och 
föreläsare. Vid sidan av arbetet på Schizofreniförbundet arbetar 
Stefan Som flyglärare med tävlingsflyg som sin stora passion.

Tobias var 36 år då han gick bort. Det var en 
tragisk bortgång som inte hade behövt hända. 
Tobias hade under uppväxten god kontakt med 
både modern och sin syster. Detta ändrade sig 
då han drabbades av schizofreni. 

DENNA HISTORIA VÄCKER FRÅGOR:

Varför negligeras somatiska symptom hos 
psykiatriska patienter? 
 
Hur ska samverkan mellan de kommuna-
la boendestödjarna och psykiatrin kunna 
förbättras? 

Vad gör psykiatrin för att hjälpa patienter 
och deras närstående till en fungerande 
kontakt? 

Vad behöver göras för att de svårast sjuka, 
de som har svårast att ta emot hjälpen ändå 
ska få den hjälp de behöver?

hon tillbaka dagen efter för att se om han mådde bättre 
och för att göra ett nytt försök till kommunikation. Under 
den månaden som sedan förflöt gjordes inga mer försök 
att kontakta Tobias. Strax före Jul kom boendestödjaren 
tillbaka till Tobias men då hade han redan hittats död. 

Han hade varit död sedan 
tre dagar efter det senaste 
hembesöket. Obduktionen 
visade att han dött av en 
inflammerad bukspottkör-
tel. Vattnet i badrummet 
hade runnit fram till han 
hittades.  
 Efter sin sons bortgång 
har mamman pratat med 
kommunansvarige. De 
hävdar att de inte gjort nå-
got fel. Mamman påpekar 
också att hon försökt få 
vara med vid möten kring 
sin son men att det inte 
varit möjligt på grund av 
sekretessen.

VI STARTADE DEN 14 SEPTEMBER 2016, när vi erhållit 7,4 miljoner 
från Allmänna Arvsfonden för att slutligen sätta punkt för arvsfonds-
projektet den 13 september 2019. Det blev inte riktigt, som vi hade 
planerat. Vi har under dessa tre år skapat nätverk, mött och utbildat  
5 759 personer varav cirka 2 000 är barn och unga från år 4 i grund-
skolan till och med gymnasiet. Vi har besökt samtliga kommuner i 
Sörmland. Ibland har vi varit på samma ställe flera gånger, eftersom 
man önskat, att vi skulle komma tillbaka för att utbilda fler. Någon 
gång har det endast kommit fyra personer, en annan gång har det varit 
över 250 deltagare under en och samma seminariedag. Men vi har 
inte bara varit i Sörmland. Vi har faktiskt rört oss över hela Sverige  
i ett fyrtiotal kommuner och vid flera tillfällen har vi gjort flera besök  
i samma kommun. Vi har varit i Pajala i norr, i Helsingborg i söder.  
Vi har varit i Göteborg i väster och i Kalmar i öster och vi har rört  
oss i landskapen emellan.

VI SKULLE MÖTA UNGEFÄR 400 PERSONER i Sörmland varav några 
av dem skulle vara barn. Vår tanke var att utbilda och få till stånd tvär-
professionella och förvaltningsövergripande nätverk kring familjer, där 
någon i familjen lider av schizofreni eller annan svår psykisk sjukdom. 
Vi skapade därför seminariedagar och seminariekvällar kring Suzanne 
Ostens film "Flickan, Mamman och Demonerna". Till dessa dagar 
inbjöds den vårdpersonal från kommun och landsting, som i sitt arbete 
möter människor med schizofreni eller annan svår psykisk sjukdom, 
liksom anhöriga i dessa familjer. Vi ville också särskilt ge barn och 
unga, inte bara de som lever i familjer med psykisk sjukdom, en riktig 
och sann kunskap om vad schizofreni eller annan svår psykisk sjuk-
dom verkligen är. 

Schizofreniförbundets Arvsfondsprojekt:  
"Se Barnet, Flickan, Mamman  
och Demonerna"

KOM IHÅG DET ÄR ALDRIG FÖRSENT! 
HÖR AV DIG!

2016-2019
•	 Startade 14 september 2016.
•	 7,4 miljoner från Allmänna Arvsfonden.
•	 Skapat nätverk, mött och utbildat 5 759 personer,  

varav ca 2 000 barn.
•	 40-tal kommuner i hela Sverige, bland annat från från 

Pajala i norr till Helsingborg i söder, Göteborg i väst och 
Kalmar i öst.

•	 4 – 250 deltagare under seminariedagarna.
•	 Seminariedagar och seminariekvällar kring  

Suzanne Ostens film "Flickan, Mamman och Demonerna".
•	 Utbildat 20-tal seminarieledare.

"Kungen av Atlantis"
Film av Simon Settergren.

Läs mer i Empati nr. 2 2019.

ETT AV KRAVEN SOM ARVSFONDEN HAR PÅ PROJEKT är att det 
ska vara hållbart även efter projektperioden. Vi har utbildat seminarie-
ledare som idag är ett tjugotal, som nu arbetar in "Flickan-"konceptet 
i reguljär verksamhet. Två av de kommuner, som vi besökt, fortsätter 
redan nu med hjälp av sina egna seminarieledare att själva utbilda  
personal och skapa tvärprofessionella nätverk hos sig. Det är Ny- 
köping och det är Södertälje. Södertälje har när hösten är slut san-
nolikt själva utbildat över 100 personer. Vi har nu ytterligare en film, 
som vi kan utbilda kring, nämligen Simon Settergrens film "Kungen av 
Atlantis". Ni kunde läsa om honom och hans film i Empati nr 2 i år.

Men säger du kanske. Vi hann ju inte med. Vi hann inte be er komma 
och hjälpa oss att skapa tvärprofessionella nätverk kring våra familjer, 
där barn och psykisk sjukdom finns. Är det försent? Absolut inte!

KONTAKTA OSS
Båda filmerna kan du, om du så önskar låna från Schizofreniförbundet. 
Tillhör du en IFS-förening handlar det bara om portokostnader. 

Ring och beställ hos oss på tel. 08-545 559 80 eller skriv till oss 
på e-postadress office@schizofreniforbundet.se. Planerar du 
visa någon av filmerna lite mer offentligt blir det till en kostnad på 
1 250:- (inkl.moms) enligt de avtal vi har med filmdistributörerna. 

Vill du, att vi från förbundet ska komma till din kommun och hålla en 
seminariedag, låt oss veta, så kan vi se vad vi kan göra till ett rimligt 
pris. Arvsfonden stod för kostnaderna, när det gällde filmhyra, lokaler, 
fika och mat, seminariemappar, resekostnader, eventuella övernatt-
ningskostnader med mera samt arvoden till ledarna för seminarierna.

E
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Lennart Lundin 
Förste vice ordförande 
Schizofreniförbundet

FRÅGA PSYKOLOGEN

Flera frågor och fem 
goda nyheter

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

Under senaste halvåret har det som vanligt varit en  
jämn ström av frågor till Schizofreniförbundets psykolog. 
 Många har handlat om hur man bemöter familje- 
medlemmar som är drabbade av schizofreni men  
många handlar om hur man ska hantera vården och 
socialtjänsten.  
 
När en familjemedlem blir mer och mer psykotisk men 
själv inte förstår det; vad gör man. Ett svårt dilemma där 
det inte finns några enkla lösningar. Det förefaller extra 
svårt om detta inträffar för första gången i personens liv. 
Det är förvirrande för den övriga familjen. Vad är det 
som händer? Man har ingen kunskap om psykiska sjuk-
domar och vet inte heller hur vårdmaskineriet fungerar. 
Familjen vet inte vad ett vårdintyg är eller hur man gör 
för att få ett sådant. Man försöker tala den sjuke tillrätta 
vilket ibland bara leder till konflikter. Ibland har man för-
sökt få hjälp inom psykiatrin men blivit avvisad eftersom 
det inte finns någon patient inskriven hos dem. Mina råd 
är ofta att ta kontakt med Vårdcentralen. Har man tur 
finns hjälp och stöd där och i sista hand om det är helt 
nödvändigt, hjälp med ett vårdintyg. Det finns bra hjälp 
på nätet genom 1177 eller privata sidor som till exempel 
Doktorn. En nyutkommen bok är bra att ta till sig är ”Jag 
är inte sjuk. Jag behöver inte hjälp” av Xavier Amador. 
Mycket bra råd om hur man om möjligt undviker att 
hamna i konflikt inom familjen kring sjukdomen. 
 
Hur få kontakt med vården? Jag får höra helt hjärt- 
skärande historier om hur anhöriga negligeras och  
lämnas helt utan eget stöd. Senast ringde en ung kvinna 
som berättade att hennes sambo hade blivit tvångsinlagd 
på en psykiatrisk klinik. Inget stöd till henne som var  
helt nybliven mamma med en liten bebis att ta hand om. 
Inga speciella informationsträffar, inga direktkontakter 
med henne och inga inbjudningar till resursgrupp.  

Nu hade hennes sambo blivit utskriven och skulle vänta 
en månad på öppenvårdskontakt (!!). Fortfarande ingen 
kontakt med henne. Jag rådde henne att kontakta kurator, 
antingen på den avdelning som sambon hade varit inlagd 
eller på öppenvårdsmottagningen. Om inte det funkade: 
ring chefen på mottagningen och kräv en resursgrupp.  
En resursgrupp är ett forum kring patienten som får 
information, stödjer varandra och fattar beslut. Det finns 
nu en bra hemsida om vad en resursgrupp är. (ract.se) 
 
Hur få kontakt med socialtjänsten? En svårare fråga 
eftersom socialtjänsten är olika organiserad i olika kom-
muner. Det kan också vara svårt att komma i kontakt 
med den person som verkligen har makt att fatta beslut. 
I de ekonomiska svårigheter som många kommuner dras 
med, har rätten att fatta beslut (delegation) centraliserats. 
Nivåer som man som familj/klient kommer i kontakt 
med, har ofta en mycket stor personalomsättning (spe-
ciellt i större städer). Detta kan föra med sig att en orolig 
familjemedlem kan få tala med en boendechef som säger: 
jag vet ju egentligen ingenting om den här gruppen eller 
dess behov. Jag är alldeles ny. (Autentiskt yttrande). Mitt 
råd är att gå uppåt i chefsleden och försöka få en dialog 
med någon chef några våningar upp. Försök att vara så 
konkret som möjligt i synpunkter, kritik och förslag. 

Hur få till stånd en SIP? En samordnad individuell plan 
– SIP – är ett sätt att koordinera insatser (oftast vården 
och socialtjänsten). Det är en lagstadgad rättighet och 
skall kallas till om någon av de inblandade organisatio-
nerna eller patient/anhörig begär det. Fördelen med att 
planeringsmöten kommer till stånd som en SIP är att 
beslut ska dokumenteras, ansvarsfördelningen ska klar-
göras och att det ska ske en uppföljning. Jag har fått höra 
fall där man har haft möten mellan vården, olika repre-
sentanter från socialtjänsten, anhöriga och förvaltare, där 

anhöriga trodde 
att de satt på ett 
SIP-möte men 
där socialtjänsten 
efter mötet sa: 
Nej, ingen bad att 
detta skulle vara 
ett SIP-möte. Alltså 
inga beslut, ingen 
dokumentation 
och ingen uppfölj-
ning. Mitt råd är 
att anhöriga då ska 
hänvisa till lagen 
och kräva en SIP. 

Händer det något po-
sitivt på psykosfronten? 
När vi pratat en stund om 
de akuta problemen fråg-
ar ofta den som ringer: Det 
känns så segt, finns det positiva 
nyheter? Det är roligt att kunna 
svara: ja absolut. Här är några positiva 
nyheter. 
 Vi har fått stora studier om hur antipsykos-
medicinerna påverkar långtidsförloppet. Många 
patienter och anhöriga är oroliga över de eventuella ris-
kerna med att ta medicinen under flera år. Stora svenska 
studier (omfattande samtliga patienter med en schizo-
frenidiagnos i Sverige) visar att riskerna för förtidig död 
och återinsjuknande minskar radikalt med en kontinuer-
lig, modern medicinering. Goda nyheter! 
 Det håller på att hända något på den farmakologiska 
sidan. Utvecklingen har stått stilla några år när forskarna 
letat efter nya verkningsmekanismer. Nu förefaller det 
som om det arbetet börjar ge frukt. Ännu finns inte de nya 
medicinerna men de finns runt hörnet. Goda nyheter! 
 Det har kommit nya nationella riktlinjer för schizo-
freni och också ett Vård- och insatsprogram. Här får 
psykiatrin och socialtjänsten råd och vägledning i sitt 
förbättringsarbete. Som enskild patient eller anhörig har 
man nu en sorts ”garantisedel”. Det är så här som god 
vård och goda socialtjänstinsatser ska se ut. Ett verktyg i 
dialog med beslutsfattare. Goda nyheter! 
 Schizofreniförbundet har framgångsrikt drivit kam-
panjen "Se barnet" som nått flera tusen deltagare. Nu går 
man vidare för att nå barn som haft svårt att hitta stöd 
innan med kampanjen BUSKUL. Goda nyheter! 

 Kampanjen "Bättre psykosvård" med fokus på att mins-
ka psykosåterfallen, ångar på. Nya möten i Skåne och i 
Stockholm med politiker och vårdföreträdare är inpla-
nerade. Politikerna har visat ett stort intresse av att vara 
med och ta del av förbundets krav på förbättringar.  
Goda nyheter! 
 StigmaWatch har startat. Syftet är att hålla koll på  
media av olika slag och uppmärksamma stigmatiseran-
de och fördomsfulla yttranden om psykisk sjukdom i 
allmänhet och schizofreni i synnerhet. Ett litet kontor i 
Göteborg koordinerar ett nätverk runt om i Sverige av 
StigmaWatchers som rapporterar in fördomsfulla ytt-
randen. Sedan skriver kontoret ett vänligt brev till den 
som gjort bort sig med information om vad schizofreni 
verkligen är. På hemsidan kommer det att finnas mycket 
information och där får du information om hur just du 
kan göra en insats och bli en del i nätverket!

"FLERA KAMPANJER DRIVNA AV 
SCHIZOFRENIFÖRBUNDET HAR NÅTT 

TUSENTALS DELTAGARE"

E
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AKTUELLT

Därav skapades verksamheten med 
personliga ombud. Verksamheten 
finansieras till största delen av 
statsanslag men de personliga ombu-
den är anställda av kommunen. De 
personliga ombuden arbetar dock på 
den enskildes uppdrag och är fristå-
ende från myndigheter och vårdgi-
vare. En av de personliga ombudens 
huvudsakliga uppgifter är att vara ett 
stöd för brukaren i kontakter med 
bland annat vården och socialtjäns-
ten. Schizofreni är en sjukdom som 
påverkar funktionsförmågan hos den 
drabbade på många och omfattande 
vis. För att göra sin röst hörd och 
sina rättigheter uppfyllda är de alltså 
många gånger helt beroende av ett 
personligt ombud.  
 Under den senaste tiden har Schi-
zofreniförbundet fått signaler från 
lokalföreningar ute i landet om att 
många kommuner planerar att spara 
in på denna verksamhet. Då vi ställer 
frågan till YPOS (yrkesföreningen för 
personliga ombud i Sverige) har de 
fått samma signaler. Flera kommuner 
bland annat på småländska höglan-
det samt Falun och Kumla har dessa 
nedskärningar på förslag. Detta vore 
djupt olyckligt för schizofreniförbun-
dets medlemmar.  
 En anledning till detta skulle kun-
na vara att du en kommun har dåligt 
med pengar blir det de verksamheter 

Neddragning av 
personliga ombud?

som inte är lagstadgade som det 
sparas på. Detta trots att regeringen 
i sin budgetproposition föreslagit att 
skjuta till 30 miljoner kronor till de 
personliga ombuden över en treårs-
period.   
 Mål 16 i FNs globala mål är att 
alla samhällen ska vara fredliga och 
inkluderande.  Mål 16 innebär att 
alla medlemsländer bör verka för och 

Efter psykiatrireformen blev 
många med kroniska psykiatris-
ka sjukdomar hänvisade till att 
klara livet enbart med hjälp av 
psykiatrisk öppenvård samt bo-
endestöd.

TEXT STEFAN BJÖRNSTAM
FOTO NICHOLE WARMAN

•	 Diskrimineringsgrundande 
funktionshinder.

•	 Nya budgetpropositionen 
anslås det 30 nya milioner, 
men kommunerna som ofta 
har ont om pengar vill gärna 
dra ner på tjänster som inte 
är lagstadgade.

•	 Lagstiftning kring detta?

•	 Norrtälje 3 tjänster borta.

•	 Västra Östergötlland  
neddragningar.

personligtombud.se

regeringen.se

genomdriva icke-diskriminerande 
lagstiftning och politik för en hållbar 
utveckling. Sverige har tillsammans 
med de andra 192 medlemsstaterna 
i FN varit med och tagit fram dessa 
mål. Sammanfattningsvis betyder 
dessa mål att alla personer ska ha 
samma möjlighet att påverka de 
demokratiska processerna samt ta 
del av samhällets fulla utbud, oavsett 
om hen lider av en funktionsnedsätt-
ning eller ej. Detta stämmer bra med 
Socialstyrelsens uppdragsbeskrivning 
av personligt ombud ”Verksamheten 
med personligt ombud riktar sig till 
personer med långvarig och omfat-
tande psykisk funktionsnedsättning 
som har behov av särskilt stöd för 
att kunna tillvarata sina rättigheter i 
samhället”.  
 Enligt Schizofreniförbundet skulle 
en minskning av antalet personliga 
ombud strida mot de globala målen. 
Dessutom kan man fundera över hur 
det skulle ses ur ett diskriminerings-
perspektiv? Funktionshinder är en 
av sju diskrimineringsgrunder och 
tanken med de personliga ombu-
den är att personer med ett psykiskt 
funktionshinder ska ha samma möj-
ligheter att utöva sina medborgerliga 
rättigheter som människor utan 
funktionshinder. Vad händer med 
dessa rättigheter om de personliga 
ombuden försvinner?

"ENLIGT SCHIZOFRENI-
FÖRBUNDET SKULLE EN 
MINSKNING AV ANTALET 
PERSONLIGA OMBUD 

STRIDA MOT DE  
GLOBALA MÅLEN"

TANKAR KRING VIKTOR RYDBERGS 
TOMTE I VÅR TID

SÅ LITEN SÅ SLITEN DU TOMTE SÅ GRÅ
JAG UNDRAR JUST NU VAD DU GRUBBLAR UPPÅ

I VÄRLD FYLLD AV ORO MED MÄNNISKOR I STRID
DU GRÅTER DU SUCKAR FÖRSTÅR EJ VÅR TID
VAR DET VÄL BÄTTRE UNDER ÅR FÖRE OSS

OCH ÄR DET JUST MÄNSKLIGT ATT BRÅKA OCH SLÅSS

JAG HÖR DINA SUCKAR OCH DÄRTILL DIN GRÅT
MEN ÄR DET SÅ SVÅRT BARA SÄGA FÖRLÅT

OCH SEN RIKTA BLICKEN MOT STJÄRNAN I ÖST
TY DÄR KAN HOS HENNE JUST DU FINNA TRÖST

VI OFTA LIKT DIG HAR SÅ SVÅRT ATT FÖRSTÅ
ATT VI GENOM DETTA GUDS FRID SEN KAN NÅ

MEN ÄN TYCKS DU GRUBBLA OCH ÄN UNDRAR JAG
OM DU VÅGAR STANNA OCH VILA ETT SLAG
FÅ TÄNKA OCH NJUTA AV ALLT SOM ÄR GOTT

OCH KÄNNA DIG TACKSAM FÖR ALLT DU HAR FÅTT
I JULTID ÄR CHANSEN FÖR DIG UPPENBAR
ATT SKÅDA I ÖSTER EN STJÄRNA SÅ KLAR Av: Margaretha Hertelius

M+K sitter i solen på sin terrass. Signal på dörr- 
klockan. M öppnar. Utanför står ung piercad tjej:  
– Hej, jag ska vara boendestöd till C.B. 
 
M: Då har du kommit fel. C bor inte här. Jag är hans mor. 
Vem har skickat dig ? Vad heter du? 
Besökaren: Jag heter L och jobbar på boendet Vildanden. 
M: Har du leg? 
L: Nej, men kanske i bilen.
M: Du ska hem till C som blir orolig när ingen sagt något 
om att du ska ersätta E.
L: Jag vet ingenting, fick reda på detta i går.
M: Vet du vad du ska göra hos C? 
L: Nej, men jag läste lite om uppdraget på papper. 
M: Vem skickade dig? 
L: Min chef, jag har ingen del i beslutet. 

M: En sådan situatiopn kan göra C (och andra före- 
trädare för målgruppen) både upprörda, rädda och 
osäkra.
L: Jag håller med , det känns inte alls bekvämt för  
mig heller. 
M: Så här får cheferna inte göra; helt förkastligt att sända 
dig utan rätt adress och ingen portkod till en klient  
(manlig) där ingen koppling finns. Nu kör jag dig till C 
och följer med så att du kommer in och C förstår vem  
du är. 

Slutord: Koden ändrad, mobiltel till C som öppnar. Glatt 
möte med tacksam C som nu är trygg. Nästa uppgift för 
stackars L är därefter att hitta tillbaka till sin bil, parkerad 
i annan del av byn.

Nedtecknat på plats av Monica Beckman 

Situation ur vardagen

E



Lokalföreningarna i Schizofreniförbundet erbjuds utbildning och stöd i förberedelserna till samtalsdialog med 
politikerna. Kampanjen syftar till att sjukvården ska redovisa sina resultat med fokus på återfallsprevention. 

Kampanjen har fått statsbidrag så utbildningen kan erbjudas utan kostnad till lokalföreningarna.
Kontakta Lennart Lundin: lennart.b.lundin@icloud.com


