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Margaretha Herthelius 
Ordförande Schizofreniförbundet

”Man försöker 
dra in på stöd och 
rättigheter som vi 
har tagit för givna.”

 
stå emot försämringar

är jag skriver detta har 

har fått möjlighet till vila 
och rekreation under som-

Men vi kommer säkerligen att 
minnas sommaren 2016 främst för 
de fasansfulla och vidriga dåden och 
olyckorna, som tog många män-

händer i vårt eget land? Jag tycker att 

inte minst när det gäller de grupper, 

I mars förra året startade i Stock-
holms län på försök den så kallade 
psykiatriambulansen, ett fantastiskt 

rycka ut, när någon drabbats av all-
varlig psykisk ohälsa med suicidrisk, 
kan man ringa efter psykiatriambu-

-
lanssjukvårdare en sjuksköterska med 

trodde att denna verksamhet blivit 
känd för alla, inte minst mot bak-
grund av att man i lokalpressen vid 

Döm om min förvåning, när jag 
som nämndeman i övervaknings-
nämnden häromdagen förstod att 
vetskapen om psykiatriambulansen 

en av de personer som skulle möta 
oss i nämnden drabbats av allvarlig 
psykos, visste man inte hur man 

visserligen överens om, att ärendet 

skulle tas upp vid senare tillfälle och 
att den drabbade absolut behövde 
akut vård, men man kände inte till 

-
niskors lika värde och allas rätt till 
god och adekvat vård, delaktighet och 
gemenskap och ändå ser vi hur man 
från olika håll försöker dra in på stöd 
och rättigheter, som vi i många år ta-
git för givna och att goda initiativ inte 

Jag tror, att Schizofreniförbun-
det, ja hela funktionshinderrörelsen, 
behöver mobilisera för att bevaka att 
det som vi med möda uppnått inte tas 
ifrån oss och att de goda exemplen 

-
tiker, skriva insändare och debattar-
tiklar och bjuda in till möten, då kan 
vi skapa en större medvetenhet och 

En positiv nyhet är att socialför-
säkringsminister Annika Strandhäll 
dragit tillbaka sitt fullständigt hor-

arbetsgivaren ska betala 25 procent 
av lönen vid långtidssjukskrivning 

-
per har redan idag stora svårigheter 

Annika Strandhälls förslag förmed-
lade en vilja att stänga dörren för 
många och för säkerhets skull också 

lättnad, att regeringen har lyssnat till 

Er förbundsordförande
Margaretha



Empati nr 3 • 2016 3

Lennart Lundin 
Förste vice ordförande Schizofreniförbundet

”Ska vi samarbeta måste det handla  
om frågor där vi vet vad vi vill.”

Vem kan man lita på?

Lennart Lundin

Riksrevisionen har 
nyligen publicerat en 
granskningsrapport: 
”Säkra och effektiva 
läkemedel – hur hante-
rar staten läkemedels-

starka band mellan dem som ska 

till skillnad mot individuell korrup-

I sammanhanget är det naturligtvis 

sargat av just det första slaget av kor-

Svårigheten vid granskning av lä-

bekymmer är kvaliteten i de forsk-
ningsrapporter som utgör underlag för 

bekostar den mesta forskningen) är att 

granskning är, eller har varit, kon-

naturligt eftersom experter är efter-

-
dationer för att göra myndigheternas 
granskningsuppdrag bättre och mer 

Man kan vidga frågan för Schi-
zofreniförbundets del: vem ska vi 

I Sverige har det funnits en inställ-
ning från ideella rörelser att det är 
okontroversiellt att ta emot bidrag 
från offentliga organisationer och 

tidiga kontakter med brukar/anhörig-  
rörelser i England och USA att man 

Myndigheter och offentliga organisa-

i Sverige låta oss sponsras av dem? 

Patientorganisationerna måste vara 
ytterst vaksamma så att de inte blir 

vi samarbeta måste det handla om 

Samarbetet måste kringgärdas av 
klara avtal, och vad vi gör tillsam-

Ett exempel på detta är förbun-
dets arbete för att få psykiatrin att 

Fokus är att få till bättre politi-

handlar om att inte beställa ”pinnar” 
(dvs prestationer) utan att beställa 

goda resultaten bör vara färre psykos- 

Efter en debattartikel från för-
bundet i Dagens Medicin 27 juni 
har vi inlett ett samarbete med tre 
läkemedelsbolag om att arrangera 
ett runda-bordssamtal med politiker, 

ska utmynna i en vägledning till Schi-
zofreniförbundets lokalavdelningar 
för deras dialog med politikerna i 

När vi har genomfört aktiviteterna 

att betala kostnaderna för arrang-
-

30års-jubileum och kongress 
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”Jag har fått kvarlåtenskapen efter en person som inte hade betalat 
sina räkningar. Nu strömmar kravbreven in. Vad ska jag göra?”

Dödsbo krävs på skulder

Per Scholtz, förbundsjurist. 

 Juristen svarar: 
I somras stötte jag på följande 

Hans sammanboende sedan 

förordnat att sedan ett barn fått sin 
laglott skulle hela kvarlåtenskapen 

Bouppteckning skulle upprättas 
av en ansedd byrå men drog ut på 

sista sjukdomstid  struntat i att betala 

sig vid dödsfallet försiktigt uttryckt i 

medlem har ingen uppfattning om 
dödsboets ställning men misstänkte 

varje dag räkningar med posten 

inkassoföretag och ganska hotfulla 

bouppteckningsbyrån men denne 
var som många andra i detta land på 

När han sedan ringde mig var mitt 
råd: Betala inte!

-

många fordringsägare, även kom-

muner, skickar fakturor på vinst och 
förlust och hoppas på betalning från 

Har man betalat kan det vara svårt att 

Mitt råd till den som fått en faktura 
under omständigheter som ovan är att 
inte betala och att överlämna fakturan 
till den som skall göra bouppteck-

Är det så att en dödsboanmälan 

Överlämna fakturorna till den kom-
munale befattningshavare som skall 
göra anmälan så får vederbörande ta 

i hade val för knappt två år 
sedan och i stora delar av landet 
förändrades majoritetsför-

hål landena i både landstings- och 

skatter höjdes och tidigare brister 
skulle åtgärdas liksom att eftersatta 
grupper skulle lyftas fram och i vissa 

oavsett majoritetsförhållanden är på 
-

att nya, effektivare och mycket dyra 

-
ende på var du är bosatt här i landet 
är detta antingen en utopi eller något 
som sjukvårdshuvudmannen normalt 

De öppna bristerna i vården är 
ungefär desamma som tidigare år; 
personalbrist som förvärras under 

vissa personalkategorier som kan 
medföra hot mot vårdens säkerhet 
och kvalitet, sängar i korridorer 
och sköljrum, stängda vård- och 

-
landen är sedan årtionden väl kända 
av sjukvårdsadministratörer men 
trots detta har man inte förmått 
prestera förslag eller åtgärder mot 

Enligt min mening är detta 
tillstånd, som även på många håll 
medfört ett symbiotiskt för hållande 
mellan de politiska och administra-
tiva ledningarna, skadligt och måste 

så lång tid missat väsentliga delar av 

Det bör tagas politiska initiativ för att 

-
freni och liknande psykossjukdomar,  
upplever ständigt försämringar i de 
insatser som de får från kommuner 
och landsting och nästan alltid är skä-

inte medias öron, vi kan oftast inte 
göra vår röst hörd och vi demonstre-
rar inte inför dem som fattar beslut i 

Förbundsjurist Per Scholtz kräver:  
Staten måste ta över vården

Per Scholtz

Fotnot: Läs Per Scholtz krönika i dess 
helhet på vår hemsida under ”Läs mer”.
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Text: Kristina Kleinert
Foto: Nils Croné

-

För några år sedan tedde det sig 

stora skådespelarnamn eftersom han 

starkt för historien att han försökte i 

”Kungen av Atlantis” handlar om 
en ung man som tar hand om sin pappa 

Ny film om kärlek 
och schizofreni

han försöker bryta sig loss, men det är 
lättare sagt än gjort eftersom pappan 

mycket humor och det är lätt att tycka 
om pappan som spelas av Philip Zan-

– Ska jag skildra en psykiskt sjuk 
person ska det vara på ett charmigt och 

dock en problematik och underton 

Filmen bygger på mina egna erfarenhe-

Filmteamet började spela in den 
11 juli  och höll på fem arbetsveckor 

pågår en första råklippning, därefter 
blir det färgläggning, ljudmix, musik 

framhålla att Ursula Fogelström var 

Simon Settergrens pappa har schizofreni och kallade sig Kungen av Atlantis. Nu gör 
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örren är 
olåst och 
man kom-
mer rakt in 
i allrum-
met med 
det stora 
matbordet 

så kan man bara sitta tyst och vara 
en del av gemenskapen utan större 

-

Balder har funnits i 30 år och är 
en kommunal verksamhet som drivs 

-
skugga om inte journalisten och do-

fått tips om den högt älskade lokalen 

-

-
jer  en handfull av gästerna på Balder 

En av dem är Lotta som varit psy-
kiskt sjuk hela sitt vuxna liv och som 
långa perioder är inlagd i slutenvår-

– Men någon vård är det inte på 

Det är tryggheten jag behöver när jag 

Lotta var en gång både journa-
list och skådespelerska men nu vid 
54 års ålder är hon sedan många år 
förtidspensionerad och tar en dag i 

delvis i schack och aggressionsut-
brotten från förr har dämpats med 

behandlingen, ibland har Lotta känt 

– Jag kommer hit till Balder varje 

gå till ett jobb, en rutin som hjälper 

Hon brukar ta bussen dit vid tolv-

Det krävs inget biståndsbeslut eller nå-
gon pappershantering för att få komma, 

får köpa kaffe eller god hemlagad 
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>

-

20 och 35 kronor och en kopp kaffe 

har det också varit surströmmings-
skiva på Balder, 

– Man pratar med personalen och 

Personalen blir nästan som ens per-

skor som bryr sig och som saknar 

hänt att personalen på Balder har 
hjälpt henne till psykakuten när ång-

-
nar då och då bio- eller museibesök 
till subventionerat pris, men mest um-

– Man hinner inte med något an-

Satsning på Balder
På Balder arbetar Elisabet Bruzelius 
och hon har varit med ända sedan 

var från början ett samarbete mellan 
landsting och kommun, men togs 
över av kommunen i samband med 

det långtifrån idag, även om Balder 
har motsvarigheter också på andra 

 Balder
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Text och foto:  
Marianne Hühne von Seth

– Det är inte så enkelt som det kan 

Man måste ha ett mål och ett förhåll-
-

punkt och mötesplats, där gästerna 
kan känna sig välkomna och trygga, 

Under en period var verksamheten 
hotad när stadsdelen skulle spara 
pengar och det var stora neddrag-

personalen minskade och öppetti-

– Nu är det tvärtom, stadsdelen 
satsar och vi utökar öppethållan-
det till fem dagar från fyra dagar i 

personal och driften, vilket är en ök-

Lokalen har funnits på Norr-
tulls gamla sjukhus i ålderdomliga 
byggnader hela tiden och har växlat 

I dag är det stora allrummet navet på 
-

Elisabet berättar att det är väldigt 

få regler på Balder men gästerna ska 
vara trevliga och schyssta mot varan-

 – Man kan bli förvånad att det går 
så bra, för många har stora svårighe-

-
manhang där människor möts blir det 

alla är välkomna, utan biståndsbe-

116 personer besökte Balder någon 
gång förra året, några varje dag, 
andra kanske bara några gånger om 

ibland skulle vara proppfullt, men 
besökssnittet är 17-20  personer per 

hit kan vara det som får människor 

Man blir sedd här och vi frågar efter 
gästerna och bryr oss om dem, säger 

valde att skildra vardagen på Balder i 
en tid då välfärden går på knäna och 
både socialtjänst och psykiatrin är 
otillräcklig för de människor som har 
psykossjukdom eller annan psykisk 

Alandh i hans 
arbetsrum på 

-
vision i Stock-

under ett långt 
yrkesliv brytt sig 
om tilltufsade 
människor som 

han skildrar med stor värme, och med 

En del av de medverkande har också 

– Det är viktigt för mig att lyfta 
fram de här frågorna för en större 

ska kunna förändra tillvaron, men om 

fortfarande som anställd på Sveriges 

Han och de två medarbetarna, foto-
grafen Kalle Segerbäck och klipparen 

-
sat team som har arbetat tillsammans 

Produktiviteten är hög och den här 

är under klippning, den handlar om 
hans egna fosterföräldrar och deras 
liv, en annan handlar om landslaget i 
Kosovo och deras vedermödor för att 

hitta en historia varje dag, bara 
genom att åka tunnelbana fram och 
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Andra säsongens upp-
laga av Djävulsdansen 

-
-

punkten låg på hur det 
är att vara anhörig till 

Åsa Konradsson Geuken och hen-
nes bror Mats medverkade i det andra 
programmet och berättade öppet om 
hur tillvaron förändrades när sjukdo-

och kaos kunde vändas till en kanske 
ännu större kärlek och närhet än den 

kring psykiskt sjuka tror jag beror på 

viktig, för den bidrar till att sprida 
kunskap om schizofreni och andra 

Hon var 14 år när broderns schizo-
freni bröt ut och han förändrades från 
den ena dagen till den andra, från att 
vara en älskad och okomplicerad bror 

TV-serien Djävulsdansen  
avdramatiserar schizofreni

-
givningen.  Forskaren Åsa Konradsson Geuken vet hur det är. Hennes bror lider av schizofreni 
och i tv-programmet Djävulsdansen berättar de om sin relation. 

– Jag var mitt i det egna identitets-

höll Mats sjukdom helt för mig själv 

Hon berättade om Mats för männ-
iskor som betydde mycket för mig, 
som min lärare, baskettränaren och 

Det är mycket vanligt att anhöriga 
reagerar med ångest och skam och 
Åsa tror att hennes mammas medicin-
ska kunskaper och allmänna klokskap 
blev avgörande för hur familjen kom 

– Mamma förklarade att Mats hade 
drabbats av en sjukdom i hjärnan, 
precis som man kan drabbas av sjuk-

Broderns sjukdom ledde till att 
Åsa ville veta mer om schizofreni 
och hennes engagemang ledde till en 

neuropsykofarmakologi vid Karolin-
ska Institutet, vilket förenklat innebär 
att hon undersökte hur olika antipsy-

kotiska läkemedel reglerar hjärnans 

Uppsala Universitet där hon vidare 

Eftersom Åsa har sett hur okun-
skap kring psykisk sjukdom skapar 
fördomar ägnar hon själv mycket tid 

är också ledamot i Schizofreniförbun-

– Jag föreläser i olika samman-

Min förhoppning är att synen på 

I dag har Åsas bror varit sjuk i 
28 år och deras relation är stabil och 

-

– Jag vill uppmana föräldrar och 
syskon till någon med psykisk sjuk-

Det är ok att känna hat och skam i ett 

Text: Marianne Hühne von Seth
Foto: SvT
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M
ånga människor med psykisk ohälsa 
har en god man, vars uppgift bland 
annat är att sköta huvudmannens 

-
tastiskt ideellt arbete för ett blygsamt 

-
rapporter om gode män och förvaltare 
som har förskingrat stora summor, 
med polisanmälan och rättslig pröv-

Det är kommunernas överför-
myndare och överförmyndar- 
nämnder som ansvarar för att de 
redovisningar som gode män och 
förvaltare lämnar in årligen är 

i sin tur sköter verksamheten 
enligt regelverket kontrolleras av 
länsstyrelserna, som är tillsyns- 

en omfattande granskning av 

alla de 8 000 inspektionsrapporter 
som länsstyrelserna runt om i 
Sverige har skrivit efter tillsyn av 
överförmyndare och nämnder under 

ett antal anhöriga och huvudmän som 

granskade hade 24 miljoner kronor 

Svt:s beräkningar kan det totalt röra 
sig om hundratals miljoner kronor 

styrelserna i uppdrag att förbättra 
och utöka tillsynen över överför- 

har kritiserat länsstyrelserna för att de 
inte sköter sitt uppdrag enligt lagens 

Skärpt tillsyn av 
Nu ska Länsstyrelserna inte bara 

skärpa sin tillsyn utan också bli bättre 
på att stödja överförmyndarna och 

är antalet granskare på Länsstyrelsen 
för Stockholms län fyra personer, 
ingen förändring jämfört med för ett 
år sedan och budgeten för tillsynen 
har inte heller utökats, enligt juristen 

Grundregeln är att varje 
överförmyndare eller överförmyndar- 
nämnd ska ha tillsyn en gång om året, 

många akter som granskas, eller hur 

många av dessa som är föranledda av 
stickprovskontroll eller efter anmälan 

 
Johansson vad han tycker om sys-
temet med gode män och förvaltare, 

företrädaren en värdefull insats för 
att stödja en medmänniska i en utsatt 

det att ställföreträdare missköter sitt 

för samhället att se till att systemet 

. 
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 överförmyndarna
som var i våras uppdagade brister i 
tillsynen som gjorde mig allvarligt 

Han skriver också att det är 
oacceptabelt att utsatta människor 
blir av med sina tillgångar och att han 
haft möte med Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) för att lyfta 
frågan och de är överens om att 

Finns det skäl att höja kraven på den 
som får förtroendet att vara god man?

sker en ordentlig kontroll av att den 
tilltänkte gode mannen uppfyller 

lagens krav och att kontrollen  

ett och ett halvt år sedan trädde en 
ny lagstiftning i kraft som skärpte 
den kontroll som överförmyndaren 
ska göra av tilltänkta gode män och 

Däremot ser han inga skäl att 
skrota hela systemet, som kritiker 

– Att ersätta god man-systemet 
med något annat skulle behöva 
föregås av omfattande utredning och 

tycker jag att vi måste se till att 

Förra hösten skrev Empati senast 
om bristerna i systemet, sedan 
Överförmyndarnämnden i Stockholm 
hade fått kritik både av Länsstyrelsen 

för att granskningar av årsredo- 
visningarna kunde ta åratal, var 
bristfälliga samt att man inte hann 

När vi nu talar med Överför- 
myndarförvaltningen i Stockholm på 
nytt har personal- styrkan fördubblats 
och den nya förvaltningschefen 
Håkan Andersson säger att beman- 
ningen nu ger möjlighet till bättre 

har varit en underbemanning som 
har bottnat i för lite pengar från 

– För ett år sedan var vi 22 

högskoleutbildade och kompetenta 
personer, men de måste internutbildas 
i den här väldigt speciella branschen 
innan vi kommer upp i full kapacitet, 

huvudmän som har god man, av 
dessa är drygt 2 000 nytillkomna 

– Det största bekymret är bristen 
på gode män, säger Håkan Anders-
son och berättar att man dammsuger 
Stockholm för att få in nya, bland 
annat genom att kontakta pensionärs-

Han nämner snabbare granskning 
av årsredovisningar och utökade kon-
troller när de nyanställda har kommit 

Håkan Andersson betonar också att 
förvaltningen varje år sparkar cirka 
50 olämpliga gode män och att en del 

under lång tid, men nu har vi starkt 
stöd  och är på väg mot ordning och 

brister tar lång tid, säger Håkan 

Text: Marianne Hühne von Seth

 



Annons

Du är inte ensam 

AVSÄNDARE:
Schizofreniförbundet
Hantverkargatan 3G,

112 21 Stockholm

Posttidning

Janssen-Cilag AB  Box 4042, SE-169 04 Solna, Sweden 
Tel +46 8 626 50 00, Fax +46 8 626 51 00, www.janssen.com/sweden

Du är inte ensam
 
Schizofreni kan stjäla lyckan i vardagen, inte bara för dig som har sjukdomen, 
utan också för dina nära och kära. Därför är det viktigt att använda både 
kunskap och goda exempel för att ge möjlighet till ett innehållsrikt liv.

Janssen har en gedigen historik inom schizofreni och psykossjukdomar. 
Doktor Paul Janssen, som grundade företaget, har tillsammans med sina 
forskarteam utvecklat flera antipsykosläkemedel sedan 1958. Idén med våra 
senaste läkemedel är att du inte ska behöva tänka på din medicinering lika 
ofta, utan kunna ägna din tid och kraft åt dina mål i livet. 

Idag finns valmöjligheten att ta sitt läkemedel varje dag, varje månad eller fyra 
gånger om året. Med dessa alternativ vill vi på Janssen tillsammans med andra 
goda krafter hjälpa dig som lever med schizofreni.

Du är inte ensam
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