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Riksorganisationen mental hälsa (RMH) bildas i Stockholm den 28 januari.  
Curt Åmark (bild nedan), docent i psykatri, väljs till ordförande. Första  
lokalavdelningen ansluter sig: Falbygdens patientförening i Falköping.  
Ett utskick (bild till vänster) går ut till alla Sveriges mentalsjukhus.

En stor kampanj 
arrangeras med RFHL 
och ALRO: »Bort med 
tvång och förtryck 
inom mentalvården«. 

Första numret av Pockettidningen R  
ges ut tillsammans med de andra  
R-förbunden. Svordomen i titeln »Varför 
i helvete har vi ingenting att säga till om« 
får Falköpings patientförening att gå ur 
RMH (de återinträder dock senare).

Namnet ändras till 
Riksförbundet för Social 
och Mental Hälsa.

Samarbetet med 
de andra så kallade 
R-förbunden börjar 
(KRUM, ALRO, RFHL).

Pockettidningen R  
ger ut »Vårdad till 
vanvett – rapport 
från ett svenskt 
mentalsjukhus« 
som väcker stor 
uppståndelse.

Vänstervåg och 
intensiv politisk 
debatt. I Lund 
bränner anarkister 
ner rättspsykia-
triska kliniken och 
RMH lokalt stödjer 
aktionen. 

Första numret av 
RMH-Nytt ges ut.
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Revansch! kommer ut med 
sitt första nummer. 

Förbundet anmäler svenska 
staten till Europadomstolen 
med anledning av att Sverige 
har flest slutenvårdsplatser i 
världen.

Den landsomfat-
tande kampanjen 
»Tillbaka – till 
vad?« (fortsätt-
ning på »Vägen 
tillbaka«) har 
budskapet att 
»ensamhet och 
isolering och 
fortsatt utanför-
skap får inte bli 
det enda alterna-
tivet till att vara 
intagen på en 
vårdinstitution«.

Ungdomsförbundet RUS 
startar. Ger bland annat ut 
tidningen »Rus news«.

Startar boende- och 
sysselsättningskol-
lektivet Vallmotorp, 
utanför Katrineholm, 
tillsammans med 
Intresseföreningen 
för schizofreni.

Psykofarmakaprojektet kartlägger alla neu-
roleptikapreparat i landet och ger ut »Piller-
bulletinen« och boken »Pillerpsykiatrin«.

RSMH uppmärk- 
sammar att 
situationen för 
flerhandikappade 
inom tvångsvården  
är mycket svår. 

Justitieministern 
uppvaktas om att 
förmyndarskap 
för vuxna bör 
avskaffas – vilket 
det också gör tre 
år senare.

Studiematerialet »En av oss« ges 
ut. Studiecirklar bedrivs sedan 
några år runt om i landet.

RSMH har  
nu 30 lokal- 
föreningar.

Det beräknas 
att cirka 10 000 
människor är 
tvångsvårdade 
enbart av sociala 
skäl. Därför kam-
panjen »Vägen 
tillbaka«.

Projektet »Kvinnor och galenskap« 
startas för att stärka kvinnor med psykisk 
ohälsa och uppmärksamma övergrepp. 

Den stora psykiatrireformen innebär 
ekonomiskt stöd till kamratstödjande 
verksamheten i lokalföreningarna.

1984
RSMH öppnar behandlingshemmet  
Baggensudden utanför Stockholm. 

Landsomfattande manifestation med 
titeln »Till aktion mot tvång och förtryck!/
Rådslag 84«. 
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Nu har RSMH 
97 lokalavdelningar. 

Psykiatriutredningens  
delbetänkande 
bekräftar vad RSMH 
skrivit tidigare: de 
flesta som skrivs ut 
från mentalsjukhusen 
lämnas vind för våg. 
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RSMH anordnar ett 
seminarium med titeln 
»Rubrikernas makt«, 
och delar ut flygblad 
utanför riksdagshuset 
med texten »Stoppa 
hetsjakten på psykiskt 
sjuka«. Detta efter  
flera brutala våldsdåd 
som kopplats ihop 
med psykisk ohälsa, 
bland annat mordet  
på utrikesminister 
Anna Lindh. 

Boken »Medvind – 
metoder för kvinnors 
upprättelse« ges ut.

Seminarium och demonstration 
till stöd för konstnären Anna Odell,  
som har åtalats efter sitt arbete med  
konstprojektet »Okänd, kvinna  
2009–349701«.

Ett så kallat  
sviktboende för  
hemlösa startar  
i Mölndal.

Skriver tillsammans med andra bru-
karorganisationer rapporten »Så vill 
vi ha det«. Samtidigt startas nätverket 
Nationell samverkan för psykisk hälsa 
(NSPH).

Ung kraft startar. 
För att unga vuxna 
med psykisk ohälsa 
ska ha tillgång till 
en miljö där de »får 
utrymme att växa och 
utvecklas«. Finns i 
Stockholm, Backe och 
Hallstahammar (där 
det heter »Vi kan«).

Projektet »Hela dig« drivs i 
Skåne för att kartlägga över-
grepp gentemot kvinnor med 
psykisk ohälsa. Det visar sig 
vara värre än väntat, cirka 70 
procent av de tillfrågade är 
utsatta.

Stödtelefonen Nationella hjälp- 
linjen startas tillsammans med 
andra brukarorganisationer. 

RSMH har cirka  
7500 medlemmar, 
122 lokalföreningar 
och 21 distrikt.

Arbete för att  
uppmärksamma  
jämlik hälsa startar.

RSMH 50 år! 
Medlemsvärvning 
och tre jubileums- 
seminarier på 
ABF-huset i  
Stockholm.

Brukarrevisions- 
projektet inleds.  
Bedrivs i Stock-
holm, Skåne och 
Värmland. 

Källor: Bland annat Tommy Engman – »Ett sätt att leva« (Carlssons) och Adamson, Grip, Modig och Nestius (red) – »När botten stack upp« (Gidlunds).
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