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Inledning Kort & gott

annonser:

Attendo Omsorg i syd, social-
psykiatri. Vi fi nns i Höör, 
Perstorp och Tyringe.

Kontakt:
Höör: andreas.evback@attendo
Perstorp: diana.persson@attendo.se
Tyringe: lena.bergstrom@attendo.se

Det självklara valet!
Tyringe
Höör

Perstorp

annonser:

VI erbjuder arbetsinriktad 
sysselsättning enligt SoL.

BEHÖVER DU STÖD FÖR ATT 
KOMMA UT I ARBETSLIVET?

www.misa.se
08-580 813 40
info@misa.se Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag

Har dina läkemedel gjort dig muntorr? Eller har du tandskador på grund av 
ätstörningar? Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.
Men du kan också ha rätt till bidraget om du har någon annan sjukdom eller 
funktionsnedsättning som gör att dina tänder riskerar att försämras.

Fråga din tandläkare eller 
läs mer på: www.forsakringskassan.se/stb
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17,1
... miljoner kronor har landstinget 

Dalarna betalat till privata vård- 

bolag år 2016 och fram till oktober 

2017 för att göra neuropsykiatriska 

utredningar, rapporterar Dagens 

Nyheter. Läs mer om detta  

på sid 8.
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För ej beställt material 
ansvaras inte. Den som  
sänder icke beställt  
material till tidningen  
förutsätts medge  
publicering i den tryckta 
tidningen och elektronisk 
lagring på internet. 

Socialstyrelsen håller just nu på att utreda hur 
tandvårdsstöden fungerar för personer med psykisk 
ohälsa. Jag hoppas av hela mitt hjärta att de föreslår 
förenklingar och tar till sig de speciella villkor som 
rör gruppen.

För psykisk funktionsnedsättning skiljer sig 
från andra funktionsnedsättningar i och med att 
nedsättningen sällan är permanent. I perioder kan 
en person med psykiatriska diagnoser vara lika väl 
fungerande i samhället som vem som helst. Men 
sedan kommer fasen då du mår sämre, knappt kan 
ta dig ur sängen, klä på dig eller för den delen moti-
vera dig att borsta tänderna. 

I det läget har du rätt till tandvård inom hälso- och 
sjukvårdens högkostnadsskydd, eftersom du har 
funktionsnedsättning (se sid 12–13). Grattis! Men hur  
ska du kunna gå till tandläkaren när du inte fixar att  
ta dig utanför dörren? Troligen blir tandläkarbesöket  
av först efter återhämtningen. Problemet är bara att 
då beviljas du inte längre den generösare formen 
av stöd, eftersom du inte längre anses vara funk-
tionsnedsatt. Istället får du 600 kronor per halvår i 
förebyggande tandvård.

Revansch #5 2017 

Tandhälsa:
 Gör om, gör rätt – 
vidga & förenkla

Och det är naturligtvis bättre än inget alls. Men 
för den som vänder på slantarna varje månad är 
det tacksamt att kunna förutsäga, innan du går till 
tandläkaren, ungefär vad notan landar på. Dagens 
system, med referenspriser, olika nivåer av Allmänt  
tandvårdsbidrag och skilda procentsatser för tand- 
vårdens högkostnadsskydd (se sid 14), innebär ett  
lappande och lagande av flera stöd som gör kost-
naden omöjlig att räkna ut själv. Istället är du helt 
i händerna på tandläkaren. Många som endast 
beviljas de 600 kronorna i halvåret har också så pass 
dåliga tänder efter medicinering och perioder med 
dåligt mående, att tandvårdsräkningen ändå landar 
på tusentals kronor – pengar som få har råd med. 

Dagens tandvårdssystem sätter fingret på hur 
långt ifrån anställda med månadslön befinner sig 
från den byråkratiska verklighet som är vardag för 
många på samhällets botten. Tandvårdsstöden be-
höver vidgas för personer med psykisk ohälsa – och 
förenklas, så att ingen hamnar mellan stolarna.

/ Anna Langseth, chefredaktör

Den 18 november fira- 
de rsmh:s förbundsråd  
att rsmh fyller 50 år.  
Drygt 90 personer 
kom till kursgården 
Hagaberg i Södertälje. 
Förutom förbundsrådet 
var hedersmedlemmar, 
medlemsutvecklare 
och lokalföreningarnas 
ordföranden inbjudna. 
Mycket uppskattat var 
uppträdande av ståupp-
komikern Ami Hallberg 
Pauli samt samtal om 
rsmh:s genusarbete 
med hedersmedlemmen 
Annika Malmqvist.

Långväga besök från Dalarna till firandet med trerättersmiddag.

Senaste numret av Ottar, rfsu:s 
sexualpolitiska tidskrift har temat 
»Psyket« om hur vårt psykiska 
mående och sexualiteten påverkar 
varandra. Mycket av tidningen finns 
att läsa gratis på nätet.

»Varken inflammationsspåret eller den nu rå-
dande kunskapen om genetiska samband ger 
grund för slutsatser om genetiska orsaker till 
psykisk ohälsa.«  
HANNES QVARFORDT PÅ RSMH-BLOGGEN.SE.

Festligt 50-årsfirande  
med förbundsrådet
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Tidning om 
sex och psyket 
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Anne-Lie Rydé har något sprudlande över sig. Hon 
verkar kraftfull, med stark integritet och en stor aptit 
på livet. Det är svårt att tänka sig henne deprimerad. 
Men som hon själv konstaterar: Vi människor är 
komplexa.

Som 21-åring studerade hon vid Handelshögskolan i 
Göteborg. Hon var »en glad tjej«, hade lätt för sig. Men 
plötsligt tog det tvärstopp, utan att hon själv förstod 
varför. Hon tappade lusten till det mesta och fick olika 
fobisymptom. 

– Det var en ständigt närvarande rädsla för att det 
skulle hända mig något farligt. Först trodde jag att jag 
var fysiskt sjuk: Jag fick inte luft, kunde inte andas, 
hjärtat rusade. Jag svimmade till och med en gång.

– Det var min första förkylning i själen. Något i mig 
talade om för mig att jag var på väg åt fel håll.

Trots förväntningar hemifrån på att hon skulle stu-
dera bestämde hon sig för att hoppa av sin utbildning 
och istället satsa på att sjunga, fullt ut. Då började 
också ångesten släppa. 

– Det var inget lätt beslut, men jag har aldrig ångrat 
det. 

Artisten Anne-Lie Rydé:

Artisten Anne-Lie Rydé vet vad det innebär att vara djupt 

deprimerad, men idag mår hon bättre än någonsin och är 

inte längre rädd för sin rädsla.

   – Jag grät ut fyrtio år av ilska och sorg hos min terapeut, 

säger hon.

Klivet från Handelshögskolan till artisteriet 
kändes stort.

– Jag var tvungen att gå emot allt det som jag 
hade uppfostrats till, att vara en duktig flicka. Jag 
var väldigt ensam i den kampen, att göra det mitt 
hjärta sa till mig. Men det fanns ingen annan väg 
att gå. Idag kan jag känna: Fy fan, vad stark jag var. 
Och den styrkan kommer från mina föräldrar.

Hon lyckades slå igenom i musikbranschen och 
förverkliga sina drömmar. Men när hon var 43, 
och en destruktiv kärleksrelation gick i kras, kom 
nästa depression, djupare än den förra. Hon vare 
sig sov eller åt och blev inlagd på en psykiatrisk 
klinik i tio dagar. Samtidigt hade hon en nioårig 
dotter att ta ansvar för.

– Hon hade sett mig stark i hela mitt liv och 
plötsligt faller jag ihop. Det är klart att hon blev 
rädd. Jag förklarade för henne att jag är väldigt 
kär i livet, men just nu är inte den kärleken så 
besvarad. Idag säger hon att hon förstod vad jag 
menade.

»Jag var kär i livet 
men kärleken var 
inte besvarad«
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Fakta:  
Anne-Lie 
Rydé

Ålder:  

61 år.

Bor: På Södermalm 

i Stockholm.

Gör: Sångerska och 

programledare i 

radioprogrammet 

Jukeboxen, i P4.

Aktuell: Medverkar  

i SVT:s På spåret,  

med start i decem- 

ber, sjunger stän-

digt live ute på 

olika ställen och 

turnerar.
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Viss effekt inom 
RSMH för #metoo
Kampanjen #metoo har även lett till 

reaktioner bland en del av RSMH:s 

medlemmar. Här är en dikt som  

Carina Borg har skickat in till Revansch.

Droppen
Ja blev våldtagen i fjorton dagar 
och kom i duschtagen.
Så förkrossande, förlossande,  
återkommande droppar.
Jag, en liten hög som grät.
Märkbart illagjord,  
syns den oskuldfullas droppar.
Ögon gråter som livmoderns oblater.
En tår som rinner sakta. 
Ett barns ögon som droppar.
I grisögon närmar sig kvällen  
och hela kroppen skälver.
All ledsamhets barndomsdroppar.  
Brännande kinder. Vatten.
Det räckte inte alls,  
utan livet hade mer som var kallt.
Hjärtat bär den tunga stenen.
Jag slog knut på mina ben.
Jag hade en enmanssäng.  
Enbart jag fick sova i den.
Med den har killar bråkat.  
Jag orkade inte höra på alla låtar.
Hur kan en del sitta så långt inne  
och tur att det inte kan regna här inne.
Mycket av livet kan vara som hösten.  
Fast gå aldrig för nära med trösten.
Bara om man säger till att man vill.
Jag har ur höstens krigsdans  
åter funnit sans.
Obehag går som åska på himlen.  
Det blixtrar och rinner.
Det var allt om droppen  
som ur bägaren rann fram
och slant över tryckkokarens kant.

Carina Borg

Dikten gavs ut år 2009 i antologin 

»Man kan bli galen för mindre – 21 

berättelser inifrån storstadspsykiatrin«  

i samband med ett projekt inom RSMH. 

»Vi med psykisk 
ohälsa drabbas 
oftare än andra« 
Me too-kampanjen i media har visat att 

många kvinnor utsätts för sexuella över-

grepp. Men ännu vanligare är det för 

kvinnor med psykisk ohälsa. Det visar 

flera studier.

   – Vi med kvinnokroppar och psykisk 

ohälsa är dubbelt utsatta, säger Paulina  

Tarabczynska, ordförande i RSMH:s 

jämställdhets- och mångfaldsutskott.

Hen identifierar sig som icke-binär, det 
vill säga varken som man eller kvinna, 
men har kvar sin kvinnokropp. Genom 
åren har hen utsatts för flera övergrepp, 
bland annat ett som skedde i barndomen 
och kan ha orsakat hens psykiska ohälsa. 
Därefter utsattes hen även för bland annat 
övergrepp av en okänd busschaufför, vilket 
förvärrade det psykiska måendet ytterligare.

Och att ha varit utsatt för flera sexuella  
övergrepp är vanligt hos kvinnor med 
psykisk ohälsa. Enligt studien »Vi är 
många« av Anita Bengtsson-Tops uppger 
70 procent av kvinnorna som vårdas inom 
den psykiatriska heldygnsvården att de 
har varit utsatta för övergrepp, varav flera 
många gånger. Ändå ställs frågan sällan 
inom psykiatrin. Och stödet att bearbeta 
sina trauman är otillräckligt, vilket även 
Dagens Nyheter uppmärksammat. 

Ett annat problem är att gärningsmännen  
har lättare att komma undan, delvis för att 
få anmäler. Bara 26 procent av de kvinnor  
som vårdas inom den psykiatriska heldygns- 
vården och som har utsatts för övergrepp 
efter sin 16-årsdag uppger att de har 
anmält händelsen till polis, enligt Anita 
Bengtsson-Tops studie. Därtill är det ett 
problem att förhören inte anpassas efter 
psykisk skörhet eller funktionsnedsätt-

ningar, vilket kan göra att förundersök-
ningarna läggs ned i hög grad för våra 
grupper, enligt en rapport från Brottsföre-
byggande rådet. 

Dessutom tycks fördomar existera i rätts- 
väsendet. I en studie av forskaren Katrin 
Lainpelto fick 107 juriststudenter och 
20 domare läsa exakt samma förhör om 
sexuella övergrepp på ett barn. Hälften av 
deltagarna fick information om att barnet 
hade diagnosen adhd eller högfungerande  
autism. Dessa bedömde berättelsen som 
mindre trovärdig och med färre detaljer.

– Detta måste styras upp med utbildningar  
om psykisk ohälsa i Domstolsverket, på 
Polishögskolan och bland juriststudenter, 
säger Paulina Tarabczynska.

Anna Langseth

Fokus i #Metoo borde också läggas på oss med 
psykisk ohälsa, anser Paulina Tarabczynska, vilket 
hen har skrivit om i flera debattartiklar i bland 
annat Dagens Samhälle och Aftonbladet Debatt. 
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Förlorade du någon gång tron på att din livslust 

skulle återvända?

– Nej, aldrig. Jag har aldrig någonsin tänkt tanken 
att jag ska göra slut på mitt liv.
Var kommer din livsglädje ifrån?

– Jag vet inte, jag har varit glad sedan jag föddes, 
grundglad och grundtrygg. Och just därför tog det så 
hårt när allt detta rasade för mig. Det kändes inte som 
jag.

Efter två års riktigt dålig terapierfarenhet fick hon 
tips om terapeuten Kicki, som använde sig av kognitiv 
beteendeterapi och psykodynamisk terapi.

– Hon blev min räddning, hon var som en mamma. 
Jag behövde sitta hos någon och bara tömma mig. Jag 
grät ut fyrtio år av ilska och sorg hos henne. Hon fick 
mig att förstå att jag är rädd för rädslan och gav mig 
verktyg att hantera det. 

– Jag såg mig själv som otroligt stark, men det fanns 
en liten, liten flicka längst därinne, som jag inte hade 
erkänt och som var ledsen och skör, det var henne jag 
äntligen tog hand om. 

Anne-Lie Rydé tycker att alla, i den bästa av världar, 
borde få tillfälle att gå i terapi, redan i skolåldern, en 
timme i veckan. 

– Vi fyller livet igenom på vår ryggsäck, man 
borde få gå till någon och tömma den, rensa själen. 

När hon halkar ner i mörka svackor idag låter 
hon rädslan få finnas där, hon ser det som spöken 
som snart försvinner.

– Nu kan jag tänka att det kommer bli bra igen. 
Sedan tillåter jag mig själv att bryta ihop ibland, 
för det rensar. 
Vad har depressionerna inneburit för dig i ditt 

yrke?

– I mitt fall har det bara varit nackdelar, ånges-
ten är ingen drivkraft för mig, den har inte gjort 
mig bättre i mitt yrke, tvärtom. 

Hon har kunnat »gömma sig« i sitt yrke, genom 
den bekräftelse hon får när hon står på scen:

– Mitt självförtroende var på topp när jag var 
yngre, men inte min självkänsla. Så vad händer om 
man inte kan få den där bekräftelsen längre, hur 
mår man då?

En av de första frågorna Kicki ställde till henne 
var: Vem är du? 

– Jag kände paniken växa. Utan mitt yrke hade 
jag ingen identitet. Det är den stora skillnaden, 
idag vet jag vem jag är även utan mitt artisteri.

Birgitta Haglund

För Anne-Lie Rydé är 
ångesten ingen drivkraft utan 
depressionerna har bara varit 
till nackdel i hennes yrke. 
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Många blev lättade år 2016 när den så 

kallade stupstocken i sjukförsäkringen 

togs bort. Det skulle vara slut med att de 

som fortfarande var sjuka, kastades ur 

systemet. Men istället har Försäkrings-

kassan ändrat praxis, sjuktalen ska hållas 

nere och många fler får avslag.

Förra året nekades dubbelt så många sjuk- 
penning som året innan, även om 97 pro-
cent av ansökningarna beviljades. Antalet 
överprövningar av läkarintyg ökade med 
500 procent. Det handlar om tusentals 

Flera kända  
forskare i IIPDW
Här är ett axplock:

• Peter Gøtzsche, läkare, professor 

i invärtesmedicin och grundare till 

Nordiska Cochrane centret.

• Robert Withaker, journalist och 

författare till boken Pillerparadoxen.

• Jaakko Seikkula, finsk psykoterapi- 

professor, som genom metoden 

Open dialogue har fått psykotiska  

personer att återhämta sig snabbare. 

• Magnus Hald, psykiater och klinik-

chef har i samråd med brukarorga- 

nisationer initierat en medicinfri  

avdelning inom psykiatrin på Tromsø  

universitetssjukhus i Nordnorge.

Elva forskare från olika delar av världen 

har slagit sig samman i ett nytt institut, 

på initiativ av svenske psykologidoktorn  

Carina Håkansson. Målet är att ta fram 

mer forskning om sätt att stötta personer  

som vill sluta eller trappa ned på psykia-

triska mediciner.

– Det saknas forskning och klinisk 
erfarenhet för hur man gör för att sluta 
med psykofarmaka, trots att det skrivs 
ut så mycket, säger Carina Håkansson, 
doktor i psykologi, psykoterapeut och en 
av grundarna till International Institute for 
Psychiatric Drug Withdrawal (iipdw).

Målet är att samla forskning och beprö-
vad erfarenhet kring sätt att trappa ned på 
psykofarmaka, för att i framtiden bättre 
kunna stötta dem som vill sluta med sina 
mediciner och även kunna erbjuda bra 
behandlingsalternativ. Gemensamt för 
forskarna är att de är kritiska till att det 
skrivs ut så mycket psykofarmaka, och att 
dagens psykiatri väger in för lite av hur 
ens relationer och sammanhang påverkar 
den psykiska hälsan. Men avsikten är inte 
att psykiatrin eller alla läkemedel ska 
försvinna helt.

– Det måste bli en större balans och 
kunskap mellan olika metoder, så att inte 
all forskning handlar om behandling med 

människor som blir tvungna att leva på 
anhöriga eller söka försörjningsstöd, efter-
som de inte får sjukpenning.

psykofarmaka, säger Carina Håkansson.
Idén till institutet föddes efter ett 

vetenskapligt symposium år 2016, och i 
höstas fick iipdw klartecken som stiftelse. 
Enligt Carina Håkansson kommer studier 
och forskningssammanställningar att 
publiceras offentligt på deras hemsida i 
framtiden, men allt arbete med institutet 
sker ideellt, så det kan ta tid. 

Anna Langseth

Allt hårdare bedömningar   av Försäkringskassan

Placebo påverkar 
effekten av SSRI
Antidepressiva läkemedlet escitalo- 

pram ger bättre effekt när det ges till- 

sammans med information om medlets  

förväntade effekter. Det visar en ny  

studie vid Uppsala universitet. Patienter  

med social fobi fick samma dos av 

SSRI-medlet men den ena gruppen 

fick felaktig information om att pillret 

inte hade effekt mot ångest utan 

bara skulle ge biverkningar. Andelen 

som svarade på behandlingen var tre 

gånger högre när korrekt information 

gavs. Även i magnetkameraunder-

sökning av hjärnan fanns skillnader. 

Resultaten tyder på att placebo, alltså 

förväntningarna på att må bättre, på-

verkar effekten av SSRI-behandling.

Inna Sevelius

Cheföverläkare 
kunde inte tvångs-
vårdsreglerna 
Det är snart 10 år sedan vårdformen  

öppen psykiatrisk tvångsvård infördes.  

Ändå finns fortfarande chefsöverlä-

kare som inte kan reglerna, konsta-

terar Högsta Domstolen i en ny dom. 

Chefsöverläkaren ville att patienten 

skulle intas för sluten psykiatrisk 

tvångsvård för att kunna tvinga hen 

att medicinera, annars fanns risken 

att patienten mådde sämre. Men pa-

tienten bodde i princip hemma, och 

det fanns ingen akut fara för hens 

eller någon annans liv, därför saknas 

skäl till sluten psykiatrisk tvångsvård, 

avgör Högsta Domstolen. Chefs-

överläkaren tycks ha använt sig av 

systemet som fanns innan öppen 

psykiatrisk tvångsvård infördes år 

2008. Då kunde patienter få permis-

sioner i månader i sträck från sluten 

psykiatrisk tvångsvård. Idag ska i 

stället öppen psykiatrisk tvångsvård 

användas för den gruppen, och då 

är det olagligt att tvinga någon att 

medicinera. 

Carina Håkansson, initiativtagare, var tidigare verksamhetsansvarig på Familjevårdsstiftelsen, och är idag 
anställd på stiftelsen Det utvidgade terapirummet.

Nytt samarbete tar  upp medicinfrihet

Revansch har kontaktat socialminister 
Annika Strandhäll (S), som svarar per mejl.
Är det rimligt att avslagen ökar så mycket?

– Regeringen har gett Försäkringskassan 
som mål att arbeta för en låg och stabil 
sjukfrånvaro över tid, det är ett samhällsmål  
och inte ett mål för varje individ, säger hon.
Är dags att ändra Försäkringskassans 

tuffa mål att hålla sjuktalen nere?

– Försäkringskassan behöver bli än 
vassare på att ge ett gott stöd åter till hälsa 
och arbete. Arbetsgivare ska ha skyldighet 
att inom en månad ta fram en rehabilite-

ringsplan tillsammans med den anställde, 
säger hon.

Föreningen Solrosuppropet som jobbar 
för sjukas och arbetslösas rättigheter hade 
stora förhoppningar på Annika Strandhäll 
när hon tillträdde.

– Vi är grymt besvikna. Bakom tiotusentals  
utförsäkrade finns det tiotusentals individer.  
De betalar för regeringens sänkta sjuktal 
med fattigdom, stress, försämrad hälsa och  
ibland till och med med sina liv, säger Carina  
Wellton, ordförande för föreningen.

Anna Fredriksson
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Stor ökning av 
stressjukdomar
På tio år har antalet personer som 

hänvisas till en psykiatrisk mottagning  

på grund av utmattningsdepression 

eller stress dubblerats. År 2006 var 

det knappt 17 000 personer, förra året  

hade siffran stigit till över 33 000, 

enligt SVT som hänvisar till siffror 

från Socialstyrelsen. 

Jobb gör psykos-
sjuka friskare 
Forskning visar att en person som 

drabbas av psykos mår bättre av att 

få jobb direkt, enligt metoden IPS, 

individual placement and support, 

istället för att vårdas och sedan kan-

ske pröva att jobba. Socialstyrelsen 

har med det i sina nya riktlinjer för 

schizofreni och schizofreniliknande 

symptom, rapporterar Vetenskaps-

radion.

Fler privata bolag 
gör utredningar
Endast tre av 21 landsting sköter 

neuropsykiatriska utredningar i egen 

regi, resten lägger ut på entreprenad 

hos privata vårdbolag, vilket blir dyrt, 

rapporterar DN. Orsaken är att BUP 

saknar resurser, samt vårdgarantin, 

som innebär att patienter ska få ett 

första läkarbesök inom 30 dagar och 

behandling/utredning inom 90 dagar. 

Barn riskerar också att få felaktiga 

diagnoser på grund av företagens 

snabba utredningar.

»Bakom tiotusentals  
utförsäkrade finns 
det tiotusentals  
individer.«
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Tand-
lösa 
stöd

Personer med psykisk ohälsa har i snitt 
mycket lägre inkomster än befolkningen 
som helhet, och lägst av alla funktionshin-
dergrupper. De med arbete har generellt en  
lägre lön än övriga befolkningen, dessutom  
kan många inte jobba utan är beroende av  
ekonomiskt bistånd, enligt rapporten Minus- 
kontot från Myndigheten för Delaktighet, 
dåvarande Handisam. Bland rsmh:s med-
lemmar är inkomster med försörjningsstö-
dets riksnorm på 3930 kronor i månaden, 
eller sjuk- och aktivitetsersättningens 
garantinivå på maximalt 9147 kronor i 
månaden inte ovanligt.

Samtidigt riskerar samma grupp att få 

Det är dyrt att gå till tandläkaren. Särskilt  
för personer med psykisk ohälsa, som ofta 
lider av muntorrhet och trasiga tänder. 
Tandvårdsstöd finns, men de når inte alla 
som har rätt till dem.

tandvårdsräkningar på tusentals kronor. 
Orsaken är att psykofarmaka ofta ger 
muntorrhet som biverkan och det kan vara 
svårt att ta hand om tänderna när du mår 
psykiskt dåligt.

I ett försök att minska ojämlikheten inom  
tandhälsan infördes därför 2013 två nya tand- 
vårdsstöd riktade till bland annat personer 
med psykisk ohälsa. Men stöden når få och 
blandas ibland ihop med stödet Nödvändig 
tandvård som har funnits sedan 1999.

– Det är som en snårskog med mycket 
olika regler. Det är svårt för en lekman 
att sätta sig in i, och lika svårt för oss som 
jobbar som personligt ombud, säger  Ill
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Tre möjliga vägar  till billigare tandvård

Olle kan bli beviljad Nödvändig tandvård, så kallat N-kort, 
eftersom han har stora behov av vård och omsorg, och bor 
på psykiatriskt boende. Hade Olle haft lika stora behov men 

bott i egen lägenhet hade han också kunnat få N-kort. Detta 

stöd har funnits sedan 1999. Alla med LSS-insatser får N-kort.

Farah kan bli beviljad F-kort det vill säga stödet »Tandvård 
vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning«, som 
infördes 2013.

Mia kan bli beviljad Särskilt tandvårdsbidrag, STB.  
Detta infördes 2013.

Så får Olle N-kort: Genom att den som ansvarar för Ol-

les kommunala omsorg kontaktar landstinget om att Olle 

behöver Nödvändig tandvård. Om Olle inte hade haft några 

insatser från kommunen sedan tidigare hade Olle eller en 

anhörig behövt tala om för kommunens socialpsykiatri eller 

den enhet på landstinget som ansvarar för N-kort, oftast 

tandvårdsenheten, att Olle behövde Nödvändig tandvård. En 

biståndsbedömare skulle sedan ha utrett det och talat om för 

landstinget att Olle behövde N-kort. 

Så får Farah F-kort: Farah går till sin psykiater och ber om ett 

läkarintyg som visar att hon har svår psykisk ohälsa. Hade 

hon inte haft kontakt med psykiatrin hade hon kunnat gå till 

en läkare på vårdcentralen exempelvis. För att intyget ska bli 

korrekt behöver läkaren ladda ned ett formulär på Social-

styrelsens hemsida. Enklast är om doktorn sedan skickar in 

läkarintyget till landstinget, men Farah kan också göra det 

själv om hon vill. Intyget skickas till den enhet på landstinget 

som ansvarar för denna tandvård, oftast tandvårdsenheten. 

De beslutar om Farah har rätt till stödet eller inte. 

Så får Mia STB: Hon går till apoteket och får en gratis läke-

medelsförteckning som visar att hon har läkemedel som ger 

muntorrhet. Hon kan också gå till den läkare som har skrivit 

ut läkemedlen och be om ett läkarintyg, men det kostar. 

Läkemedelsförteckningen eller läkarintyget visar Mia upp för 

tandvården och säger att hon har rätt till STB. Tandvården tar 

salivprov för att mäta muntorrheten.

I N-kortet ingår: Mycket, bland annat undersökning, laga 

hål, rotfyllning och ersätta förlorade tänder med fastsittan-

de kronor, bryggor eller implantat. De bakre kindtänderna, 

alltså tänderna längst bak i munnen, ersätts dock endast med 

avtagbara proteser. N-kortet gäller i minst två år i de flesta 

landsting, och förnyas så länge inte Olles hälsa förbättras. 

I F-kortet ingår: Undersökning, att laga tänder, rotfyllnad samt  

tandproteser som går att ta av, till exempel löständer. Men att  

ersätta förlorade tänder med fastsittande proteser, till exempel  

fastsittande kronor och bryggor, ingår inte, utan då gäller 

samma regler som för övrig befolkning. F-kortet gäller i minst 

två år i de flesta landsting, i vissa fall i fyra år, och förnyas så 

länge Farahs ohälsa är oförändrad. 

I STB ingår: Förebyggande tandvård – undersökningar och 

behandlingar som är till för att förhindra att få hål i tänderna, 

till exempel fluorbehandling, tandlossning och att skrapa bort 

tandsten. Att laga hål och dra ut tänder ingår inte. Inte heller  

att ersätta förlorade tänder med kronor eller bryggor, så kallad  

protetik. Till det kan Mia istället använda Allmänt tandvårds-

bidrag, ATB, och Tandvårdens Högkostnadsskydd – två stöd 

som gäller för alla medborgare, se mer på nästa sida.  

Har Mia stora problem med tänderna sedan innan kan hennes  

tandvård bli nästan lika dyr som hos övriga befolkningen. 

Olles tandvårdsbesök kostar som besök hos vanlig sjukvård 
och tandvårdsbehandlingarna ingår i sjukvårdens högkost-
nadsskydd. Det innebär att Olle som mest behöver betala 

maxbeloppet på runt 1 000 kronor per år för all tandvård och 

sjukvård som han utnyttjar, bortsett från fastsittande kronor/

bryggor på kindtänderna. Sen får han frikort som gäller ett år.

Farahs tandvårdsbesök kostar som vanliga sjukvårdsbesök 
och mycket av tandvårdsbehandlingarna ingår i sjukvårdens 
högkostnadsskydd, se ovan. Det innebär att Farah som mest 

behöver betala maxbeloppet på runt 1 000 kronor per år för 

tandvård och sjukvård som hon utnyttjar, så länge hon inte 

vill ha fastsittande protetik, se ovan. Sen får hon frikort som 

gäller ett år.

Detta måste Mia betala: STB innebär att Mia får 600 kronor 

per halvår att betala förebyggande tandvård med. De kan inte 

sparas, så Mia måste besöka tandläkaren minst två gånger om  

året för att utnyttja hela bidraget. Pengarna kan delas upp på  

flera besök. Salivprovet som Mia tar hos tandläkaren kostar dock  

550 kronor, och om det visar sig att hon har för mycket saliv 

för att bli beviljad stödet måste hon betala det ur egen ficka. 

STB är giltigt i fyra år och sedan behöver intygen förnyas. 

Olle 
Har väldigt svår psykisk  
funktionsnedsättning.

Farah 
Har långvarig psykisk 
funktionsnedsättning  
och problem att sköta  
tänderna, men har  
inte lika stort behov 
av vård och omsorg  
som Olle. 

Mia 
Har psykisk ohälsa och  
tar läkemedel som ger 
muntorrhet.

Olle, Farah och Mia är alla påhittade personer.

Eva Nordin, personligt ombud i Dalarna,  
vilka stöttar personer med psykisk ohälsa 
att få ta del av sina rättigheter. 

Personligt ombud jobbar ständigt med 
olika myndigheter, och kan de flesta regler 
på sina fem fingrar, enligt Eva Nordin. Men 
när det gäller tandvårdsstöden måste de 
dra ut alla regelverk och blanketter igen 
och sätta sig tillsammans alla kollegor för 
att reda ut hur det ligger till.

– Varenda gång är det precis som om det 
vore den första, säger Eva Nordin.

Och hon är inte ensam om att se problem  
med nuvarande system. Socialstyrelsen  
utvärderar just nu tandvårdsstöden och 
konstaterar i en första delrapport att 
många som borde vara berättigade till 
stöden aldrig får dem. 

En orsak är att landstingen har svårt att  
tolka bestämmelserna när det gäller personer  
med psykiska funktionsnedsättningar och 
vilka som kvalar in för vilka stöd. Kunskap 
saknas också inom tandvården och hälso- 
och sjukvården om hur stöden fungerar, det  
är dålig samverkan dem emellan och med  
den kommunala omsorgen. Dessutom anses  
administrationen vara för komplicerad 
och personal inom hälso- och sjukvården 
saknar kunskap om munhälsa.

Revansch har sökt Socialdepartementet 
och sjukvårdsminister Annika Strandhäll 
(S) för en kommentar, men de har avböjt 
med hänvisning till att Socialstyrelsen just 
nu utvärderar tandvårdsstöden.

Anna Langseth

Fortsättning från föregående sida:

Dyrare efter  
avregleringen
Priserna för tandvård har ökat kraftigt  

sedan tandvården avreglerades år 1999.  

Exakt hur mycket och vad ökningen 

beror på är oklart, men perioden 

1998–2006, ökade tandvårdspriserna 

troligtvis med 71 procent. Därefter har  

priserna ökat mer än den allmänna 

prisnivån i svensk tjänsteproduktion.

Källa: SOU 2007:19 & rapporten 

Nulägesbeskrivning av det statliga 

tandvårdsstödet, TLV.
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En envis  kamp för sin rätt

Tandvårdsstöd 
som alla har rätt 
att utnyttja
De olika tandvårdsstöden för personer 

med psykisk ohälsa, som nämns på  

föregående sida, går att kombinera med  

stöd som gäller för alla medborgare. 

Men det finns saker att vara vaksam på,  

såsom att tandläkarens priser stämmer  

överens med referenspriserna och att 

det finns en garanti.

Allmänt tandvårdsbidrag, ATB 

... är ett stöd som gäller för alla med-
borgare. 

Personer med psykisk ohälsa kan an-
vända atb till de behandlingar som inte 
ingår i F-kort, N-kort eller stb. 

atb är 150 kronor per år för personer 
mellan 30 och 64 år. För yngre personer 
(22–29 år) och för äldre (från 65) är atb 
300 kronor. För barn är tandvård gratis 
och åldern för gratis tandvård höjs år 
2018 till 22 år och 2019 till 23 år. Reger-
ingen har också diskuterat att fördubbla 
atb i april nästa år.

Tandvårdens högkostnadsskydd 

... gäller också för alla medborgare. Men 
till skillnad från hälso- och sjukvårdens 
högkostnadsskydd måste du lägga ut 
minst 3000 kronor innan du når maxbe-
loppet och då ges inte frikort, utan bara 
en subvention på kostnaderna i ett år. 
Du får 50 procents subvention på kost-
nader mellan 3 000 och 15 000 kronor. 
För tandvård som kostar över 15 000 
kronor får du betala 15 procent av priset. 

Fråga alltid om en prislista 

... hos din tandläkare där även referens-
priser uppges, för att kolla att tandläka-
rens priser stämmer någorlunda överens 

»Det var bara en djungel. Det kändes som att folk höll undan       information med flit«, säger Arlene Stridh om när hon sökte information om tandvårdsstöd på nätet.

Arlene Stridh fick själv jaga efter Nöd-

vändig tandvård och beviljades. Men 

efter flytt till annat landsting nekades 

hon stödet. I ett tredje landsting fick 

hon Särskilt tandvårdsbidrag, STB, men 

det räckte inte långt utan hon tvingades 

låna flera tusen kronor.

–Det är varken humant eller rimligt att 
en person med funktionsnedsättning eller 
ångestproblematik ska sitta och gräva sig 

igenom all information om tandvårdsstöd, 
säger Arlene Stridh.

Hon vet vad hon pratar om. När hon 
2011 bodde i Västra Götaland mådde hon 
väldigt dåligt, dels på grund av psykisk 
ohälsa, dels på grund av en nervsjukdom 
som orsakade smärtattacker i käken som 
utlöstes varje gång hon skulle borsta 
tänderna. Genom en bekant, som också 
mådde psykiskt dåligt, fick hon nys om 
att det gick att få så kallad Nödvändig 
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Efter 20 minuters letande hittade hon 
till slut en tråd om Nödvändig tandvård på 
nätforumet Flashback där någon nämnde 
Försäkringskassan. Arlene ringde dit, 
men de hade ingen aning om vad hon 
pratade om, och tipsades om att istället 
ringa till landstinget. Där hänvisades hon 
till tandvårdsenheten som hade stängt för 
dagen. Sedan bollades hon runt ett antal 
vändor innan hon till slut hamnade rätt, 
och efter några dagar damp ett N-kort ned 
i brevlådan.

Men N-kortet gällde bara i Västra Göta-
land, så när Arlene flyttade till Stockholm 
ett år senare tvingades hon att söka på 
nytt. I huvudstaden gällde andra regler. 
Trots att hon mådde så dåligt att hennes 
boendestöd behövde påminna om tand-
borstningen varje dag, nekades hon kortet. 
Arlene ringde upp för att ifrågasätta beslu-
tet och uppfattade då av handläggaren att 
Nödvändig tandvård inte gavs till personer 
med adhd utan endast till folk med autis-
tiska neuropsykiatriska diagnoser – något 
som enligt nuvarande regelverk är fel. 
Varje prövning ska ske individuellt. 

– Ett avslag blir du väldigt nedslagen av. 
Det gör att du inte orkar kämpa för något 
som du kanske faktiskt hade rätt till från 
första början, säger Arlene Stridh.

När hon 2014 flyttade till Skåne gjorde 
hon därför inget försök att söka Nödvän-
dig tandvård igen. Istället sökte hon Sär-
skilt tandvårdsbidrag, stb, som då hade 
införts. Men de 600 kronorna som stödet 
innebar räckte inte långt. Arlene behövde 
så många behandlingar att slutsumman 
landade på flera tusen kronor, pengar som 
hon tvingades låna från sina föräldrar. 
Sedan dess har hon inte gått till tandläka-
ren igen.

– Det blev för mycket motvind, dessut-
om blev jag gravid och jobbade en massa 
för att få anställning och komma upp i tid. 
Nu drar jag mig för att gå till tandläkaren 
för att jag vet att det kan bli dyrt. Men jag 
vet ju också att ju längre tid jag drar på det, 
desto större risk för fler hål. Därför ska jag 
kontakta min läkare nu. Han är bra och jag 
hoppas att han kan intyga att jag har rätt 
till F-kort, säger Arlene Stridh. 

Anna Langseth

tandvård, N-kort, som i vissa landsting även 
kallas »grönt kort«. Det var innan F-kort och 
Särskilt tandvårdsbidrag infördes (se sid 12–13). 

Arlene Stridh satte sig framför datorn och 
började söka på nätet. 

– Det var bara en djungel. Det kändes som 
att folk höll undan information med flit, 
säger hon, vilket ledde till att hon skrev en 
krönika »Tandvårdskortet – en rättighet det 
hålls tyst om«.

med statens referensprislista. Skulle 
du gå till en tandläkare som tar högre 
priser än referensprislistan får du ingen 
subvention för den del som ligger över 
referenspriset. 

Behandlings- och kostnadsförslag 

... är också bra att be om innan behand-
lingen startar. 

Garanti 
... är viktigt att tandläkaren har ifall du 
går till en privat tandläkare. Med garanti 
behöver tandläkaren göra exempelvis 
en ny tandkrona utan kostnad om den 
hen gjort tidigare skulle gå sönder inom 
loppet av två år. Om tandläkaren saknar 
garanti kan du behöva betala en ny 
tandkrona helt ur egen ficka, eftersom 
tandvårdens högkostnadsskydd inte 
gäller för omgörning av protetik inom 
två år. 

Patientnämnder 
... är något som finns hos folktandvården  
eller hos tandläkare som är medlemmar 
i organisationen Privattandläkarna. Om 
din tandvård har utförts hos någon av 
dessa kan du få hjälp om en tvist skulle 
uppstå. 

Kolla om de är seriösa

Tandläkare och tandhygienister måste 
vara anslutna till Försäkringskassan för 
att du ska kunna ta del av ekonomiska 
förmåner såsom N-kort, F- kort, stb, 
atb och tandvårdens högkostnads-
skydd. Läs gärna mer på »Rättigheter 
inom tandvård« på hemsidan 1177.

Anna Langseth



Tema: Tandhälsa Tema: Tandhälsa

1716 Revansch nummer 5, 2017Revansch nummer 5, 2017

Här finns information 
om tandvårdsstöden:
Det behövs mycket »bättre support 

till allmänheten av information och 

rådgivning« när det gäller tand-

vård och tandvårdsstöden, enligt 

utredningen SOU 2015:76. Idag är 

informationen spridd:

• F-kort och N-kort. 1177 och 

landstingens tandvårdsenheter ska 

sprida information till vårdgivare 

och allmänheten. Vården gene-

rellt, tandvården, psykiatrin och 

kommunernas psykosociala enhe-

ter har också ansvar att informera 

patienter. 

• Statliga stöden. Försäkringskas-

san och Tandvårds och läkeme-

delsverket, TLV, har information 

om Särskilt tandvårdsbidrag, STB, 

Allmänt tandvårdsbidrag, ATB, och 

tandvårdens högkostnadsskydd. 

Men TLV:s information riktas 

främst till professionen. 

• Tandvårdens regelverk – Social-

styrelsen.
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Endast ett litet antal med   psykisk ohälsa får F-kort
Ansvaret för att informera om F-kort  

är spritt på en mängd olika samhälls- 

instanser. Det kan vara en orsak till att  

få personer med psykisk ohälsa har 

tandvårdsstödet. 

– Vi har grubblat oss fördärvade över 

hur vi ska kunna nå ut bättre, säger  

Gunnel Håkansson, tandvårdsstrateg  

i Kronoberg.

Region Kronoberg är bäst i Sverige på att 
nå ut med F-kort till personer med psykisk 
ohälsa, enligt Revansch enkätundersök-
ning här intill. Men Gunnel Håkansson  
vill inte ta på sig äran utan hänvisar till 
psykiatrin. Hon tror att psykiatrer har 
lättare än andra läkare att förstå läkar- 
intyget från Socialstyrelsen där de till 
exempel ska bedöma ifall en person har 
sänkt kognitiv förmåga, vilket är ett  
kriterium för att få F-kort. Dessutom tycks 
det som att öppenpsykiatrin och psykos- 
enheten i Kronoberg har arbetat in en 
rutin att ansöka om F-kort till patienterna, 
enligt Gunnel Håkansson.

Även Region Jämtland-Härjedalen hän- 
visar till psykiatrin. Regionen är ett av 
de landsting med lägst antal F-kort för 
personer med psykisk ohälsa och främsta 
orsaken borde vara att psykiatrerna istället 
skriver ut intyg om Nödvändig tandvård, 
så kallat N-kort (se sid 12) till den gruppen, 
tror Ricard Dahl, bedömningstandläkare.

– Det kan vara 200 personer som får 
Nödvändig tandvård istället, det vet vi 
inte. Vi har informerat om F-kort men det 
får ändå inte den effekt vi önskar. Och det 
gäller att komma ihåg att det är inte vi som 
utfärdar intygen utan läkarna, säger han. 

Innan F-kort infördes antogs att totalt  
56 000 personer skulle kunna beviljas kor-
tet i hela landet, enligt Socialstyrelsen. Då 
räknades inte bara personer med psykiska 
funktionsnedsättningar in utan alla elva 
grupper som har rätt till kortet, exempelvis 
patienter med Parkinson och ms. Men år 
2015 var det bara 13 264 personer som hade 
fått F-kort, även om psykiskt funktions-

nedsatta låg i topp, enligt arbetsgivarorga-
nisationen Sveriges Kommuner och Lands-
tings senaste »Uppföljning av landstingens 
särskilda tandvårdsstöd«.

En orsak till att så få får F-kort kan vara 
att det saknas en myndighet som har 
övergripande ansvar för att informera om 
tandvård, tror Gunnel Håkansson, som satt 
med som expert inför att F-kort och stb 
(se sid 12–13) togs fram år 2013. 
Kan en annan orsak vara att kriterierna 

för F-kort är för snäva när det gäller 

psykisk ohälsa? 

– Det vet jag inte. Det är bland annat 
det som Socialstyrelsen ser över nu på 
uppdrag av regeringen, säger Gunnel 
Håkansson.

Anna Langseth
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Tandvårdsstöd 
går inte att få 
retroaktivt

»När man mår riktigt 

psykiskt dåligt så tänker  

man inte på tänderna.«

Svårare idag att få  
Nödvändig tandvård 
Den som mår riktigt psykiskt dåligt ska 

ha rätt till Nödvändig tandvård. Men 

trots att pengarna finns, nekas allt fler 

N-kort sedan F-kort och STB infördes 

(se sid 12–13) år 2013. 

   – För flera år sedan fick alla som hade 

boendestöd N-kort, nu säger landstinget  

att man behöver ha stora omsorgsbehov,  

säger Ulrika Fritz, personligt ombud i 

Haninge.

Ulrika Fritz är upprörd över det hon upp-
lever som en klar försämring i stödet till 
dem som har det allra tuffast. Hon är också 
ordförande för ypos, Yrkesföreningen 
för personligt ombud i Sverige och vet att 
samma sak gäller över hela landet.

– Många av dem vi möter har ätit 
mediciner under väldigt lång tid och har 
problem med taskiga tänder, de är fattiga 
och har inte haft råd med tandvård under 
många år, säger Ulrika Fritz. 

Tillämpningen har blivit att Nödvändig 
tandvård, N-kort, bara ska ges till den som 
utöver psykisk ohälsa också har stora om-
sorgsbehov, men alla kan, får eller vill inte 
ta emot stöd, och faller utanför reglerna. I 
landstinget Dalarnas riktlinjer står det att 
N-kort endast beviljas en person som både 
har behov av omsorg och tar emot insatser 
minst tre gånger om dagen.

– Personer som har tvång, som till exempel  
inte kan sluta duscha, kanske inte förmår 
ta emot hjälp. Men de kan ha ett jättestort 
behov av Nödvändig tandvård, säger Eva 
Nordin, personligt ombud i Dalarna.

Socialstyrelsen var medveten om risken 
att färre personer med psykisk funktions-
nedsättning skulle få N-kort med de nya 
reglerna som kom 2013, men antog att fler 
totalt sett ändå skulle få tandvård inom 
hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd, 
i och med att F-kortet infördes, enligt 
rapporten »Målgruppen för de särskilda 
tandvårdsstöden uppsökande verksamhet 

och Nödvändig tandvård«. Men så har det 
inte blivit för alla. 

Eva Nordin berättar om en person inom 
lss, som tidigare hade N-kort men nu bara 
får Särskilt tandvårdsbidrag, stb, trots att 
hens psykiska mående är försämrat. 

Anna-Kari Rynoson, verksamhetschef för 
Enheten för tandvårdsstöd i landstinget 
Dalarna, känner inte igen beskrivningen. 

– När det bara fanns N-kort var vi kan-
hända lite generösare att dela ut dem. Nu 
har våra kriterier blivit striktare. Men de 
enstaka personer som inte får N-kort har 
istället fått F-kort, hävdar hon.

Kristina Svensson, (S) ordförande i tand-
vårdsnämnden landstinget Dalarna, säger 
att hon inte har kunskapen att bedöma 
om Dalarna följer lagen så att alla som har 
rätt till tandvårdsstöd och söker, också får 
det. Däremot skulle hon väldigt gärna vilja 
använda alla nämndens pengar.

–  Det här är ingen resursfråga, vi har ett 
överskott, säger hon.

Den som är missnöjd över att inte ha fått 
tandvårdskort kan vända sig till Patient-
nämnden och klaga.

–  Det är det rätta sättet för mig som 
förtroendevald att få veta och få en upp-
följning av att vi gör rätt, säger Kristina 
Svensson.

– Då kommer vi att överklaga, säger Eva 
Nordin, personligt ombud. 

Anna Fredriksson

»Vi kommer  
att överklaga  
till patient-
nämnden.«

Det är lätt att glömma bort tänderna 

när man mår som sämst. Men vid ett 

bättre psykiskt tillstånd kvalar många 

inte längre in för de generösare tand-

vårdsstöden, utan hänvisas till Särskilt 

tandvårdsbidrag, STB – trots att ens 

tänder kanske blivit helt förstörda under 

sjukdomsperioden. 

– Jag återhämtade mig, men det gjorde 
aldrig tänderna, säger Jan-Olof Forsén, le-
damot i rsmh:s intressepolitiska utskott.

Vid flera maniska skov under 1980-talet 
tvångsvårdades han och fick då medicinen 
nozinan, som var upplöst i en röd socker-
lösning, precis innan han skulle somna.

– Den kändes som sirap och lade sig  
som ett tjockt lager över tänderna, säger 
Jan-Olof Forsén.

Att borsta tänderna efteråt var det ingen 
som tänkte på, varken han själv eller någon  
av personalen inom den psykiatriska sluten- 
vården, utan han somnade direkt för natten. 

– När man mår riktigt psykiskt dåligt så 

Skadade tänder kan leda till en ond 

cirkel. Du vågar inte söka jobb, eller 

har svårt att få jobb för att du har 

trasiga tänder och får därmed aldrig 

råd att laga dem. Dessutom bemöts 

du ofta annorlunda, vilket kan leda till 

sänkt självkänsla.

– Omgivningens reaktioner ger  
skuldkänslor som kan vara betungande,  
säger Björn Klinge, som är professor 

Att ha trasiga   tänder kan orsaka utanförskap

Staten ger inte ekonomiskt stöd till den som har fått tänderna      förstörda i psykiatrin, inte ens vid ofrivillig tvångsvård, 
konstaterar Jan-Olof Forsén.
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i Odontologi på Karolinska institutet i 
Stockholm. 

Han har mött en mängd personer som 
har förlorat tänder och som upplever att de 
inte blir sedda av socialsekreterare, tänkta 
arbetsgivare eller hyresvärdar, utan blir 
behandlade som luft.

– När de sedan får tillbaka tänderna 
känner de sig hela igen. Det är som en rull-
gardin far upp och de blir plötsligt bemötta 
som alla andra, säger Björn Klinge, som 

även anser att dålig andedräkt kan vara 
begränsande socialt. 

För några år sedan bestämde han sig för 
att testa själv. Han lät tillverka en tandskena  
som såg ut som en rutten tandrad och satte 
in den. 

– Folk backade. Det var en kuslig upple-
velse, säger Björn Klinge.

Han anser att det är intressant att folk 
reagerar så starkt på trasiga tänder. Men 

också att samma personer sedan nekade 
till att de hade betett sig som de gjorde, 
efter att han hade tagit ut tandskenan.    

– Det kan leda till skuldbeläggning 
hos den med de trasiga tänderna, säger 
Björn Klinge, som även anser att löstag-
bara proteser, som är det enda du får 
genom F-kort, inte är det bästa, då det 
kan leda till oro för att råka tappa ut dem 
vid fikabordet.  

Anna Langseth

tänker man inte på tänderna. Fokus var 
hela tiden på att jag skulle sova, säger han.

Det, i kombination med biverkan från 
psykiatriska läkemedel som har lett till 
muntorrhet, har orsakat väldigt dåliga 
tänder. Men trots att grunden till tandpro-
blemen är psykisk funktionsnedsättning 
gäller inte F-kort eller N-kort (se sid 12–13). 
Istället hänvisas Jan-Olof Forsén till  
Särskilt tandvårdsbidrag, stb, som ligger 
på 600 kronor per halvår. 

– Det är så lite i förhållande till vad jag 
behöver. Inom kort måste jag sätta in en 
ny brygga, och det kostar tusentals kronor, 
säger han. 

Anna Langseth
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Ann-Sofie fick tusentals  kronor från fonder
Anne-Sofie Höij behövde laga tänderna 

men saknade pengar. Då började hon 

söka fonder, vilket gav resultat. Hon fick 

ihop 12 000 kronor.

   – Det är värt att ta reda på vilka fond-

medel det finns att söka för tandvård, 

säger hon.

Anne-Sofie Höij blir torr i munnen av  
sina mediciner och får ofta problem med 
tänderna. År 2012 behövde hon gå till tand- 
hygienist samt sätta in en brygga och laga  
några tänder. Bryggan kostade 6 000 kronor.  
Sammanlagt kostade det 12 000 kronor 
som hon inte hade råd med.

Hon frågade då personal på rsmh och 
fick tips om att söka på kommunens hem-
sida efter möjliga fonder för tandvård.

– Jag skrev ett 20-tal fondansökningar 
och sökte även medel från kyrkan. Jag 
hade vid det här laget rejäl tandvärk. Jag 
kunde inte äta ett äpple eller hårt bröd, 
säger Anne-Sofie Höij.

Eftersom hon själv inte är så bekväm 
med datorer ringde hon till de fondansva-

Tänderna är en del av kroppen och trasiga  

tänder kan försämra ens psykiska mående.  

Dessutom ökar infektioner i munnen 

risken för kroppsliga sjukdomar. Därför 

bör tandvården ingå i hälso- och sjuk-

vårdens högkostnadsskydd, anser vissa. 

Andra vill hellre ha riktade insatser för 

att nå grupperna med sämst tandhälsa.

– Har du en infektion i tån eller i ögat är 
det självklart att behandlingen ska ingå i 
hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. 
Varför ska inte en infektion i munnen 
ingå? säger Björn Klinge, professor i odon-
tologi på Karolinska institutet. 

Studier visar att infektioner i munnen 
ökar risken för bland annat hjärt- och kärl- 
sjukdomar och diabetes – sjukdomar som är  
vanliga hos personer med psykisk ohälsa.

riga och bad dem skicka ansökningshand-
lingar eller så laddade hennes dotter ned 
handlingarna från internet.

– Varje ansökan tog upp emot en hel dag. 
Jag har problem med koncentrationen.  
Mycket skulle skrivas och fyllas i för att 
inte fonden skulle tro att mitt behov var 
något jag hittade på, säger Anne-Sofie Höij.

Hon fick till exempel skicka deklarations- 
kopior och ange hur mycket pengar hon 
tjänade, hur mycket pengar hon hade på 
kontot, hur mycket hon hade kvar vid året 
slut och intyga att hon inte hade någon 
förmögenhet. Hon skulle också ange kost-
naderna för el och hyra samt hur mycket 
hon fick ut i bostadsbidrag. Läkaren skrev 
också ett intyg som skulle bifogas där hon 
angav alla Anne-Sofies handikapp.

Anne-Sofie fick ihop den totala tandvårds- 
kostnaden denna gång. Men pengarna fick 
hon ut först efter ett halvår.

– Jag fick en avbetalningsplan hos Folk-
tandvården. Avbetala utan ränta har man 
nämligen rätt till om det är inom tre måna-

der. Det blev snålt med matpengar under 
några månader, minns Anne-Sofie Höij.

Det här är inte första gången som hon 
har fått hjälp med kostnader till tandvård. 
På 2000-talet fick hon hjälp med 3 000 

Av den anledningen anser vissa att tand-
vården borde ingå i hälso- och sjukvårdens 
högkostnadsskydd för alla, inte bara för 
dem som beviljas F-kort och N-kort (se sid 
12-13). Det innebär att du skulle behöva 
betala ett maxbelopp, idag 1100 kronor, 
oavsett om du går till tandläkaren eller 
läkaren, för att sedan få resten av behand-
lingarna kostnadsfria.

Det finns inga officiella siffror för hur 
mycket en sådan förändring skulle kosta. 
Men i regeringens budgetproposition för 
2018 står det att hushållens utgifter för 
tandvård var 15,3–16,2 miljarder* år 2015. 
Enligt branschorganisationen Privattand-
läkarna är det därför rimligt att 16,2 mil-
jarder – som minst – motsvarar vad staten 
skulle behöva hosta upp för att tandvården 
skulle ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.  

Olika förslag på hur tandhälsan ska   kunna förbättras 

1. Stipendium och fonder. Information 

om fonder finns ofta på kommunernas  

och landstingens hemsidor, samt i böcker  

och tidskrifter på bibliotek.

2. Avbetalning och lån hos tandläkaren.

Hos vissa tandläkare går det att dela upp  

betalningen. En del erbjuder även lån, i 

vissa fall räntefritt i början. Kolla vad som  

gäller innan behandlingen börjar. Om du  

har en skuld hos en tandläkare eller tand- 

hygienist kan de kräva att du ska betala 

skulden innan du får fler behandlingar. 

3. Stöd hos socialtjänsten. För att få  

bidrag från kommunen måste du kunna  

visa att du behöver tandvård, till exempel  

med läkarintyg. Du måste också visa att  

du har sökt och nekats tandvårdsstöd,  

att du inte har rätt till annat stöd och att 

dina egna inkomster inte räcker. Om du 

har inkomster över försörjningsstödsni-

vån sker en individuell bedömning, som 

i vissa fall kan ge ekonomiskt bistånd till 

hela eller en del av tandvårdskostnaden. 

Har du tillgångar som bostadsrätt eller 

bil kan socialtjänsten i vissa fall kräva att 

dessa säljs innan du kan få bistånd.

4. Gå till tandläkarstudenter. På flera 

högskolor och universitet går det att få 

billigare tandvård hos tandläkarstudenter 

och tandhygieniststudenter på odonto-

Skulle det bli mycket billigare med tand-
vård är risken stor att ännu fler går till 
tandläkaren, och samhällets kostnader 
skulle då öka ännu mer.

– Vi har inget emot att tandvården 
skulle bli billigare, men det finns grupper 
som inte går till tandläkaren fastän det är 
gratis. För dem behövs riktade insatser, 
snarare än att flytta över tandvården till 
ett system som inte fungerar, säger Merit 
Lindberg, vd på Privattandläkarna, och 
syftar på landstingens sjukvård. 

Hon hänvisar till att befolkningen överlag  
idag har väldigt bra tandhälsa, vilket bekräftas  
av den statliga utredningen »Ett tandvårds- 
stöd för alla«. Skulle tandvården behöva 
konkurrera om pengapåsen med till exem-
pel cancervården finns risken att tandvår-
dens kvalitet skulle försämras, menar hon.

Men Björn Klinge anser att avsikten 
inte är att konkurrera med vården, utan 
att staten i så fall tillför extra pengar till 
den tandvård som inkluderas i hälso- och 
sjukvårdens högkostnadsskydd. Han anser 
att om infektioner i munnen ingick skulle 
det kunna leda till hälsovinster, eftersom 
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och 
reumatoid artit troligen skulle minska. 
Dessutom mår personer bättre psykiskt 
med hela tänder och blir troligtvis mer 
delaktiga i samhället. 

Dagens system för personer med psykisk 
ohälsa är för krångligt, anser Björn Klinge.

– Det är så otroligt många särkrav och 
särskilda intyg. Det gör att många faktiskt 
går miste om de rättigheter de har. Sam-
hället skulle vinna mycket på ett enklare 

system och också spara resurser eftersom 
administrationen tar mer och mer tid, 
säger han. 

Anna Langseth

*För att få en känsla för hur mycket 

pengar det är betalade Skatteverket 

ut 15 miljarder i rot- och rutavdrag  

sammanlagt år 2016.

logiska fakulteten. Ibland går det att 

kombinera med Särskilt tandvårdsbi-

drag, STB, F-kort och N-kort. Det tar 

längre tid än hos en vanlig tandläkare 

och vissa högskolor tar inte emot pa-

tienter med omfattande behov. 

5. Sista minuten. Vissa tandläkarmot-

tagningar har »sista minuten«-besök 

till halva priset, vilket går att kombinera 

med Särskilt tandvårdsbidrag, STB. Men 

besöken gäller inga större ingrepp och 

skulle du utebli kostar det fullt pris för 

uteblivet besök, vilket hos en tandläkare  

är 750 kronor.

Anna Langseth

Fem försök att fixa tandvårdsräkningen:

kronor av socialtjänsten i Södertälje, där 
hon då bodde, när hon skulle operera bort 
en visdomstand. Nu ska hon snart ge sig i 
kast med fondansökningar igen. Hon har 
fler tänder som behöver lagas. 

– Jag råder alla med psykisk ohälsa att 
unna sig den tandvård vi har rätt till. Jag 
är självdestruktiv och då kan det nästan 
vara skönt med smärtsam tandvärk och 
jag har skämts för att söka hjälp. Men 

tandproblem blir bara värre av väntan och 
kan orsaka andra fysiska problem, säger 
Anne-Sofie Höij. 

Carin Aissa Nabseth
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– Jag skulle inte vara där jag är idag utan 
personligt ombud. Bara att veta att det 
finns någon som håller dig om ryggen. 
Som inte hela tiden hänvisar vidare till 
någon annan, det är helt fantastiskt, säger 
Morgan, en brukare som har haft person-
ligt ombud i fem år. 

Det personliga ombudet, po, har betytt 
att Morgan slipper den övermäktiga stress 
det är att ha kontakt med alla olika hand-
läggare på landstinget, arbetsförmedling-
en, försäkringskassan och kronofogden. 
Ombudet jobbar på Morgans uppdrag, 
ringer och samlar information som han 
sedan presenterar på ett sätt som fungerar. 
Precis så som var tanken med reformen 
när den infördes på försök 1995. 

Då hade rsmh:s representant i psykia-
triutredningen under flera år mycket hårt 
drivit kravet på ett fristående sammanhål-
let stöd till personer med långvarig och 
allvarlig psykisk ohälsa. 

Schizofreniförbundet ville samma sak. 
Inspirationen kom från andra länder men 
personligt ombud blev en egen svensk va-

Parasoll i Sollentuna finns fortfarande 
kvar. 

Idag finns personligt ombud i 240 av 
landets 290 kommuner. Men behovet är 
större än utbudet. Förra året fanns bara 312 
heltidstjänster i hela landet. 

– Det är väldigt illa att det dras ned på 
personligt ombud och att det ser ojämlikt  
ut i landet. Det är viktigt att po inte försvin- 
ner. Alla som har behov borde erbjudas 
personligt ombud, säger Jan-Olof Forsén. 

Kommunerna är inte tvungna att ha per-
sonliga ombud. Kjell Broström tycker det 
är märkligt att myndigheter och vårdgivare  
inte satsar mer. 

– po skulle kunna vara mer känd och fler 
skulle kunna ha nytta av verksamheten 
men den har hela tiden varit statligt under-
finansierad. Kanske är det förskjutningen 
av makt till brukaren som skapar motstån-
det, säger han.

Myndigheterna tror mer på metoder, 
som samordnad individuell plan, sip, och 
delat beslutsfattande. 

– Men om inte brukaren har något stöd så  
gör det ingen skillnad, säger Kjell Broström. 

Ombudets uppgift är också att berätta om 
systemfel för den ledningsgrupp som finns. 
Om felen rättas till minskar behovet av 

»Många säger  
att det här är det 
bästa som hänt de 
senaste 25 åren.«

Kjell Broström var en av dem i RSMH som jobbade för att personligt ombud skulle införas i Sverige. Idag jobbar han på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.
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Personligt ombud fyller en viktig funktion för personer 

med psykisk ohälsa. Ombudet arbetar på uppdrag av 

brukaren, och ser till att hen får sina rättigheter tillgodo-

sedda. Att personligt ombud finns i Sverige är till stor del 

RSMH:s förtjänst.

Revansch blickar tillbaka i arkiven

1995:  
Personligt ombud  
– en stor framgång

riant. Inte helt fristående, organiserat inom 
kommunen, men ändå oberoende. 

– Många säger att det här är det bästa som 
hänt de senaste 25 åren. Personligt ombud 
värderas väldigt högt av brukarorganisatio-
nerna och är en av rsmh:s stora framgångar,  
säger Kjell Broström, som arbetade på rsmh:s  
förbundskansli under den tiden.

Han och före detta ordförande Jan-Olof 
Forsén satt med från rsmh i den grupp som 
gav råd till Socialstyrelsen när tio verksam-
heter skulle väljas ut till försöket. rsmh drev 
att två verksamheter skulle vara brukarstyrda. 

Så blev det. rsmh och Schizofreniförbun-
det gick ihop och sökte och po-Skåne och  

ombud. Det kan vara en ständig balans-
gång mellan att hjälpa den enskilda och att 
ledningsgrupperna tar itu med systemfelen.

En vanlig anledning till kontakt är skulder  
och risk att bli vräkt. 

–  Att få hjälp med sin ekonomi är en av 

alla fördelar med po. Liksom att få hjälp 
att länka samman det kommunala stödet 
och den psykiatriska vården. Utifrån egna 
önskemål, säger Jan-Olof Forsén. 

Anna Fredriksson
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På Långbro mentalsjukhus låg Elisabeth,  

22 år, fastspänd åtta månader i sträck, 

utan att ens få gå upp och kissa eller  

duscha. Det uppmärksammades av RSMH.  

Helena Frykstrand, en av RSMH:s grundare  

tog bilder med en insmugglad kamera,  

vilket ledde till publicitet över hela 

världen.

Helena Frykstrand var allt som oftast på 
Långbro sjukhus, eftersom hon var aktiv 

När Anna Lindh mördades utmålade 

media personer med psykisk ohälsa som 

livsfarliga. RSMH bemötte och ifrågasatte.  

Det blev grunden till ett fantastiskt ar-

bete, säger RSMH-medlemmen Elisabet 

Alphonce idag.  

2003 skedde flera uppmärksammade 
våldsdåd. Media beskrev personer med 
psykisk ohälsa som farliga, och mordet på 
utrikesminister Anna Lindh ledde till en 
ren hetsjakt. Från maj till september skrev 
tre stora tidningar 700 artiklar om psykisk 
sjukdom. Rubriker som »Hundratals 
farliga – bara i Stockholm« och »Psyksjuk 
mördade vårt barn« skrämde upp allmän- 
heten. rsmh hade svårt att ta sig in i 

1977: Frykstrand avslöjade 
vårdskandalen runt Elisabeth

2003: Mediedrevet vändes 
till konstruktiv debatt

i den lokala rsmh-föreningen där. I sam-
band med det fick hon nys om Elisabeth, 
och började sitta hos henne som stöd.

Elisabeth låg bunden till händer och 
fötter med handklovar på en brits som 
satt fast i golvet. Hon hade ingen madrass 
och en svart sopsäck som täcke. Behoven 
fick hon göra på britsen och personalen 
duschade henne med en slang. Så låg hon 
i flera år och under åtta månader i sträck 
fick hon inte ens resa sig upp. 

debatten och ordnade ett seminarium om 
pressens bild av psykiskt sjuka. 

– Vi bemötte, ifrågasatte och vi ringde 
upp journalister, säger Elisabet Alphonce 
som vid den här tiden arbetade på rsmh:s 
förbundskansli.

– Vi föreläste för reportrar och sa till 
dem att sluta upp med de här sensations-
skriverierna, att de skulle ta reda på fakta 
och intervjua på ett vettigt sätt. 

I dag minns Elisabet Alphonce det här 
som ett avstamp för en period när det 
hände mycket bra saker. Många möten och 
föreläsningar hölls över hela landet.  

– Det rsmh gjorde då var enormt, det 
banade väg för en samhällsförändring där 

– En läkare jag konsulterade sade att 
det urkalkade hennes benstomme och 
förändrade hennes muskulatur. Det var en 
skandal och en skamfläck utan dess like, 
säger Helena Frykstrand.

När hon senare skulle åka i väg på 
semester, hotade Elisabeth att ta livet av 
sig ifall Helena inte längre satt hos henne. 
Helena Frykstrand började känna sig allt 
mer desperat att förändra Elisabeths  
situation. Hon smugglade in en kamera 
och fotograferade med Elisabeths tillåtelse.  
Sedan tog hon med sig bilderna och visade 
upp dem för olika ansvariga myndigheter, 
såsom Socialstyrelsen, men alla kände till 
fallet och sade att de inget mer kunde göra. 

Först när Helena Frykstrand skickade 
bilderna till Dagens Nyheter tog det fart. 
Nyheten och bilderna på Elisabeth spreds 
över hela världen. Men för Helena var 
det något av en chock. Hon visste inte att 
reportern hade nappat på nyheten förrän 
hon såg den tryckt i tidningen, och hade 
inte hunnit styra förloppet eller förankra 
det hos någon rsmh-förening. Men idag 
känner hon sig ändå nöjd eftersom det 
ledde till en bättre situation för Elisabeth. 
Enligt Aftonbladet fick Elisabeth år 1990 
diagnosen autism och 1999 upphörde 
tvångsvården och hon flyttade till ett litet 
hus på landet, som hennes familj köpt.

Anna Langseth

personer med egna erfarenheter äntligen 
fick möjlighet att komma till tals. 

Forskning visade att det inte finns några 
kopplingar mellan våld och psykisk ohälsa 
annat än om det är missbruk och droger 
inblandat. Mediernas bevakning övergick i 
en debatt om psykiatrins brister och vad  
som behövde förbättras. Brukarinflytandet  
kom igång, liksom diskussioner om åter-
hämtning, vardagsmakt och väl fungerande  
verksamheter. 

Nu möttes läsarna istället av rubriker 
som »Psykiskt sjuka är sällan farliga« och 
kunde också läsa om hur vanlig psykisk 
ohälsa är bland befolkningen.

Anna Fredriksson

Hjälplinjen som idag finns hos 1177 var  

från början ett initiativ från RSMH. Organi- 

sationen upplevde ett stort behov av en  

telefonjour för människor i psykisk kris 

och deras anhöriga. RSMH fick fem an-

dra organisationer med sig och 2002 

startade Nationella Hjälplinjen som ett  

2002: RSMH startade Nationella Hjälplinjen

RSMH och enskilda medlemmar gick ut i media för att ge en alternativ bild till massmedias hetsjakt mot personer med psykisk ohälsa.

Helena Frykstrands bilder på fastspända Elisabeth publicerades över hela världen.

projekt med hjälp av Allmänna Arvsfonden.  

Staten var avvaktande men tog över kost- 

naden när projektet var slut efter tre år. 

Trots att Riksdagens politiker insåg det 

stora behovet av jouren var framtiden och  

ekonomin osäker inför varje nytt år. Det 

blev bättre sedan Hjälplinjen gick ihop med  

det landstingsägda aktiebolaget Inera 

år 2012. Efterfrågan är stor. Varje månad  

försöker nu 2 500–3 000 personer ringa  

in, men bara drygt tusen kommer fram 

till de utbildade psykologer, sjuksköter-

skor och socionomer som svarar.

Anna Fredriksson
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Deprimerande svårmod
Det färglösa bildspråket i filmen speglar tristess, knog och möda, skriver Pebbles Karlsson Ambrose i sin recension av Korparna. 

Åsa Nilsonne.
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Den nya svenska filmen Korparna är 

deprimerande och ger inga svar på hur 

självmord kan undvikas. Men kanske kan 

den öppna upp för de svåra samtalen, 

skriver Pebbles Karlsson Ambrose, som 

själv har erfarenhet av psykisk ohälsa.

Filmen Korparna bygger på boken med 
samma namn, som vann Augustpriset för 
bästa skönlitterära bok 2011. Den handlar 
om Klas och hans far Agne, den senare är  
småbonde i Småland. Ett olönsamt arrende  
och faderns fruktlösa arbete på gården 
bryter ner honom mer och mer. Det enda 
som verkar hålla upp honom är att Klas ska 
ta över gården en dag. Men Klas flyr ut i 
skogen till fåglarna och vill inte alls ha det 
livet som hans far lever. 

Jag känner igen pappans desperation 

hos alla oss som varit fast i en situation 
som inte går att förändra. Pappans hopp-
löshet och senare även förtvivlan känns 
trovärdig och sorgset uppgiven. Allt leder 
till det oundvikliga slutet medan resten av 
familjen och andra i byn ser på. Jag tänker 
att det är många runt Agne som ser att han 
lider men är oförmögna att hjälpa. Omgiv-
ningen har inte redskap eller vilja och alla 
bara väntar ut varandra. 

Det är en deprimerande film. Jag var 
frustrerad när jag gick därifrån och ville 
tänka på alternativa möjliga lösningar 
för karaktärerna. Sedan tänkte jag på det 
småländska landskapet med sten efter 
sten i åkrarna som symbol för ett tröstlöst 
liv. Livet på sjuttiotalet skildras naket och 
nästan trist, tillvaron är monoton och 

det finns inga glada stråk någonstans. 
Det färglösa bildspråket i filmen speglar 
tristess, knog och möda. Men det finns 
frihet hos de vilda fåglarna och jag önskar 
att filmen hade visat mer av naturen och 
låtit de bevingade och deras läten ta mer 
plats. Även om filmen gör ett anspråkslöst 
och något blekt intryck så porträtterar den 
ärligt lidande och svårmod. 

Om man vill sätta sig in i hur hopplöshet 
och depression kan upplevas så kan den 
här filmen vara givande att se. Den ger 
tyvärr inga svar på hur suicid ska eller kan 
undvikas, men kan kanske öppna upp för 
de svåra samtalen.

Pebbles Karlsson Ambrose

FRÅGA:  
När jag var inskriven i den psykiatriska 

heldygnsvården var jag inte i stånd att 

säga nej till ECT, trots att jag alltid har 

varit motståndare. Hur kan jag gardera 

mig mot att det händer igen? Kan en 

framtidsfullmakt eller ett nätverkskon-

trakt hjälpa mig när jag har svårt att 

uttrycka min vilja? 

/ Anonym

JURISTEN SVARAR:
Sedan 1 juli 2017 finns en möjlighet att 
upprätta en framtidsfullmakt. Det är en 
fullmakt som du, om du är myndig, kan ge 
åt en annan person i uppdrag att företräda  
dina intressen vid framtida sjukdom, 
psykiska skov eller liknande varaktiga 
tillstånd där du inte längre har förmåga att 
tillgodose det själv. I framtidsfullmakten 
går det att bestämma hur du vill att vissa 
personliga och ekonomiska intressen ska 
tillvaratas, däremot går det inte att reglera 
om medicinsk vård. En framtidsfullmakt 
kan därför inte hindra ect. 

Du kan däremot upprätta ett psykiatriskt  
vårdtestamente, som framför dina önske- 
mål om din vård. Testamentet är inte 
tvingande för vården men är ett värdefullt 
verktyg när vård bestäms.

Ett annat sätt är nätverkskontrakt. 
Det är ett avtal mellan patienten, dennes 
närstående och vården, där parterna 
tillsammans reglerar gränserna för vården, 
till exempel vad patienten ska göra när till-
ståndet försämras, eller vilken behandling 
som bäst passar patienten. Ni kan alltså 
tillsammans förbjuda att ect används på 
dig, så länge du inte vårdas under Lagen 
om psykiatrisk tvångsvård, lpt. 

När en person tvångsomhändertas har 
nära anhöriga rätt, enligt lag, att vara del-

aktiga i vårdplanen och att den upprättas i 
samråd med dem, så länge du har godkänt 
det. Detta kan vara till tröst med tanke på 
att framtidsfullmakt inte gäller i vården 
och att nätverkskontrakt och vårdtesta-
mente inte är rättsligt bindande.

Trots att de inte är rättsligt bindande har 
vården alltid en skyldighet enligt lag att 
följa patientens vilja i så stor utsträckning 
som är lämpligt. Det gäller även inom 
tvångsvården. Det är patientens psykiska 
tillstånd som avgör om vården kan följa 
dennes vilja. Därför är det bra att patien-
ten uttrycker sin vilja i ett tillstånd då den 
psykiska sjukdomen inte hindrar vården 
från att följa patientens önskemål. Ett 
nätverkskontrakt och vårdtestamente kan 
då vara vägledande.

Hur kan jag gardera  
mig mot vård jag 
inte vill ha?

Fråga juristen

...är en vinjett där du kan få svar på 

juridiska frågor från Projure – en 

studentdriven förening i Uppsala där 

ett femtontal juriststudenter arbetar 

ideellt som rådgivare, www.projure.se 

Vill du ha svar på en juridisk  

fråga? Hör av dig till oss!

Skriv till: 

Revansch, Instrumentvägen 10, 

126 53 Hägersten

Eller mejla: 

revansch@rsmh.se

Märk kuvertet/mejlet med  

»Fråga Juristen«.

Vid brist på frågor från läsare fångar 

vi upp frågor från medlemmar som 

har ställts till RSMH:s förbundskansli.

Vägrar skriva ut 
psykofarmaka 
Åsa Nilssone tog ett drastiskt beslut 
som nybliven psykiater. Hon bestämde  
sig för att inte skriva ut psykofarmaka. 
Nu har hon gett ut en självbiografi, där 
hon berättar om bakgrunden och hur 
hon istället jobbar med psykoterapi.

Främsta orsaken var rädsla. 
– Det kändes otryggt, säger hon till 

Svenska Dagbladet.
Där beskriver hon också att upp- 

levelsen på läkarutbildningen var att  
effekterna av medicinerna var obehagligt  
oförutsägbara, på samma sätt som olika  
människor reagerar olika på exempel-
vis alkohol. På affektiva mottagningen 
där hon gjorde sin specialistutbildning,  
skrev hon dock ut litium, och upplevde  
ingen konflikt, då hon tyckte att det 
var tydligt att det hjälpte bipolära. 

Som färdig psykiater blev det aldrig 
några etiska problem kring att hon 
vägrade skriva ut mediciner, då hon 
främst har varit universitetsanställd, 
forskat och undervisat blivande läkare.  
Bland annat bidrog hon till att dialek-
tisk beteendeterapi, dbt, infördes i 
Sverige för personer med emotionell 
beteendestörning, eller borderline. 

Anna Langseth  
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Det 
händer  
i RSMH 
lokalt 
Dec.
–feb.

RSMH i Gimo har skapat en helt ny 

vandringsled – Vallonstigen. Stråket 

gynnar hälsa, marknadsför föreningen 

och bidrar till att hela Gimo får ett lyft. 

   – Vi är jättestolta, säger Barbro  

Andersson, ordförande.

Förebilden bakom Vallonstigen är Hälsans  
stig, ett stråk som finns på olika platser 
i landet. Men Vallonstigen i Gimo är en 
vandringsled som också berättar historia. 
Längs den 5 kilometer långa promenaden, 
genom biotopskog, bostadsområden och 
förbi en gammal kvarn, finns skyltar som 
beskriver den historiska bruksmiljön 
liksom naturen. På varje skylt står det att 
rsmh har gjort stigen.

– Våra medlemmar och personalen är 
jättestolta. Vi har varit med och gjort något 
fint för Gimo som alltid kommer att finnas 
kvar, säger Barbro Andersson, ordförande 
i rsmh Vallonerna i Gimo. 

Att skapa stigen har tagit runt ett år och 
krävt mycket arbete. Personalen i föreningen  
tog kontakt med Hembygdsföreningen för 
ett samarbete, de kontaktade kommunen 
för att söka pengar och få alla tillstånd som 
krävdes. De lade ut flis genom biotopskogen  

Här är en ny vandringsled
Kommunalrådet höll tal på Vallonstigens invigning, som lockade runt 60 personer. 
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1. Afrikansk dans
... erbjuder RSMH Söder om 
söder i Gubbängen, Stock-
holm. Föreningen har också 
keramikkurs för unga vuxna 
(personer under 35 år) liksom 
ytterligare cirka nio studiecirk-
lar. Att delta kostar omkring 
100 kronor för tio gånger. 
Anmälan görs på telefon 08-
724 82 00 (måndag-fredag 
klockan 13.00–17.00) eller per 
mail till info@rsmhsos.se   

2. Nyårsfirande
… blir det hos RSMH Gemen-
skapen i Jönköping, Korallvägen  
10 A. På nyårsafton serveras mat  
klockan 15.00, anmälan görs till 
0730-48 92 43. På nyårsdagen  
erbjuds gratis fika klockan 15.00.  
Den 13 januari – julgransplund- 
ring klockan 15.00. Dessförinnan  
– luciafirande 12 december 
klockan 18.00.

3. Scrapbooking
… sker den 7 december klockan  
15.00–16.30 hos RSMH i Trel-
leborg, i Kärnans lokaler, Port-
gränd 10 vid St Nikolai kyrkan. 
Därefter har föreningen öppet 
hus klockan 16.30-19.00.  
För tillfället är Scrapbooking- 
gruppen full, men det går att 
sätta upp sig på intresselista.  

Vad har din förening på gång?  
Skriv till anna.langseth@rsmh.se

2

1

3

för att förbättra underlaget och ica spons-
rade invigningen med cider och chips helt 
gratis. Medlemmar har bland annat varit 
med och grävt hål i marken för att sätta 
ned informationsskyltarna, tittat igenom 
gamla arkivbilder och har vandrat på sti-
gen för att mäta och hålla efter den. 

Inför invigningen spred föreningen 
information om stråket, dels via redan 
upparbetade kontakter såsom närliggande 
rsmh-föreningar, Funktionsrätt Sverige 
(tidigare Handikappförbunden, hso) och 
Pensionärernas Riksorganisation, pro. 
Dels genom att lämna broschyrer på vård-
centralen, biblioteket, mataffärer och ge-
nom att kontakta lokaltidningarna, varav 
flera publicerade artiklar om Vallonstigen.

Framöver är tanken att föreningen ska 
fortsätta sköta om stråket genom att sätta 
upp fler skyltar, fylla på flis och se till att 
markeringarna längs leden fortsätter vara 
tydliga.

–Sammanhållningen i föreningen blev 
väldigt bra och stigen gynnar hälsan för alla  
i samhället. Det behövs alternativ till att 
springa och träna! säger Barbro Andersson. 

Anna Langseth

Det är helt oacceptabelt att människor inte kan 
ha råd och möjlighet att få den tandvård som de 
behöver. rsmh:s medlemsgrupper, ofta personer 
med allvarlig psykisk ohälsa, är de som har det allra 
sämst ekonomiskt ställt i vårt samhälle. Detta har 
visats bland annat i studier från Socialstyrelsen. 
Bland dem finns många som inte har några ekono-
miska marginaler överhuvudtaget och är tvungna 
att välja bort saker för att de inte har råd – inte sällan  
blir det besök hos tandläkare eller tandhygienist 
som väljs bort. 

Samtidigt finns ofta ett starkt samband mellan 
dålig tandhälsa hos den enskilde och de läkemedel 
som vederbörande fått förskrivna mot den psykiska  
ohälsan. Muntorrhet är en vanlig biverkning av 
läkemedel mot psykiska besvär. Som en följd av för 
liten salivavsöndring ökar risken för hål i tänderna. 
Rökning är vanligare bland människor med psykisk 
ohälsa, också det en tydlig riskfaktor för tandhälsan.  
Risken för tandlossning ökar eftersom tobaken 
försämrar genomblödningen i tandköttet. Men inte 
bara fysiska orsaker gör att psykiskt sköra ofta har 
sämre tandhälsa. Den psykiska ohälsan i sig kan 
medföra att personer har svårt att ta hand om sina 
tänder på ett bra sätt. Det kan vara svårt att motive-
ra sig till att borsta tänderna regelbundet. Psykisk 
ohälsa gör dessutom att personer kan ha svårare att 
besöka tandvården än annars. Personer med psykos 
eller vanföreställningar exempelvis kan ha oerhört 
svårt för mötet med tandvården. Omvänt kan dåliga 
tänder leda till sämre psykisk hälsa genom minskat 
självförtroende och social isolering. Dåliga tänder 
innebär en stigmatisering, det är ingen tvekan om 
det.

»Tandvården behöver förbättras  
avsevärt för gruppen människor  
med psykisk ohälsa.«

Ett stort bekymmer är att det ser så olika ut i 
olika delar av landet vilken ekonomisk hjälp med 
tandvården som den enskilde kan få. I vissa lands-
ting är det lätt att få så kallad Nödvändig tandvård 
och F-kort. I andra landsting svårt. Det är inte alls 
tillfredsställande att skillnaderna är så stora mellan 
regionerna. Det får aldrig bli ett lotteri, där det blir 
avgörande var i landet du råkar vara bosatt när det 
gäller vilken tandvård du har rätt till.

Tänderna är en del av kroppen, och rsmh anser 
att tandvård bör ingå i hälso- och sjukvårdens 
högkostnadsskydd. I vart fall är det hög tid att 
möjligheterna till en sådan reform utreds. Tandvår-
den behöver snarast förbättras avsevärt för gruppen 
människor med psykisk ohälsa, både beträffande 
kostnader och tillgänglighet. rsmh vill att tandvår-
den ska bli kostnadsfri för personer som får dålig 
tandhälsa på grund av biverkningar av läkemedels-
behandling.

Det är inte anständigt som det ser ut idag att 
människor inte har råd att få hjälp med sina tänder 
trots att behoven är stora.

/ Jimmie Trevett, 

förbundsordförande RSMH

Tandvård  
bör inkluderas  
i sjukvården 

RSMH:s förbundsordförande:



Här finns RSMH

annonser:

Vill ni driva en psykiatrisk verksamhet med  
bästa möjliga stöd? Anlita en brukarrevision:  
ett unikt sätt att få fram värdefull kunskap!

I en brukarrevision är det brukare som granskar, tar fram 
frågor om verksamheten, intervjuar de som nyttjar verksam-
heten och analyserar svaren i en rapport. Arbetet görs ute-
slutande i kvalitetsförbättrande syfte. ”Man frågar inte kocken 
hur maten smakar, utan de som äter den.”

Kontakta projektledare Isabella Canow:  
isabella.canow@rsmh.se 08-12 00 80 62

Eller någon av projektets teamledare: 
Fredrik Gothnier i Stockholm: 
fredrik.gothnier@rsmh.se 08-12 00 80 59
Anna Broström i Värmland 
anna.brostrom@rsmh.se 08-12 00 80 63
Conny Allaskog i Skåne
conny.allaskog@rsmh.se 08-12 00 80 54

• Ni får en effektiv revision, eftersom 
brukare som talar med brukare får 
andra svar än personalen

• Ger ett inifrånperspektiv om hur det 
är att leva med psykiska funktions-
hinder; en tillgång både när frågor 
tas fram och när svaren analyseras

• Arbetet är stärkande både för 
brukare och personal

Ta chansen  
– beställ en brukarrevision

Brukarrevisionsprojektet är ett treårigt projekt som genomförs av RSMH 
och NSPH med medel från Arvsfonden.

• Inger hopp till brukare. Att en 
brukarrevisor har återhämtat sig 
gör att brukare kan tänka: ”kanske 
även jag kan återhämta mig”

• Unik inblick. Verksamheten får in-
blick i både vad de behöver förbätt-
ra och vad brukarna uppskattar. 
Positiv feedback är viktig!

Fördelar med brukarrevision:

Kontakt: 
Darko Culibrk 
Projektledare 
E-post: darko.culibrk@rsmh.se 
Mobilnummer: 070-420 82 57 
Direktnummer: 08-120 080 57 
 
Jonas Andersson 
Organisations- och studieansvarig, kontaktperson 
för RSMH 
E-post: j.andersson@rsmh.se 
Mobilnummer: 070-420 82 43 
Direktnummer: 08-120 080 43 
 
Asif Yassir 
Teamledare i Stockholm för SEF 
E-post: asif.yassir@rsmh.se 
Mobilnummer: 070-677 67 47 
 
Mujtaba Attai 
Teamledare i Skåne för SEF 
E-post: mujtaba.attai@rsmh.se 
Mobilnummer: 072-326 81 51 
 
Marie Sjögren 
Teamledare i Skåne för RSMH 
E-post: marie.sjogren@rsmh.se 
Mobilnummer: 070-694 23 11 
 

  

 

 

Gemenskap ger Kamratstöd är ett projekt mellan Riksförbundet för Social 
och Mental Hälsa, RSMH, och Sveriges Ensamkommandes Förening 
Riksförbund, SEF. 

Syftet är att överföra kunskap mellan RSMH och SEF. Projektet ska utveckla 
kamratstödsmodellen och anpassa den till ensamkommandes behov och 
förutsättningar. Dessutom ska projektet öka förståelsen för psykisk hälsa och 
sprida kunskap om hur andra kulturer förhåller sig till psykisk hälsa. Detta 
görs genom studiecirklar, föreläsningar och olika aktiviteter. 2019 sprids 
resultatet på nationell nivå till lokalföreningarna inom RSMH och SEF. 

Följ och gilla oss på Facebook: Gemenskap ger kamratstöd 

MÅ BRA HOS RSMH-FJÄLLSJÖ
Vi har arrangerat uppskattade Må bra-veckor sedan
2009. Och detta fortsätter vi med. Se vår hemsida.

Även andra kurser finns i vårt program.
Vi hjälper lokalföreningar med kurser, upptakt m.m.

till förmånliga villkor.
Välkommen till Backe!

0624-10555
rsmhfjallsjo@telia.com

www.rsmhfjallsjo.se

LÄS MER PÅ 
WWW.RSMH.SE

Ge en  
gåva!

Stöd vårt arbete för psykisk 
och social hälsa – ge en gåva 

via postgiro 406292-3

RIKSFÖRBUNDET FÖR  
SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA

Vi stöttar RSMH:

Hör av dig om du vill veta mer om S3!

Isabel Lindbom, sjuksköterska                
08-524 825 69, isabel.lindbom@ki.se
Anna Kähler, projektledare                      
08-524 852 59, anna.kahler@ki.se

Foto: DEWEGGIS shared at Flickr. CC licensing

Om du har schizofreni eller schizoaffektiv   
sjukdom och vill vara med i S3 kan du anmäla 
ditt intresse via vår hemsida: www.ki.se/s3
eller kontakta oss som arbetar med studien:

 Svenska schizofrenistudien S3
En stor genetisk studie med målet att öka 
förståelsen för psykossjukdom, för att i framtiden 
kunna erbjuda förbättrad behandling.
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FÖRBUNDSKANSLI

Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten
Tel: 08-12 00 80 40
Fax: 08-772 33 61
rsmh@rsmh.se

RSMH-DISTRIKT

Varje distrikt har en eller flera  
lokalföreningar. Adresser till  
lokalföreningarna hittar du på 
www.rsmh.se. Du kan också  
kontakta distriktet där du bor för 
mer information.

Blekinge län
c/o Mikael Pettersson
Östergatan 4, 371 39 Karlskrona
Tel: 072-333 05 70

Dalarnas län
Kungsvägen 1, 783 35 Säter, 
Tel: 070-532 83 97 (09.00–12.00) 
info@rsmhdalarna.se

Gotlands län
Tel: 070-326 80 42
Ronsten11@gmail.com
www.rsmhgotland.se

Gävleborgs län
N Köpmang. 11, 2 tr, Gävle
Tel: 026-12 26 88
rsmh_gavleborg@swipnet.se

Hallands län
c/o Nicke Nilsson
Renvägen 13, 311 41 Falkenberg
Tel: 070-343 30 68
rsmh.halland@gmail.com
www.rsmhhalland.se

Jämtland/Härjedalens län
Lasarettsv. 21, Backe
Tel: 0624-105 55
rsmhfjallsjo@telia.com

Jönköpings län
Tel: 070-633 52 45
Conny_strom@hotmail.com

Kalmar län
Tel: 0471 33272
john.debie@tele2.se

Kronobergs län
c/o Gunilla Degerman
Furutåv. 30 B, 352 54 Växjö 
alf.ingvarsson@hotmail.com

Norrbottens län
Niemiselstation 115, Niemisel
mabjorn@hotmail.com

Skånes län
Tel: 0706-151 936
mats.jesperson1@comhem.se

Södermanlands län
Bryggargatan 11, Katrineholm
Tel: 0150-780 08

Stockholms län
Bellmansgatan 30, 3 tr, Stockholm
Tel: 08-644 62 20
info@rsmhstockholm.se
www.rsmhstockholm.se

Uppsala län
Kungsgatan 64, nb, Uppsala
Tel: 018-56 09 18
rsmhuppsala@yahoo.se

Värmlands län
Tage Erlandergatan 4, Karlstad
Tel: 070-631 77 88
info@rsmhkalstasola.se

Västerbottens län
c/o HSO, Storgatan 76, Umeå
Tel: 070-385 92 25
friggo2@hotmail.com

Västernorrlands län
Skönsbergsvägen 19F, Sundsvall
Tel: 070-690 6700 / 070-690 6691
rsmh@rsmhvasternorrland.se
www.rsmhvasternorrland.se

Västmanlands län
Surbrunnsv. 4D, Hallstahammar
ewa.welen@icloud.com
www.rsmhvastmanland.se

Västra Götalands län
c/o RSMH-Göteborg/Livet 
Gårdshuset, Tredje Långgatan 19
413 28 Göteborg, 
Tel: 031-42 37 35 
Fax: 031-42 51 51
rsmh.livet@comhem.se

Örebro län
c/o Åsa Holmstrand
Montörsgatan 20, Degerfors
Tel: 0739-781 897 
rsmh-orebro@tele2.se

Östergötlands län
Tel: 073-379 56 15 
anita@rinmans.se






 




























 

 
























 













































































 







 






 



Posttidning B
Revansch
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten  

Skicka lösningen i ett kuvert märkt »Korsord« till: 
Revansch, Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten.
Senast den 8 januari 2018 vill vi ha ditt svar.  
Tre vinnare får ett presentkort på 200 kronor. 

Vinnare i nummer 4/2017 var: 
Maj-Britt Carlsson (Katrineholm), Pernilla Pettersson (Sala) 
och Christer Holm (Kristianstad). Grattis!

NAMN :

GATA: 

POSTADRESS: 

Korsord: Tage Olsin

Sverige
Porto betalt


