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»Jag har proppat i mig benso på daglig basis  
för att klara av att gå till låtsasjobbet för att 
sedan gå sönder totalt hemma, rasat ihop igen, 
fallit tillbaka i sjukdom, lagts in.«  
JENNY K LUNDGREN SKRIVER PÅ RSMH-BLOGGEN.SE, OM ARBETSFÖRMEDLING- 
ENS OCH FÖRSÄKRINGSKASSANS ÅTERANPASSNINGSFÖRSÖK TILL ARBETSLIVET  
OCH ATT HON NU ISTÄLLET HAR HITTAT ETT JOBB PÅ EGEN HAND.
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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. 

Sverige befinner sig i en stark högkonjunktur. 
Men allt för liten del av kakan hamnar hos personer 
med psykisk ohälsa, i varje fall hos de som mår för 
dåligt för att jobba heltid och de som behöver eko-
nomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag.

Innan jul fick jag ett telefonsamtal. Kvinnan i luren  
sade att hon inte ville leva längre. Anledningen: hon  
hade inte råd att göra någonting. Hon ville exempel- 
vis aktivera sig i en lokalförening i en närliggande 
stad, men garantiersättningen (lägsta nivån av 
det som förr kallades förtidspension) räckte inte 
till resan. »Jag kan bara sitta hemma och stirra på 
väggarna«, sade hon. 

En annan person som visar hur plågsam fattigdom  
kan vara är Marika Sellgren, som intervjuas på sidan 
8–9. Hon är vräkningshotad. Den främsta orsaken 
till att hon har stört grannarna är enligt henne själv 
att hon sedan 30 år tillbaks lever nära existensmini-
mum. »Jag går sönder av det« säger hon. 

De kämpar på. Men vill vi ha ett sådant samhälle? 
Eller som Alain Topor, docent på Socialhögskolan, 
säger: »Ska statsmakterna verkligen plåga folk för 
att de har varit så sjuka att de aldrig har kunnat 
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Ekonomi:
Sluta att plåga  
de fattigaste!

arbeta?« En av hans studier visar att landstingen 
faktiskt kan vinna på att personer med psykisk 
ohälsa får bättre ekonomi, eftersom de då inte läggs 
in i den psykiatriska slutenvården lika ofta, läs mer 
på sid 20–21. 

Att lite mer pengar i plånboken ger bättre hälsa för 
de med lägst inkomster bekräftas i den statliga ut-
redningen »Nästa steg på vägen mot en mer jämlik 
hälsa« (2017:47), där det också nämns att inkomst-
skillnaderna har ökat markant sedan 1990-talet.

Själv tycker jag att vissa skatter som har gynnat 
de rikaste borde återinföras, så att pengarna kan 
omfördelas till de fattigaste. 

Därtill finns en rad systemfel varav några tas upp 
i detta nummer: att den med sjukersättning riskerar 
att förlora på att jobba, de allra fattigaste i behov av  
god man eller förvaltare riskerar att nekas Handikapp- 
ersättning, och du kan ha nedsatt arbetsförmåga på  
20 procent men nekas ändå sjukpenning på 25 pro-
cent eftersom du är 5 procents mer arbetsför än vad 
regelverket kräver. Det är helt tokigt.

/ Anna Langseth, chefredaktör

Kort & gott

Boktips!
Självbiografin »Mån-

dagsbarn« handlar om 

att börja må psykiskt 

dåligt, bli beroende 

av ångestdämpande, 

smärtstillande och 

sömntabletter, för att sju år senare 

lyckas återhämta sig och bli medi-

cinfri. Författaren Annika Gustavs-

son berättar även om sin mormor, 

som hamnade på Beckomberga.

Insänd dikt:

Svartfåglar 
och Blåfåglar
Hon strålar med sin själ 
med alla sina färger och blå blommor, 
många ansikten, skörhet och 
och plötsliga grymhet, som en 
hägring. 
Henne måste man vara snäll mot, 
tala försiktigt till! 
Annars kan hon gå sönder! 
Jag förstår henne inte. 
Jag blir osynlig, 
eller som en hund.  
(Knappast attraktivt) 

(SKA HON GÅ?!!! är det inbillning?!) 
Så plötsligt flyger stora 
svarta fåglar mot henne! 
Från MIG?!!! HUR? 
Jag förstår inte. 
Ändå gör jag det. 
»Jag som är så snäll«. 
»En sån fin människa«
– säger ju alla. 

Hon borta. 
Tystnaden lyser vit inga signaler 
Inga färger 
allt gråtonat 
Hur ska det nu 
gå att leva? 

Går ut 
ser upp 
högt över Brandbergens gråa hus 
högt uppe i den grå himlen 
ser jag de blåa blixtarna 
Långt däruppe oåtkomligt 
flyger de jättestora Blåfåglarna 
blixtrar med sina vingar. 

Så kommer de flygande utefter gatan 
Svartfåglarna, dånande, enorma, 
svarta blixtar av vingarna 
de sjunger de skränar 
Jag har ett val 
Jag kan följa dem 
eller låta bli.

Tom Eriksson

Behöver du stöd för att komma 
ut i arbetslivet? På Misa kan du få 
en sysselsättning på en arbetsplats som 
passar just dig!

08-580 813 40    info@misa.se    www.misa.se    
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700
... stygn syddes en kvinna med i  

psykiatrin i Uppsala efter att ha skadat 
sig själv. Många gånger helt utan  

bedövning, enligt Tv4 Nyheterna som 
har läst i hennes journaler. »Kan man 

skära sig kan man bli sydd utan bedöv-
ning också«, hade hon fått höra. Det är 
helt oacceptabelt, säger Clara Hellner, 

professor i psykiatri i inslaget. 

Skådespelaren Johan Rheborg, 

känd från bland annat filmen 
»En man som heter Ove« gick i 
vintras ut på det sociala mediet 
Instagram med att han hade en 
depression: »Jag sjunker ned 
i ett svart hål, förlamas«. I vår 
är han aktuell med en ny stand 
up-föreställning som handlar 
om osäkerheten över vem man 
är efter att barnen har flyttat 
hemifrån. Johan Rheborg säger på 
sin hemsida: »Välkomna in i min 
hjärna där jag helt utan skydds-
nät ger mig i kast med att hitta 
privatpersonen Johan Rheborg.« 
Stand up-föreställningen turnerar 
till sju olika städer. 

»Säker på att jag är osäker – en standup om att inte veta« heter 
Johan Rheborgs nya stand up-föreställning.

Aktuell med stand up 
trots tidigare depression 
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Konstnären, fotografen, regissören och fotomodellen  
Arvida Byström har varit online sedan hon var tolv år.  
Det började med Lunarstorm och Helgon.net. Idag 
använder hon Instagram där hon lägger upp bilder på 
sin konst och visar ibland sin kropp som kan tyckas 
utmana rådande kroppsideal.

– Internet var viktigt för mig när jag var deprimerad  
i tonåren. Där vågade jag visa min kreativitet och 
många av de kompisar som jag har idag har jag fått 
från olika sociala forum. 

Arvida Byström blev utfryst redan på förskolan. 
Sedan dess har hon haft ett undvikande beteende och 
distanserat sig från människor. Hennes depression 
har tagit sig uttryck i att hon har haft svårt att få saker 
gjorda. 

– Nu när jag äter antidepressiva mediciner märker 
jag hur lätta saker kan vara. Innan var det svårt att veta  
eftersom jag alltid känt att livet var lite trögt. Som att 
gå i lera. 

Medicinerna gör att hon mår bättre men hon har 
fortfarande ett stort behov av att sova mycket. Hon 
har brottats med social fobi och förr kunde hon älta 

Konstnären Arvida Byström:

Konstnären Arvida Byström var deprimerad och hade  

ätstörningar i tonåren. Men internet, schysta kompisar  

och antidepressiva läkemedel fick henne att må bättre. 

Idag har hon 250 000 följare på Instagram och måste  

stå pall mot både kritik och mordhot.

något litet som hon hade sagt till någon i flera 
månader. 

– Jag kunde gå ut en kväll och trots att alla var 
snälla kändes livet hemskt och jag ville ta livet 
av mig. Länge tyckte jag också att det var jobbigt 
att arbeta som fotograf. På en stor plåtning är det 
många människor. Men jag lärde mig att begränsa. 
Att tänka »jag är här för att fota och då ska jag bara 
fokusera på personen framför kameran och på mig 
själv«. Jag är mer social nu och övertänker inte, lite 
beroende på min dagsform.

2017 blev hon uppmärksammad för en reklam-
kampanj där hon visade sina håriga ben. För det 
fick hon våldtäkts- och dödshot. På Instagram 
är det många som älskar hennes bilder men hon 
får även hatiska kommentarer om sin kropp. Det 
påverkade henne mer när hon var yngre. Idag 
har hon hittat ett förhållningssätt som funkar för 
henne. 

– Inte alla kan tycka om mig. De omotiverade 
kommentarerna som att jag är ful bryr jag mig inte 

»Internet var  
viktigt när jag  
var deprimerad«

Fo
to

: 
A

d
id

as

Fakta:  
Arvida 
Byström

Ålder: 26 år.

Bor: Värmdö  

utanför Stockholm.

Gör: Konstnär, foto- 

graf, fotomodell 

och regissör. 

Aktuell: Med boken 

Pics or It Didn't 

Happen: Bilder 

som bannlysts från 

Instagram (Mima 

Förlag). Och med 

en utställning på 

Gallery Steinsland 

Berliner i Stock-

holm. 



Porträttet Hälsa

Du behöver inte kämpa dig i väg till 

gymmet. Forskning visar att det räcker 

att stå upp ibland för att förbättra sin 

hälsa och gå ned i vikt.  

   – Det går att bli av med 10 kilo på ett 

år, säger Mai-Lis Hellénius, professor.

En bensträckare på två minuter en gång 
i halvtimmen är tillräckligt för att sänka 
blodsockernivån och blodtrycket, samt 
minska risken för blodproppar. Det visar 
flera studier som har gjorts på både nor-
malviktiga och överviktiga. 

– Matvanor är viktiga men vardagsrö-
relsen är också jätteviktig, säger Mai-Lis 
Hellénius, professor och överläkare på 
Livsstilsmottagningen vid Hjärtkliniken, 
Karolinska Universitetssjukhuset.

Förutom hälsoförbättringar gör ståen- 
det också att du går ned i vikt. Om en  
person som har varit stillasittande åtta,  
nio timmar om dagen istället ställer sig 
upp samma tid, till exempel vid kontorsar-
bete med ett höj- och sänkbart skrivbord, 
kan hen gå ned i snitt 10 kilo på ett år, 
enligt Mai-Lis Hellénius, även om vikt- 
nedgången kan variera lite från människa 
till människa. För den som istället väljer 
att gå en halvtimmes promenad varje dag 

i raskt tempo går det åt ungefär samma 
energi.

– Det är osannolikt att stå och prome-
nera inte skulle leda till bättre hälsa och 
minskad vikt också för de som äter psykof-
armaka. Det finns många studier som visar 
att träning har effekt även för dem som tar 
läkemedel där en biverkan är viktökning. 
Och ju tyngre du är desto mer energi går 
det åt, säger Mai-Lis Hellénius.

Anna Langseth

Mai-Lis Hellénius, professor och överläkare på 
Livsstilsmottagningen vid Hjärtkliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset, tipsar om att ställa sig upp 
är ett steg till en hälsosammare livsstil. 

Bönor är inte bara billigt. Det är också bra för hälsan på många 

sätt. Det visar flera studier från Lunds universitet.  Bönor bidrar 

till en jämn blodsockernivå, gör att du känner dig mätt längre 

och att tarmväggen blir mindre genomsläpplig för gifter. Det 

kan minska inflammation i tarmen, minska fetma, insulinresis-

tens, och hjärt- och kärlsjukdomar. Särskilt bruna bönor har 

goda effekter. Den som använder antidepressiva läkemedel av 

typen MAO-hämmare bör dock undvika bönor då de innehåller  

tyramin.

Koffein kan minska risken för självmord med 50 procent, 

enligt en studie från Harvard School of Public Health. Orsa-

ken är att koffein sätter igång aktiviteten i hjärnan och kan 

därför ha en mild antidepressiv effekt. Men drick max tre, fyra 

koppar om dagen. Mer kaffe än så hjälper inte och mer än 

åtta koppar om dagen kan snarare få motsatt effekt. Är du 

uppvarvad och orolig kan det vara bra att minska på kaffet 

eller sluta helt en period. Vissa får sämre sömn även av att 

dricka kaffe på dagen.

Bönor motar fetma Mindre depp med kaffe

Att stå upp förbättrar  
hälsan radikalt

»Matvanor  
är viktiga 
men vardags- 
rörelsen är 
också jätte-
viktig.«
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om. Det är svårare med artiklar och välformulerad 
kritik. Det är bra att vi har ett medielandskap där vi 
kan diskutera saker, men det är jobbigt när hela mitt 
konstnärskap ifrågasätts.

Modevärldens ideal har påverkat Arvida Byström 
mycket. När hon som tonåring arbetade som modell 
och umgicks i modekretsar fanns det en press att vara 
smal och ätstörningarna som hon kämpade med blev 
värre. Hon distanserade sig från modebranschen. När 
en kompis fick henne intresserad av feminism i 18-års-
åldern började hon igen på helt andra premisser. Idag 
anställs Arvida Byström för att hon, enligt modevärl-
den, ser annorlunda ut. 

– När jag var 18 år fanns inte uttrycket kroppsakti-
vism. Eftersom jag hade ätstörningar tog jag bilder på 
mig själv när jag kände mig ful. Jag jobbade på ett kre-
ativt sätt men det fanns ändå en form av destruktivitet 
i att ta självporträtt men också ett sätt att bearbeta sig 
själv. Det hjälpte att tänka om. Jag började leta efter 
bilder på andra kroppar än smala kroppar för det mår 
man bra av.

Myten om att man är en bättre konstnär när man 
mår psykiskt dåligt tror hon inte på.

– Allt i ens liv ger självklart erfarenhet men det 
behöver inte generera pengar eller konst. Jag har 
fått en viss inspiration från att må dåligt men man 
orkar producera saker på ett annat sätt när man 
mår bra. 

För att må bra omger sig Arvida Byström med 
människor som är snälla och som har sunda åsikter.  
Idag har hon till exempel inga kompisar som har 
en smalhetshets. De antidepressiva medicinerna 
har fått henne att inse att livet kan vara bra. Som 
tonåring sökte hon hjälp inom psykvården men 
hittade ingen terapeut som hon klickade med. 

– Det kändes som att de kollade ner på mig. Att 
jag var ung och krånglig. 

Arvida Byström har flyttat hem till föräldrarna 
på Värmdö efter några år i usa. Hon och mamman 
hade en besvärlig relation när hon var yngre. 

– Jag mådde dåligt och hade ätstörningar. När 
man har ätstörningar kan man bli arg för ingen-
ting. Nu känns det bra att vara hemma och ta igen 
alla åren som jag bråkade, säger Arvida Byström. 

Soledad Cartagena

Frukt med trosor återkommer 
i flera av Arvida Byströms 
konstfotografier.
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Nyheter

Skyddsnätet fungerar inte   i Marikas fall

Nyheter

Marika Sellgren har varit hemlös två 

gånger, senast i åtta år. Nu riskerar hon 

att hamna på gatan igen. Stödet från 

socialtjänsten har varit otillräckligt och 

psykiatrin har övergett henne. Vid ett 

tillfälle drogs socialtjänstens insatser in 

i en och en halv månad utan att hon fick 

veta varför.

   – Jag befinner mig i ett världskrig, 

säger Marika Sellgren. 

De två tidigare gångerna hon var hemlös 
orsakades bland annat av att socialtjänsten 
i Stockholm inte gav stöd i tid. Denna gång 
har grannarna klagat på höga ljud från 
lägenheten och hot från Marika.

– Jag vaknar av att jag skriker på natten, 
men jag har aldrig varit ute efter att göra 
någon illa, säger Marika Sellgren, och till-
lägger att hon försökte få till ett möte med 
grannarna som inte ville. 

Men socialtjänsten spelar roll även 
denna gång. Marika Sellgren hade under 
12, 13 år gått på Steg för Steg, en syssel-
sättningsverksamhet som anordnas av 
Schizofreniförbundet. 2010 startade hon 
en kulturklubb där. Hon arrangerade 
kulturaktiviteter för andra personer med 
psykisk ohälsa och mådde bra av att stötta 
dem, ha ansvar och ägna sig åt kultur. 

Men efter att Marika hade fått en försöks- 
lägenhet på Södermalm, skrevs hon 2013 
över till Södermalms socialtjänst, som inte 
beviljade insatsen, enligt en dom i Förvalt-
ningsrätten. Beslutet följde regelverket som  
bara tillåter sysselsättning i Stockholms 
kommunala regi eller hos privata utförare 
som har fått avtal. Men socialtjänsten hade  
kunnat ansöka om särskilda skäl för att 
göra undantag från detta, enligt Funktions- 
hindersombudsmannen i Stockholm stad. 

Att inte få använda sig av sina kunskaper vid  
sysselsättningen kändes lika meningslöst  
som pyssel för Marika och hon gick inte dit.  
Hon isolerades och blev alltmer deprimerad. 

– De har tagit ifrån mig mitt liv. Jag skulle  
må bra av att träffa folk istället för att bara 
sitta hemma och måla fan på väggen. Jag 

blir utmattad och överreagerar så att folk 
blir rädda, säger hon.

Problemen eskalerade. Socialtjänsten upp- 
fattade ett sms som hotfullt, och utan att få 
information upphörde plötsligt boendestöd  
och hemtjänst att komma hem till henne 
i en och en halv månad våren 2016. Hon 
kraschade. Under samma tid gjorde perso-
nal från psykiatrin hembesök och såg att 
hon levde i misär, men ingenting hände, 
berättar Marika Sellgren.

Hennes förvaltare, PerMartin Pettersson, 
kom in några månader senare då boende-
stöd och hemtjänst kommit igång igen, 
men kan bekräfta händelsen, eftersom alla 
runt Marika har nämnt vad som inträffade. 

– Med facit i hand är det helt uppenbart 
att agerandet bidrog starkt till att hon 
kraschade och fick varningar från värden, 
säger PerMartin Pettersson.

Trots kraschen vann Marika Sellgren 
i Hyresnämnden 2016 och fick bo kvar. 
Argumentet var att störningarna skulle 
upphöra då hon hade fått boendestöd och 
hemtjänst från socialtjänsten och en för-
valtare, berättar Anders Printz, jurist och 
förra regeringens psykiatrisamordnare, 
som företrädde Marika.

Men denna gång ser det dystrare ut. Nya 
insatser som skulle kunna få störningarna  
att upphöra lyser med sin frånvaro. Själv 
har hon efterfrågat ljudisolering av lägen-
heten för att grannarna ska slippa höra 
henne skrika. Och på ett så kallat sip-möte 
innan rättegången 2016, där flera personer 
från socialtjänsten och psykiatrin närvara-
de, utlovades dator, internet och färdtjänst 
för att på så vis bryta isoleringen, enligt 
henne och PerMartin Pettersson. Men 
inget av det har skett. Insatserna är snarare 
färre än tidigare då en konflikt ledde till 
att Marika Sellgren inte längre vill ha 
boendestöd.

Socialtjänsten har visserligen haft en del 
mejlkonversation med PerMartin Petters-
son och ett fåtal möten med Marika men 
dessa har inte lett till någon förbättring för 
hennes livssituation. Först efter fyra var-

ningar från hyresvärden skulle ett nytt så 
kallat sip-möte bli av, men då dök psykia-
trin aldrig upp, se artikeln intill. PerMartin 
Pettersson, som har legat på socialtjänsten 
för att de skulle bli mer aktiva, har allt 
eftersom upplevt mötena som en chimär.

– Mötena var bara för att sätta en bock i  
kanten, så att det skulle se ut som att de hade  
gjort något, säger PerMartin Pettersson. 

Ett problem, enligt honom, är att den psy-
kosociala enheten på socialtjänsten kanske 
vill bevilja en insats, men får sedan nej på 
försörjningsenheten som håller i penga- 
påsen. Marika håller med.

»Psykiatrireformen fungerar inte för mig. Jag har hamnat       mellan stolarna mer än en gång« säger Marika Sellgren, här med Anders Printz, regeringens förra 
psykiatrisamordnare som företrädde henne i hyresnämnden       år 2016.
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Marika 
skrevs ut 
från psyki-
atrin mot  
sin vilja
Marika Sellgren lämnade ett argt 

brev till Serafens psykiatriska 

mottagning. Då skrevs hon ut och 

saknar idag kontakt med psykiatrin. 

Serafen hävdar att hon bara skulle 

placeras på en mottagning där hen-

nes diagnos passade bättre.

   – Det är inte klokt. Du kan inte 

släppa någon som har haft kontakt 

med psykiatrin i över 30 år, säger 

Anders Printz, förra regeringens 

psykiatrisamordnare. 

Marika Sellgren hade av psykiatrin 
blivit lovad ett intyg till färdtjänst 
och internet, enligt henne själv och 
hennes förvaltare. Men det förneka-
des senare. Marika blev förbannad 
eftersom det inte var första gången 
hon nekats stöd från psykiatrin till att 
få sociala sammanhang. I affekt skrev 
hon ett brev som hon lämnade in i 
receptionen på Serafens psykiatriska 
mottagning. En tid senare blev hon 
utskriven.

– Varför skriver de ut mig utan att 
prata med mig? Jag har varit där i 
20 år. Det var aldrig min mening att 
avsluta min kontakt där, jag tror inte 
heller att jag skrev att jag ville det. 
Jag var bara besviken, säger Marika 
Sellgren. 

Revansch har kontaktat psykiatrin  
vid upprepade tillfällen, och får  
till slut svar via mejl från Christina  
Lagerbäck, sektionschef och  

– Kommunen är så fyrkantig. Att gå på 
sysselsättning kostar över 2 200 kronor 
i månaden. Nu när jag inte går på någon 
sådan kunde de väl åtminstone bevilja 
internet för 250 kronor så att jag har 
möjlighet att bryta min isolering? säger 
Marika Sellgren, som har »gått sönder«  
för att hon är så ekonomiskt stressad 
sedan 30 år tillbaks.

Socialtjänsten anser att de generellt är 
duktiga på att jobba vräkningsförebyggande.  
De kan inte uttala sig i enskilda ärenden, 
men uppehållet i insatser som hände våren 
2016 kan ha berott på arbetsmiljöskäl för 
personalen, säger Mats Fors, enhetschef på 

sociala enheten på Södermalms stadsdels-
förvaltning.

Här har ni en person som har varit hem-

lös i åtta år. Nu riskerar hon vräkas igen. 

Tar ni lärdom av tidigare fall?

–  Vi har ingen konsekvensanalys i form 
av en speciell rutin eller ett bestämt for-
mulär, men varje gång någon vräks sätter 
vi oss ned och pratar om vad som har gått 
fel, säger Mats Fors.

Domen faller i april, under tiden då  
Revansch trycks.

Anna Langseth
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Katarina Kouthoofd, enhetschef på 
Serafen.

De säger att de på grund av sekretess  
inte kan uttala sig i enskilda ärenden, 
men antyder att Marika Sellgren kan 
ha blivit utskriven därifrån eftersom 
hon inte har psykos som diagnos, 
vilket är Serafens psykiatriska mot-
tagnings specialistkompetens. »Vi re-
kommenderar och erbjuder patienter-
na kontakt på den mottagning, som vi 
bedömer bäst svarar mot den enskilda 
patientens behov«, står det i mejlet.

PerMartin Pettersson, Marikas för-
valtare, tycker dock att det är märkligt 
att bytet sammanfaller med Marikas 
brev.

– De borde väl ha upptäckt att hon 
hade fel diagnos för länge sen. De har 
ju haft henne inskriven där i många 
år, säger han.

I mejlet står det även att de »vanli-
gen« skickar remiss »vid överflyttning 
av kontakten mellan två mottagning-
ar. (…) Dock krävs det att patienten 
ger sitt samtycke till att sådan remiss 
skickas.« Men Marika Sellgren säger 
att hon aldrig har varit tillfrågad och 
aldrig har fått någon remiss från 
Serafen.

Anders Printz, förra regeringens 
psykiatrisamordnare och som stöttar 
Marika, reagerar starkt på händelsen. 

– Det är inte klokt. Du kan inte 
släppa någon som har haft kontakt 
med psykiatrin i över 30 år för att 
patienten inte går till den mottagning 
som man själv vill. Det här handlar 
om en person som på grund av sin 
psykiska ohälsa blir förbannad ibland. 
Det är deras ansvar att ge henne ett 
fungerande sammanhang och inte 
släppa henne varje gång hon häver 
ur sig något som de uppfattar som 
olämpligt, säger Anders Printz.

Anna Langseth

Många hålls inlåsta  
– trots att de är 
friskförklarade

Ungefär 180 personer som är dömda  

till rättspsykiatrisk vård är frihetsberö-

vade i Sverige trots att de är klara för 

utskrivning eller för öppen tvångs-

vård, skriver Jimmie Trevett, RSMH:s 

förbundsordförande i en debattartikel 

i tidningen ETC. I vissa fall är orsaken 

att kommunen inte samarbetar 

exempelvis när det gäller att erbjuda 

bostad och därför anses personen 

inte ha ordnade förhållanden, vilket 

är ett krav för utskrivning. 

Att hålla någon inlåst i slutenvården  

trots att den är frisk är ett brott mot 

mänskliga rättigheter.

Samhall anklagas 
för att diskriminera 
funktionshindrade

Statliga Samhalls huvuduppgift är 

att ge utvecklande jobb till personer 

med funktionsnedsättningar. Men nu 

anklagas Samhall för diskriminering 

av funktionshindrade, enligt SVT. 

Diskrimineringsombudsmannen, DO, 

har fått in flera anmälningar. I två av 

fallen har DO startat utredningar. Det 

ena fallet handlar om en man med 

asperger som placerades att städa 

Drottninggatan i Stockholm, trots att 

han mådde dåligt av att träffa mycket 

folk och fick panik. 

Samhall har tidigare fått kritik för 

att verksamheten flyttat ut från de 

traditionella »skyddade verkstäderna«  

vilket inneburit skärpta krav på per- 

sonalen, enligt en rapport från 

Statskontoret. 

Till SVT säger näringsminister 

Mikael Damberg (S) att det kan bli 

aktuellt att skapa nya insatser till 

personer med funktionsnedsättning 

som inte får plats i Samhall.  

Fortsättning från föregående sida:

Skötare som tafsar eller säger att de 

vill krypa ned i sängen hos tjejer som 

befinner sig i psykiatrin för att de har 

blivit våldtagna. Det berättas om i några 

av de vittnesmål som har kommit in 

till #psykakut – #metoo-uppropet för 

personer med psykisk ohälsa.

Riksförbundet för Social och Mental  
Hälsa, rsmh, har dragit igång ett #metoo- 
upprop för personer med psykisk ohälsa, 
där de som har blivit utsatta för övergrepp 
kan lämna vittnesmål, vilket vi har skrivit 
om tidigare. Nu har uppropet slagits sam-
man med vittnesmål från radiokanalen 
Radio Totalnormal, som också dragit igång 
ett upprop parallellt.

Av de 22 vittnesmål som hittills har in-

Uppropet #psykakut har tagits upp i två sändningar  
i Radio Totalnormal. I februari pratade Caroline 
Maghi från föreningen Tillsammans, som stöttar 
personer som har utsatts för sexuellt våld. 

Nu finns ett nytt sätt att få kontakt med 

andra i liknande situation som en själv. I 

Medograf, Sveriges första plattform för 

patienter, ska man kunna dela med sig 

av kunskaper om sin diagnos och utbyta 

erfarenheter – helt anonymt och gratis. 

Många av medlemmarna har psykisk 

ohälsa.

– Vi ser att många aktivt söker efter stöd, 
kunskap och gemenskap på exempelvis 
facebook, men här kan du göra det ano-
nymt, säger Fabian Grapengiesser, vd för 
Medograf.

En annan skillnad är att plattformen, 
förutom grupper där det går att chatta, 
har verktyg som är tänkta att hjälpa till i 
vardagen. Det finns en dagbok där du varje 
dag kan registrera hur du mår både fysiskt 
och psykiskt och även beskriva i fri text 
om något särskilt har påverkat dig. Senare 
går det att sammanställa detta till en graf 
som visar humörsvängningarna över tid. 
Det finns också läkemedelspåminnelser 
för den som tar läkemedel och är rädd att 
glömma dosen.  

kommit är det tio personer som har blivit 
utsatta i vård- eller stödkontakter som 
de har tilldelats på grund av sin psykiska 
ohälsa. Nio av dessa har utsatts inom hel- 
dygnspsykiatrin. I sju fall har förövarna 
varit personal inom slutenvården. Det 
rör sig om allt från ovälkomna inviter till 
tafsningar, hot om våld, våldtäktsförsök 

Plattformen lanserades i mars och är 
öppen för både kroppsliga och psykiatriska 
diagnoser. Av de som redan har hittat hit 
har många psykisk ohälsa. I topp av alla 
sjukdomar ligger utmattningssyndrom, en 
diagnos som i skrivande stund 61 medlem-
mar har, tätt följt av adhd. Därtill finns 

Metoo-uppro pet #psykakut fortsätter 

Medograf liknar andra forum för personer med psykisk ohälsa,       men har också inbyggd dagbok och läkemedelspåminnelser.

Digital plats för stöd   och gemenskap

och sexövergrepp. En tjej som var inlagd 
på grund av våldtäkt utsattes för gränslöst 
beteende av tre olika skötare. 

– Det är helt oacceptabelt. Psykiatrin 
måste vara en trygg plats om du ska kunna  
återhämta dig, säger Jimmie Trevett, rsmh:s  
förbundsordförande. 

#psykakut finns nu också som en digital 
stödgrupp på facebook. Det går fortfarande  
att skriva under namninsamlingen på 
Upprop.nu/AAIC, samt lämna vittnesmål, 
läs mer på www.rsmh.se. #Psykakut är inte  
till för att hänga ut någon gärningsman, utan  
för att belysa att kvinnor med psykisk ohälsa  
är extra utsatta för sexuellt våld, och för att  
få politikerna att agera för att hindra detta.

Anna Langseth
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»Psykiatrin måste  
vara en trygg plats  
om du ska kunna  
återhämta dig.«

även medlemmar med andra psykiatriska 
diagnoser. Det går också att starta en egen 
grupp för de med oklar diagnos eller som 
har flera diagnoser. 

Tjänsten är gratis och det finns inga 
planer på att den ska börja kosta. Däre-

mot hoppas företaget på att dra in pengar 
genom att i framtiden koppla sidan till 
apotek och online-vård. De lovar att aldrig 
sälja vidare den personliga information 
man lämnar, vill inte samarbeta med 
läkemedelsbolag eller ha annonser. Dock 
har en privatpraktiserande psykolog gått 
med i gruppen »Vi som har utmattnings-
syndrom« och gör därmed indirekt reklam 
för sig själv.

– Vem som helst är välkommen att bli 
medlem och så länge du inte skriver något 
olämpligt eller gör väldigt direkt reklam så 
får du vara kvar. Den som startar en grupp 
kan själv välja vilka de vill ha med i sin 
grupp, säger Fabian Grapengiesser.

Alla som blir medlemmar behöver lämna 
sin e-mail vid inskrivning. Så länge du 
väljer att inte handla från exempelvis ett 
apotek genom tjänsten är det inga andra 
som får veta ditt riktiga namn, diagnos, 
symtom eller dina mediciner, enligt 
Medograf. 

Anna Langseth
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Sjuk 
och 
pank

De med lägst inkomster skulle må bättre 
psykiskt och fysiskt av mer pengar i plån-
boken. Det visar forskning, enligt en statlig 
utredning om jämlik hälsa från 2017. Orsa-
ken är att en högre inkomst ger lugn kring 
att få ekonomin att gå ihop och gör att du 
kan delta i fler aktiviteter i samhället. 

Men för personer med psykisk ohälsa, som  
ju redan mår psykiskt dåligt, har ekonomin  
knappt förbättrats de senaste 30 åren. Redan  
1992 konstaterades i Psykiatriutredningen 
att personer med psykiska funktionsned-
sättningar hade väsentligt sämre levnads-
villkor än andra befolkningsgrupper. Den 
pressade privatekonomin bekräftades i 

En bra levnadsstandard förbättrar psyket.  
Men personer med psykisk ohälsa hör till  
de med minst pengar i samhället.
   – Ska statsmakterna verkligen plåga folk?  
säger Alain Topor, docent på Socialhögskolan.

ytterligare rapporter år 2006 och år 2016*. 
Försörjningsstödet och socialförsäkringarna  
har inte följt prisnivåerna eller lönerna i 
övriga samhället sedan 1990-talet, enligt 
utredningen om jämlik hälsa. 

– Jag blir överraskad över slappheten 
inför en sådan skandal. Poängen med 
statliga utredningar är att de ska leda till 
åtgärder, men här händer ingenting. En 
normal levnadsstandard är en rättighet 
som har förvägrats folk under en lång tid,  
säger Alain Topor, docent vid Socialhög-
skolan som har gjort flera studier kring 
ekonomin för personer med psykisk ohälsa.

I utredningen från 2006 tas upp att  Ill
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Fortsättning från föregående sida:

Fyrdubbling av  
antalet avslag
Avslagen gäller både personer som 

söker sjukpenning för första gången 

och personer som nekas förlängd 

sjukpenning. En person kan ha lämnat  

in flera ansökningar under samma år.

2014: 11 004

2015: 16 629

2016: 35 689

2017: 42 345 

Källa: Försäkringskassan

Varken sjukpenning eller försörjningsstöd
Nu får allt färre sjukpenning från  

Försäkringskassan. Förra året avslogs  

42 345 ansökningar. En av dessa till- 

hörde Helen Backman, som har både 

psykiska och fysiska problem. Hon  

saknar också möjlighet att få försörj-

ningsstöd från socialtjänsten.

– Ärligt talat trodde jag inte det var sant. 
Men hade jag fattat att jag faktiskt skulle 
få leva på 4 700 kronor i månaden hade jag 
nog fallit rakt ner i botten.

När Helen Backman i somras fick ett brev  
från Försäkringskassan där det framgick 
att hon var utförsäkrad sedan några dagar 
tänkte hon att det måste ha blivit något fel. 
Inte kunde de mena att hon och hennes tre 
barn skulle leva på hennes halvtida sjuker-
sättning, tidigare kallad förtidspension?

Jo, de kunde de. Helens överklagan 
avslogs också. Försäkringskassan ansåg 
nämligen att Helen var arbetsför till 50 
procent, om än inte i sitt tidigare yrke.

Helen Backman är ridinstruktör. Men efter  
en whiplashskada 1989 i kombination med 
psykisk känslighet och dåligt minne efter 
en ridolycka har hon haft sjukersättning på  
halvtid. Resterande tid har hon varit sjuk-
skriven då och då genom hela sitt yrkesliv. 

Den stora smällen kom då hennes man 
i mars 2015 berättade att han ville skiljas. 
Helen Backman drabbades av en djup 

depression och var sjukskriven under en 
lång period. 

Våren 2017 meddelade Försäkringskassan  
att de ville göra en så kallad fördjupad försäk- 
ringskasseutredning eftersom hon hade 
varit sjukskriven mer än 365 dagar. Det var 
efter den hon fick sjukpenningen indragen.

Stor ökning av antalet   avslag om sjukpenning
Regeringen gick ut med att antalet 

sjukdagar måste minska. Nu ökar För-

säkringskassans avslag av sjukpenning 

markant. Arbetsförmedlingen slår larm 

om att människor slussas ut som arbets-

sökande trots att de är sjuka.

Den nuvarande regeringen gick till val år 
2014 på att den bortre tidsgränsen i sjuk-
försäkringen skulle väck. Den hade införts 
av alliansregeringen och innebar att en 
person fick vara sjukskriven som längst i 

Kerstin Evelius, regeringens nationella 
samordnare för psykisk hälsa, vill lämna 
förslag till regeringen att se över hela 
sjukförsäkringsbalken.

– Den är dåligt anpassad till personer 
med psykisk ohälsa, säger hon.

Försäkringskassans bedömning av 
arbetsförmågan utreds just nu, enligt en 
debattartikel i Dagens Nyheter av Annika 
Strandhäll (S), socialminister. »Ingen ska 
falla mellan stolarna«, står det i artikeln.

Anna Langseth

2,5 år. Många fick inte sjukpenning och var 
samtidigt för sjuka för att jobba. 

Löftet uppfylldes, men nu stiger antalet 
utförsäkrade igen efter att regeringen år 2015  
satte som mål att fler ska rehabiliteras och  
att hela befolkningen i snitt får vara sjuk- 
skrivna som mest nio dagar år 2020. Det  
har lett till hårdare bedömningar av Försäk- 
ringskassan vid de andra tidsgränserna.

Den som är sjukskriven längre än sex 
månader får inte längre sjukpenning om 
personen anses kunna jobba med ett enk-

lare arbete någon annanstans, men är för 
sjuk för att återgå till sitt tidigare jobb på 
heltid inom loppet av ett år.

Detta kritiseras. Arbetsförmedlingen 
har gått ut i tidningen Expressen om att 
personer slussas till dem trots att de är 
sjuka. I en debattartikel i Göteborgsposten 
skriver Ulrika Lindh, universitetslektor: »I 
praktiken innebär det att kroniskt psykiskt 
sjuka inte får ha avancerade jobb«, och 
lyfter att många är duktiga forskare men 
kan behöva vara sjukskrivna på deltid. 

Försäkringskassan kan inte ange exakt 
antal personer som får avslag av sjukpen-
ning, bara antalet ansökningar som avslås 
varje år. Förra året var det 42 345 stycken – 
nästan en fyrdubbling sedan 2014. 

– Jag har mött så många människor  
som blir utsparkade från sjukförsäkringen 
fast sjukvården anser att de inte är kapabla 

att jobba. Folk tror att vi har det bra och 
har en fungerande välfärdsstat, men rätts-
systemet och skyddsnäten har havererat 
för länge sedan. Vi kan inte behandla folk 
på det här viset. Det är fruktansvärt, säger 
Per-Olof Tiger, personligt ombud i Sunds-
vall, som hjälper personer med psykisk 
funktionsnedsättning att ta tillvara sina 

rättigheter och som har stöttat bland andra 
Helen.

När den första chocken över utförsäk-
ringen hade lagt sig sökte Helen Backman 
och fick höjt bostadsbidrag. Däremot var 
det tji från kommunens biståndsenhet, 
som ansåg att hon i så fall måste sälja sin 
Volvo kombi från 2002 som de menade var 
värd minst 40 000 kronor.  

– Men hur skulle jag med min rygg kunna  
handla utan den? 

Helen Backman tittar menande ut mot 
den branta backe som leder till hennes 
lägenhet. Närmaste affär ligger två kilo-
meter bort. Bilen behöver hon också för att 
skjutsa de tre barnen till skolan de veckor 
de bor hos henne. 

Under månaderna som följde lånade hon 
pengar av sin syster och sina föräldrar för 
att klara livhanken. Så småningom fick hon  
kontakt med Per-Olof Tiger som hjälpte 
henne att få ut en rejäl slant från den Afa- 
försäkring som hon hade upptäckt att hon  
hade. Men samtidigt hade hon stora skulder  
till sina föräldrar att betala av. Så den stora 
slanten krympte snabbt. Och nu var hon 
inte längre berättigad till det höga bostads-
tillägget när hon fått ut på försäkringen. 
Idag är hon återbetalningsskyldig.  

Ingela Hofsten, Anna Langseth

»Vi kan inte behandla folk på det här viset, det är fruktansvärt«,     säger Per-Olof Tiger, personligt ombud som stöttar personer med psykisk ohälsa, bland annat Helen Backman.
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andelen med mycket låga inkomster – min- 
dre än 60 procent av medianinkomsten i  
riket – hade ökat de senaste åren i gruppen. 

Maria Nyström Agback, jurist på Sveriges  
Kommuner och Landsting, skl, skrev 
detta. Hon kan inte se att något skulle ha 
blivit bättre sedan 2006.

– De jag träffar säger snarare att de har 
fått det sämre, säger hon.

Ett problem är att kostnaderna för boen- 
de har höjts och lever du på sjukpenning 
har du inte rätt till bostadstillägg. Bostads- 
bidrag ges endast till dem med barn i 
hushållet. Därtill har bemötandet från 
socialtjänsten hårdnat, enligt henne. 

Kerstin Evelius, regeringens nationella 
samordnare för psykisk hälsa, håller med 
om att inga ekonomiska förbättringar har 
gjorts för gruppen sedan 1990-talet, även om  
regeringen bl.a. höjer lägsta nivån på sjuk- 
och aktivitetsersättningen i år, se sid 25.

– Jag tycker också att det är en skandal. 
Personer med psykisk funktionsnedsätt-
ning har generellt en väldigt svag röst i 
samhället och det är ett starkt argument 
till varför förändring måste ske, säger 
Kerstin Evelius, som vill lämna förslag till 
regeringen om ekonomiska förbättringar 
för gruppen, se sid 15. 

Anna Langseth

 
* SCB:s undersökning av levnadsförhållanden.  
Begreppet »Psykiskt funktionshinder« ändrades 2014, 
vilket försvårar jämförelse med tidigare studier, men 
denna visar fortfarande på ekonomisk utsatthet.

9 av 10 har nedsatt 
arbetsförmåga
Nio av tio med psykisk funktionsned-

sättning uppger att de har nedsatt ar-

betsförmåga. De har sämst ekonomi 

av alla funktionshindergrupper. Många  

har aldrig kunnat jobba vilket idag ger  

en garantiersättning på 8 152–9 290 

kronor före skatt. Andra lever på för-

sörjningsstöd eller låg sjukpenning.

Källa: SOU 2006:100 och Försäkrings- 

kassan.
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Hon riskerar att gå minus  på att arbeta

Du som fick beslut om sjukersättning 

före den 1 juli 2008 kan arbeta, studera 

eller arbeta ideellt och ändå ha kvar din 

rätt till ersättning. Du kan tjäna 40 000 

kronor, först därefter minskar en del av 

sjukersättningen procentuellt beräknat  

på din inkomst och hur mycket du 

jobbar. Detta kallas steglös avräkning. 

Så länge du har anmält din arbetstid till 

Försäkringskassan så kan du när som 

helst gå tillbaka till den ersättning du 

hade innan du började jobba.

Alla ska tjäna på att jobba. Men om man 

inte har full koll på reglerna riskerar den 

som har sjukersättning att gå plus minus 

noll eller till och med förlora på att 

arbeta. Det finns nämligen en del saker 

att se upp med.

Malin, som egentligen heter något annat, 
har Aspbergers och lider av stresskänslighet,  
återkommande depressioner, tvångstankar 
och självskadebeteenden. Hon har ett stort 
behov av fasta rutiner och återhämtning.  
Sedan 2011 har hon sjukersättning på hel-
tid, vilket ger runt 9 200 kronor före skatt 
i månaden.

– Det är jättejobbigt att alltid oroa mig för  
ekonomin. Det gör mig sjukare, säger Malin.

För att förbättra sin ekonomi skulle hon  
vilja prova att jobba några timmar i veckan.  
Men när Malin började undersöka den möj- 
ligheten, så visade det sig att hon riskerade 
att förlora ekonomiskt på det.

Personer som fick sitt beslut om sjuk-
ersättning före år 2008, kan jobba och 
tjäna en viss summa om året innan deras 
sjukersättning minskar. Men eftersom 
Malin fick sitt beslut senare, gäller det nya 
regelverket som säger att om hon vill prova 
att arbeta så måste hon ha en del av sin 
sjukersättning vilande.

– Man kan bara ha sin sjukersättning 
vilande på 25, 50, 75 eller 100 procent. 
Det innebär att om du bara jobbar 5 eller 
6 timmar i veckan så blir du ändå av med 
25 procent av din sjukersättning. Men om 
man känner till det så kan man ofta hitta 
ett arbete som motsvarar den procent man 
har vilande, säger Per Axelsson som är 
jobbcoach på Alfa.

Alfa är en verksamhet inom Stockholms 
stad som hjälper personer med psykisk 
funktionsnedsättning att börja arbeta. De 
börjar alltid med att sätta sig ner tillsam-
mans med personen i fråga och titta på 
hur ekonomin skulle påverkas av ett jobb. 
De har dessutom ett nära samarbete med 
Försäkringskassan. Ett vanligt misstag är 
nämligen att man inte kommunicerar med 

Försäkringskassan innan man börjar jobba 
och att man därför riskerar att bli återbetal- 
ningsskyldig.

– En sak som gör det extra knepigt är 
bostadstillägget. Det är ofta omöjligt att 
få besked om hur det påverkas innan 
man börjar jobba eftersom det beräknas 
i efterhand på den totala inkomsten. Har 
man otur så kan man tjäna 20 kronor för 
mycket och bli av med en större del av bo-
stadstillägget än man kanske hade räknat 
med, säger Per Axelsson.

Om man dessutom räknar in karens- och 
sjukdagar, eller att man blir av med indi-
viduella försäkringar, så kan det alltså bli 
så att vissa individer inte tjänar något eller 
till och med förlorar på att börja jobba.

Reglerna säger dessutom att man bara 
kan ha sin sjukersättning vilande för att 
prova att arbeta i upp till två år. Om man 

fortsätter att jobba efter det så kan man 
inte längre gå tillbaka till den ersättnings- 
nivå som man hade innan.

– Det kulle jag inte klara av. Jag måste 
ha ett skydd om det visar sig senare att jag 
inte orkar jobba, säger Malin.

Hon är inte ens 40 och hon är rädd att 
hon aldrig kommer att kunna förbättra sin 
ekonomiska situation.

– Det får mig att tappa hoppet om fram- 
tiden. Vad har jag att se fram emot? Vad ska  
bli bättre? Min ekonomi kommer inte att bli  
bättre. Min hälsa kommer inte att bli bättre.  
Var ska jag hitta viljan att leva? Det känns 
som att jag sitter fast i systemet, säger Malin  
som tror att hon skulle må bättre om hon 
kunde gå till jobbet någon timme varje dag.

– Jag mår sämre av att sitta isolerad och 
sysslolös så det vore jättebra att komma ut 
och tänka på annat.

Per Axelsson tycker också att reglerna  
borde vara mer fördelaktiga för att under- 
lätta för människor som vill prova sin arbets- 
förmåga. Han har inte haft kontakt med just  
Malin, men metoden som de använder sig  
av har hjälpt många andra i hennes situation.

– Genom att titta på den enskilda indi-
videns ekonomiska förutsättningar så kan 
man oftast undvika att gå back. Man ska ju 
tjäna på att jobba, säger han.

Pernilla Ahlsén

Malin vill jobba någon timme om dagen för att hon skulle må bättre psykiskt av det, men vågar inte av 
ekonomiska skäl. Hon vill slippa riskera att bli jagad av Försäkringskassan och är därför anonym.

För dig som har fått beslut om sjuk-

ersättning efter den 1 juli 2008 gäller 

andra regler. Om du vill prova att jobba 

så måste du ha delar av din sjukersätt-

ning vilande. Du har rätt att ha din er-

sättning vilande i upp till två år. Om du 

slutar arbeta inom den tvåårsperioden 

så får du din sjukersättning utbetalad 

igen. Om du fortsätter att jobba efter 

det så kan du inte längre gå tillbaka till 

den ersättning du hade innan.
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»Jag mår  
sämre av att 
sitta isolerad 
och sysslolös.«

Rekordmånga 
ansökningar om 
skuldsanering
Under 2017 kom det in 19 000 ansök- 

ningar om skuldsanering. Det är 54 

procent fler än 2016, uppger Dagens 

Nyheter. Orsaken är att reglerna har 

blivit enklare. Nu går det till exempel  

att ansöka på webben och den skuld- 

satte behöver inte själv sammanställa 

sina skulder. 

Riktlinjer riskerar 
att missgynna de 
som mår sämst
Personer med psykisk ohälsa har ofta  

ökade kostnader för exempelvis boen- 

destöd, tandvård, skuldsättning eller 

god man. Om kostnaderna hänger 

ihop med funktionsnedsättningen och  

överstiger 13 000 kronor om året ska  

handikappersättning beviljas från 

Försäkringskassan. Men de med lägst 

inkomst riskerar att nekas handikapp- 

ersättningen, i varje fall i de kommuner  

som tillämpar vissa riktlinjer från  

Sveriges kommuner och landsting, 

SKL. Två olika regler, som var för sig 

tycks fördelaktiga, riskerar nämligen 

att ätas upp av varandra. Den som har  

en lägre inkomst än ungefär 120 000  

kronor per år får arvodet för en god  

man eller förvaltare betald av kom- 

munen, ifall kommunen följer rikt-

linjerna från SKL. Men denna förmån 

sätter käppar i hjulet för att få handi-

kappersättning. För om kommunen 

betalar arvodet finns det risk att 

personens övriga merkostnader för 

funktionsnedsättningen inte uppgår 

till de 13 000 kronor som krävs för 

att beviljas handikappersättning. 

Resultatet blir att personen förlorar 

tusentals kronor om året som hen 

hade fått över från handikappersätt-

ningen, till exempelvis boendestöd, 

läkemedel och läkarbesök.
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Den som vårdas inom slutenvården 

måste betala avgift, även om vården 

sker mot hens vilja. Men två landsting 

har nyligen tagit bort vårdavgiften för 

patienter som vårdas under lagen om 

psykiatrisk tvångsvård, LPT. Landstinget 

i Kalmar gjorde det redan 2014. 

   – Dålig ekonomi gör inte att någon 

mår bra, säger Linda Fleetwood som är 

landstingsråd i Kalmar. 

Att vara inlagd i slutenvården innebär 
ofta extra kostnader. Du måste både 
betala hyran hemma och vårdavgift på 100 
kronor per dygn. Har du varit inlagd i flera 
månader kan det bli tufft att betala av. 

– Du ligger inne länge, sedan blir det 
lite bättre och så kommer du hem till en 

Hos dem är tvångsvården   gratis
Fördelarna överväger när det gäller avgiftsfri tvångsvård tycker Mia Sundberg, sjuksköterska, och David Jervehed, verksamhetschef inom vuxenpsykiatrin i Kalmar.

bunt med räkningar. Det får många att 
åka tillbaka in på sjukhuset igen. De har 
dålig ekonomi och ligger redan back. Det 
blir som ett slag i ansiktet, säger Linda 
Fleetwood, vänsterpartist och landstings-
råd med ansvar för psykiatrin i Kalmar 
landsting. 

Hon fick höra många hjärtskärande 
berättelser. Så fort hon träffade patienter 
och personal sa alla att det jobbigaste var 
avgiften. 

– Personalen såg vad det gjorde med 
patienterna. Det var en humanitär åtgärd 
och ger möjlighet till tillfrisknande. Dålig 
ekonomi gör inte att någon mår bra, säger 
Linda Fleetwood. 

När hon blev vald till landstinget hade 
hon som politiskt mål att göra tvångsvår-
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också uppfattas som orättvist. Även en 
person som är frivilligt inlagd har behov av 
vården, säger han. 

– Har du så dålig ekonomi att du kan 
tänka dig att släppa din frihet och låta 
någon annan bestämma, ja vad ska jag 
säga. Jag önskar att all vård vore gratis, 
kommenterar Linda Fleetwood.

Stockholms läns landsting och region 
Östergötland har infört avgiftsfrihet från 
första januari 2018.

Men allra först var region Halland. Här 
har tvångsvården varit avgiftsfri så länge 
att det tar tid för Revansch att hitta någon 
som minns årtalet: 2009.

Anna Fredriksson

den avgiftsfri. Och det har den alltså varit 
sedan 2014 i Kalmar. 

Fördelarna överväger tycker David Jervehed  
som är verksamhetschef inom vuxenpsykia-
trin i Kalmar. 

– Patienter med svår psykiatrisk problema-
tik som har ett oundgängligt behov av vård, 
men som motsätter sig vården behöver i alla 
fall inte betala för mer än besöket vid akut-
mottagningen. Vi har också minskat antalet 
som bestrider avgiften och antalet obetalda 
fakturor, säger han.

Något David Jervehed ser som en nackdel 
är att det händer att patienter blir utåtage-
rande, för att de hellre vill vårdas på tvångs-
vård för att den är gratis. 

– Det sker då och då. Ibland kan det här 

Paulina: »Jag vägrar 
att skämmas mer«
Jag har praktiskt taget aldrig kunnat jobba  

på grund av mina funktionsvariationer. 

Detta har lett till att jag har fått höra 

kränkande avhumaniserande kommen-

tarer i hela mitt liv. Men nu vägrar jag 

att skämmas mer. Att förminska någon 

människas existens bara för att hen inte  

kan jobba är vidrigt, skriver Paulina 

Tarabczynska, medlem i RSMH.

De har sagt att jag tar från samhället och 
aldrig ger tillbaka. Att jag är en parasit 
som kostar pengar. I många debatter har 
jag blivit nedtryckt och ombedd att hålla 
käften. Jag ska vara tacksam att folk jobbar 
så att jag kan slippa, och få min inkomst 
gratis varje månad. 

Jag har under största delen av mitt liv, 
lyssnat och skämts! Skämts över att jag 
var en sådan börda för samhället. I många 
år har jag visat inget annat än tacksamhet 
medan samhället har tryckt ner mig mer 
och mer.  Den bördan och skammen har 
vägt tungt på mina axlar. Inte förrän för 
några år sedan insåg jag att skammen 
faktiskt inte är mitt ansvar att bära. 

Idag inser jag att det går att bidra till sam-
hället på många olika sätt. Det finns fler 
sätt att göra en insats än att betala skatt via 
ett avlönat arbete. 

Det går att bidra genom att engagera sig 
frivilligt i organisationer för att förbättra 
livet för olika utsatta grupper. Man kan 
engagera sig i en kyrka eller bara betala 
medlemsavgiften för att hjälpa människor 
som har det värre än en själv. Man kan be-
möta en annan människa med förståelse 
och ett leende, man kan plocka upp skräp 
från de allmänna utrymmena...listan kan 
fortsätta. 

Jag önskar att fler ser mitt och andras 
lidande, att folk ser oss som människor 
med behov och rätt att finnas i samhället. 
Människor som i lika stor omfattning får 
tillgodose sig den välfärden vi alla har 

byggt upp. Vi glöms bort, tystas ner och 
orkar ofta inte kämpa eller skrika just på  
grund av vår psykiska sjukdom. Vi är män- 
niskor som underprioriteras av kommunala  
politiker, och som alltid får betala först så 
fort något ska sparas in. Vi med psykisk 
ohälsa som är så sjuka att vi aldrig kan jobba  
har rätt att delta i debatten, höja våra röster  
och be samhället och politikerna att lyssna.

När jag föddes och var en minut gammal 
valde jag inte frivilligt alla mina diagnoser 
och psykiska funktionshinder bara för att 
leva ett gött liv där jag slipper jobba. Jag 
valde inte frivilligt att vara en del av ett 
samhälle som ser mig som en börda. Jag 
valde inte frivilligt att för resten av mitt liv 
slita med dom psykiska och fysiska hinder 
jag har. Det jag däremot väljer är att aldrig 
mer ta på mig skulden och skammen som 
jag har burit under så många år. 

 
/Paulina Tarabczynska

Detta är en förkortad version av en text som 
ligger på RSMHbloggen.se Där går det även 
att läsa Jenny K Lundgrens viktiga text »Jag 
fick rätt mot Försäkringskassan, men var det 
värt?«, samt andra inlägg om ekonomi.
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Dygnsavgift generellt: 100 kronor.

För barn upp till 20 år: 0 kronor i alla 

landsting utom Stockholm, Gotland, 

och Jämtland, där gränsen går vid 

18. 

De flesta landsting har rabatter 

för slutenvården, såsom inkomst-

prövade rabatter, rabatt efter lång 

tid, högkostnadsgräns eller rabatt 

för personer under 40 år med hel 

aktivitets-/sjukersättning de 30 första 

dagarna. Östergötland har rabatt 

över 65 år och avgiftsfritt för student 

med CSN. I Blekinge kan överläkare 

ge avgiftsfri vård. 

Ingen rabatt alls för vuxna i Sörm-

land, Värmland, Örebro, Dalarna, 

Gävleborg.

Källa: Sveriges kommuner och 

landsting, SKL. Vill du se hela listan? 

Sök på patientavgifter på skl.se.

Så mycket kostar 
tvångsvården  
i andra landsting 
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Det betyder mycket att få 500 kronor 

extra i månaden för den som är fattig. 

Det visar en studie som forskaren Alain 

Topor med flera har gjort. Deltagarnas 

psykiska hälsa förbättrades betydligt. 

Några kunde dra ned på medicinering-

en och andra behövde inte läggas in i 

heldygnsvården.

Under nio månader 

fick 100 personer 
i Blekinge som 
hade kontakt med 
både kommunens 
socialpsykiatri och 
landstingets specia-
listpsykiatri ta emot 

ett bidrag på 500 kronor i månaden som 
de fick använda som de ville. 

När studien var klar visade det sig att de-
ras ångest och depressioner hade minskat 
markant i snitt.

 – Ett liv i fattigdom leder till en hel del 
problem som psykiatrin definierar som 
psykisk ohälsa, men som i själva verket 
handlar om ens sociala liv, säger Alain 
Topor, docent på Socialhögskolan i Stock-
holm och en av forskarna bakom studien.

De flesta deltagarnas inkomst var  
10 000–13 000 kronor i månaden innan 

skatt. Med de extra 500 kronorna fick 
många en bättre självbild, och kunde även  
återuppta kontakt med vänner och bekanta  
som de tidigare avvisat på grund av att de 
saknade pengar att fika för eller ta bussen 
för att hälsa på, se artikeln intill. 

Alain Topor menar att pengar inte är 

Pengar gynnar hälsan
lösningen för alla psykiska åkommor, då 
psykisk ohälsa finns inom alla samhälls-
klasser. Poängen är att psykiatrin och 
socialpsykiatrin behöver ta hänsyn till 
människors levnadsförhållanden innan de 
tillskriver människor olika diagnoser. Att 
isolera sig behöver till exempel inte bero 
på den psykiska diagnosen, utan kan lika 
gärna orsakas av att du saknar pengar för 
att göra saker. 

Här kan socialpsykiatrins insatser till viss 
del minska effekterna av fattigdomen. Till 
exempel kan boendestöd hjälpa en att ta 
sig ut och det går att vara social på träfflo-
kaler, men Alain Topor betonar att hela ens 
umgängeskrets då riskerar att bli knuten 
till den psykiska ohälsan, vilket påminner 
om mentalsjukhusens institutioner. Med 
mer pengar i plånboken kan du istället gå 
på vilket café du vill, som vem som helst.

– Vår studie är som en studie i brukar-
inflytande. Du ger pengar och ansvar till 
personerna att själva bestämma vad de ska 
göra med dem, säger Alain Topor.

Resultat från studien har publicerats i 
flera vetenskapliga tidskrifter.  

 Anna Langseth

De 500 kronorna extra i månaden  

ledde till att färre lade in sig i den  

psykiatriska heldygnsvården:

• Antal individer som vårdats i  

slutenvård minskade med 30%

• Antalet vårdtillfällen i slutenvård 

minskade med 38%

• Antalet vårddagar i slutenvård 

minskade med 32% 

Källa: »Pengar, vänner och psykiska 

problem – det sociala livet, privat-

ekonomin och psykisk hälsa – en 

insatsstudie i Supported Socializa-

tion« av Alain Topor med flera från 

år 2015.

Färre lades in  
i slutenvården

»De extra pengarna fick  
mig att känna gemenskap, 
hopp och stolthet«
Ett fönster öppnades på glänt då jag 

kom på idén att spara pengarna. Redan 

när jag hade fått ihop 1000 kronor på 

sparkontot förändrades min syn på 

tillvaron och jag började planera flera 

livsbejakande projekt, skriver J. Quijote, 

som medverkade i Alain Topors studie 

som nämns i artikeln intill. 

Den största överraskningen var att jag 
fick kraft att bryta den nedåtgående spira-
len av negativa tankar och känslan av för-
nedring av alla hälsofarliga ångestpiller. 
Plötsligt började jag tänka i positiva banor 
vilket ökade självförtroendet. Tack vare att 
min ekonomi förbättrades kunde jag börja 
planera flera livsbejakande projekt.

Tidigare hade jag under flera år levt ett 
fattigt liv både i plånbok och själ. I längden 
är det oerhört tärande och tar hårt på krafter- 
na. Varje dag från morgon till kväll blev jag 
påmind om att livet saknade möjligheter. 
När likgiltigheten tog över minsta lilla lust 
till livsglädje kom skräcken och ångesten att  
inte orka leva längre. Det var en ständig kamp  
att inte ge vika för den enkla vägen ut. 

När jag halvvägs in i projektet sparat den 
ofattbara summan 3 000 kronor kom stora 
vågor av positiva tankar i mitt sinne. Det 
bubblade upp nya planer om möjligheter 
till gemenskap och framtidshopp. Den 
största överraskningen var att självförtro- 
endet ökade. Jag började tro på min förmå-
ga att hitta lösningar på olika personliga 
projekt. Efter en god idé i mindre skala fick  
jag direkt positiv feedback. En smula stolthet  
gjorde sig påmind och jag gav mig i kast 
med att genomföra positiva förändringar.  
När en god vän sa att jag fått tillbaka glädjen  
i blicken förstod jag att det inte var inbill-
ning. Jag berättade om lyckokänslan att 

vara utvald i ett unikt projekt. Någon tror 
på mig. Någon har fått syn på mig och min 
förmåga att överleva svårigheter. 

Den insikten ger mig kraft att genomföra  
planer för ett anständigt liv. För pengarna 
kunde jag resa och hälsa på släkt och vän-
ner. Många gamla kamrater hade jag inte  
träffat på åratal. Det blev ett kärt återseende.  
Jag hjälpte en nära släkting att överleva 
en svår kris. För min egen del passade jag 
på att köpa nya möbler och lite kläder. Ett 
nödvändigt besök hos tandläkaren kunde 
finansieras. Men det största miraklet var 
att jag fick möjlighet att våga fasa ut alla 
hälsofarliga ångestpiller. På grund av 
biverkningar av olika mediciner var jag 
tvungen att genomgå en stor operation. 

Nu känner jag mig tio år yngre och njuter 
av mitt nya liv. Tack vare en relativt liten 
summa pengar har jag fått känna gemen-
skap, hopp och stolthet. 

Hade helst avrundat med positiva tankar 

Busskort En återtog kontakten med 

sina barn som bodde några mil bort.  

Hen hade inte haft råd att köpa busskort  

tidigare, men i och med pengaprojektet 

så gick det. En annan kunde åka till en 

klassåterträff.

Inredning En fixade det mysigare hemma  

så att hen vågade bjuda hem folk, vilket 

hen inte hade vågat tidigare.

Träningskläder En köpte nya tränings-

kläder och kunde då gå ut och träna 

vilket gjorde att hen mådde bättre. 

5 exempel på hur andra i studien 
använde de extra pengarna

men nu när projektet och pengarna är slut, 
börjar oron komma krypande. Rädslan att 
vara tillbaka på ruta ett är ett dystert sce-
nario. Vad händer om jag återigen hamnar 
i fattigdom och ångest? Minnet av de posi-
tiva tankar jag hade under projektets gång 
håller skräcken på avstånd. I alla fall tills-
vidare. Funderar på om jag kanske skulle 
investerat pengarna annorlunda. Jag valde 
att resa eftersom det är viktigt att byta 
miljö och umgås i ett socialt sammanhang. 
Friheten från beroendeframkallande piller 
ger mig styrka att möta nya utmaningar.  
Men om fattigdom och utanförskap tar 
död på min kreativitet och livslust ser jag 
mig tvingad att fly till ett annat land där 
jag blir behandlad utifrån den jag är.

J. Quijote. 

Detta är en förkortad och något omarbetad  

version av en text som är publicerad i 

studien från Blekinge. Personen vill vara 

anonym, därav pseudonymen J. Quijote.

Alain Topor.

Surfplatta På så vis kunde hen hålla 

kontakt med vänner som bor på  

andra ställen i landet och i världen.

Bjuda igen Flera personer nämner att de  

köpte mat åt andra som stöttat dem. En  

annan att hen köpte glass åt barnbarnen.

Källa: Alain Topor och studien »Pengar, 

vänner och psykiska problem – det 

sociala livet, privatekonomin och psy-

kisk hälsa – en insatsstudie i Supported 

Socialization«.
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Kort som ger rabatt
Personer som har sjuk- eller aktivitets-

ersättning kan få pensionärsrabatt bland 

annat på museer och resor. Något som 

fler borde utnyttja, tycker Marie Sjögren, 

aktiv inom RSMH Skåne.

– Jag säger till alla att fråga om rabatt 
på de ställen där de ger pensionärsrabatt. 
Kanske är det den här rabatten som gör att 
en person har råd att gå på en utställning 
eller på gymmet., säger Marie Sjögren aktiv  
inom rsmh Skåne, och som har märkt att 
många inte känner till rabatten.

Förmånsintyget ger ofta rabatt till alla, 
som på hel eller deltid, får sjuk – eller 
aktivitetsersättning. Det skickas automa-
tiskt ut med Försäkringskassans beslut och 
finns på sidan sju i beslutet. En liten ruta 
som det är lätt att missa. Bara att klippa ut 
och ha med i plånboken och visa tillsam-
mans med fotolegitimation. Den som inte 
har de här pappren kvar kan höra av sig till 
Försäkringskassan och be om ett nytt kort.

Kortet ger ofta samma rabatt som den 
pensionärer får. Marie Sjögren använder 
det på många olika ställen. På Fotografiska  
i Stockholm, på kollektivtrafiken, på 
museer i Skåne. Hon har använt kortet på 
Finlandsfärjan. 

– Det ger till och med rabatt på liftkort i 
fjällen. När du bokar på sj och flyg får du 
vara lite observant, ibland är pensionärs-
biljetter billigast men ibland är ordinarie 
biljetter billigare, säger hon. 

Marie Sjögren fick friskvård på recept 
men när det tog slut gav kortet rabatt 
också på gymmet. 

Och om någon ifrågasätter och undrar 

över kortet? 

– Då säger jag bara: snälla vänd på kortet 
och läs, säger Marie Sjögren. 

 Anna FredrikssonDu som har det här kortet kan ofta få rabatt.

Christophe Hanson jobbar på Matmissionen i Hägersten, som    just nu är stängd för renovering och öppnar igen i månadsskiftet maj/juni.
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Bra mat  – nästan gratis
Det kan vara svårt att få pengarna att 

räcka till slutet av månaden om man lever  

på försörjningsstöd eller sjukersättning. 

Men på flera orter finns det initiativ 

där mat som annars skulle slängas säljs 

billigt, eller till och med ges bort.

Alla som lever på försörjningsstöd, har 
sjukersättning eller har ett arbete där man 
tjänar under 13 000 kronor före skatt kan 
ansöka om att bli hjältemedlemmmar i 
Food2Change. Som hjälte får man gå till 
anslutna butiker och hämta ut gratis mat 
som annars skulle ha kastats på grund 
av skadade förpackningar eller kort bäst 
före-datum. Hjältarna kan på så vis spara 
pengar, samtidigt som de gör en viktig 
insats för miljön.

–  Matsvinnet är ett av vår tids största 
miljöproblem. Våra hjältar är med och 
motverkar det genom att ta vara på mat 
som butiken har svårt att sälja, säger 
Rikard Lundgren som drog i gång Food-
2change för två år sedan.

Det kostar 500 kronor i halvåret att vara 
hjälte och då får man hämta ut i genom-
snitt en matkasse i veckan. Food2change 
kan inte garantera något om kassens 
innehåll, det beror på vad butiken kan 
bidra med, men målet är att innehållet ska 
vara värt runt 200 kronor och att hjältarna 
under ett halvårs tid ska kunna få mat för 
totalt uppemot 5000 kronor.

– Hjältarna får och tackar ja till sina hjälte- 
uppdrag via sms, och om man inte kan 
hämta ut sin kasse är det viktigt att man 
kommer i håg att tacka nej, så att någon 
annan får chansen, säger Rikard Lundgren.

Ett annat initiativ för att minska matsvinnet  
och erbjuda billigare mat till personer i 
ekonomisk utsatthet är Matmissionens 
två butiker som ägs och drivs av Stock-
holms Stadsmission och Axfood. Här säljs 
matvaror med kort datum och grönsaker 
med mindre skavanker som andra butiker 
har skänkt. Alla (utom studenter) som har 
en inkomst som är lägre än 9290 kronor 

Sök fonder. Många kommuner och 

regioner har fonder där det går att söka  

bidrag. Andra tips: Föreningen FVO, fonder  

hos storbankerna och i Svenska kyrkan, 

kontakta diakonen. RSMH:s lokalfören-

ingar kan ofta tipsa om fler fonder. 

Handikappersättning. Beviljas ofta av 

Försäkringskassan om merkostnaden 

gäller god man eller förvaltare, läs mer 

om handikappersättningen på sid 17. 

Bostadstillägg. Det går att få hela eller 

en del av hyran betald för den med sjuk-  

eller aktivitetsersättning, som mest  

5 560 kr. Ansök hos Försäkringskassan. 

Food2change är en ideell förening 

och finns i dagsläget i Malmö, Lund, 

Göteborg, Kumla, Västerås, Stock-

holm, Visby, Karlstad, Avesta och 

Umeå. Du ansöker om att bli hjälte 

på: food2change.se.

Matmissionen har två butiker  

i Stockholm, en i Veddesta och  

en i Hägersten. För frågor om med-

lemsskap kan du mejla till: 

matmissionen@stadsmissionen.se

Avtalsförsäkring. Personer som har va-

rit anställda på en arbetsplats med kol-

lektivavtal eller en arbetsplats som har 

tecknat avtalsförsäkring, kan få en extra 

inkomst vid långvarig sjukskrivning.

Ta hjälp. Personligt ombud, PO, kan 

stötta dig att ta tillvara dina rättigheter, 

även ekonomiskt. Finns inte PO i kom-

munen kan en kurator ge stöd i detta. 

Kommunen har också ofta bra budget- 

och skuldrådgivare.

Källa: Per-Olof Tiger, personligt om-

bud i Sundsvall.

5 andra ekonomi-tips:

2 sätt att  
få billig mat:

i månaden efter skatt kan ansöka om att 
bli medlem. Då får man köpa maten till en 
tredjedel av det normala butikspriset eller 
lägre. Maxköp är varor för 250 kronor i 
veckan. 

Pernilla Ahlsén

Ökat intresse för  
medborgarlön
Medborgarlön har på senare år  

intresserat allt fler personer, både 

från höger och vänster, enligt nät- 

tidningen Kit. Att införa en bra bas-

inkomst åt hela befolkningen skulle 

dock bli väldigt dyrt, och den skulle 

inte kunna betalas ut till alla utan 

behöva trappas av med stigande  

inkomst, uppger Andreas Bergh, fors-

kare vid Lunds universitet, till Kit.

Testa söka dator 
Dator med internet ingår inte i försörj- 

ningsstödets riksnorm, men går att 

ansöka om som en »skälig kostnad« 

för att ha »den hemutrustning som 

behövs för att ett hem ska fungera« 

enligt Socialstyrelsens allmänna råd. 

En kvinna i Varberg fick år 2013 eko-

nomiskt bistånd av socialtjänsten till 

en dator, efter att ha överklagat till  

Kammarrätten. Förutsättningen var att  

beloppet inte översteg kostnaden för  

en TV, enligt tidskriften Dagens Juridik.  

Det är dock oklart om fler har bevil-

jats dator än tidigare sedan Socialsty-

relsens råd infördes år 2013.

Tips inför ansökan 
om sjukpenning
Många som ansöker om sjukpenning 

vilar innan läkarbesöket. Men för att 

sjukintygen ska bli rätt är det bättre 

att anstränga sig innan. Försäkrings-

kassan anser nämligen att viktigast är 

en objektiv beskrivning av aktivitets-

begränsningen, enligt den så kallade 

DFA-kedjan. Aktivitetsbegränsningen 

kan handla om svårigheter att vara 

uppmärksam, förstå instruktioner 

eller att avsluta en uppgift. Det räcker 

inte att berätta för läkaren att det för- 

håller sig så, utan hen måste se det på  

plats. Läs mer i Försäkringskassans  

broschyr »Vad ska ett läkarintyg 

innehålla«.
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Centern på ett 
snabbt första 
samtal i vården 
och handledd 
arbetsrehabilitering.  
För att få möjlighet att kunna arbeta utifrån  
sin egen förmåga förespråkar både Miljö- 
partiet och Sverigedemokraterna det som  
kallas flexjobb och finns i Danmark. Rege- 
ringen har tillsatt en utredning som ska titta  
på det här bland annat. Kristdemokraterna 
har i sin budget avsatt 200 miljoner två 
år framåt för att bygga ut Samhall. KD vill 
också ge pengar till handledarstöd inom 
arbetsintegrerande sociala företag där 
tanken är att en person ska få en långsiktig 
plats och slippa gå ut och in i olika projekt.

Vänsterpartiet är det enda parti som 
uttrycker att kraven som ställs på återgång 
i arbete är omänskliga och i sig innebär 
psykisk stress och ekonomiska problem. 

Socialdemokraterna har tillsammans med  
MP i regeringsställning sänkt skatten för 
alla med sjuk- och aktivitetsersättning vid  
årsskiftet. Man har också fattat beslut om att  
höja taken i sjukförsäkringen från den 1 juli.  
Det ger en bättre ersättning vid kortare sjuk- 
skrivning. Den 1 juli höjs också garanti-
nivån i sjuk- och aktivitetsersättningen. 
Även bostadstillägget höjs för personer med  
sjuk- och aktivitetsersättning. Vänster-
partiet har stött regeringen men vill höja 
nivåerna mer. Beslutet av S, V och MP om 
280 miljoner per år för att förbättra ungas 
psykiska hälsa gör att ungdomsmottag-
ningarna kan ha öppet mer och självin-
läggning prövas menar vänstern.

Anna Fredriksson

Läs hela svaren från alla partier på 
rsmh.se/revansch

Centerpartiet  

Använd IPS-modellen, 

som innebär stöd av 

handledare, vid arbets-

livsinriktad rehabilitering.

Liberalerna  

Höj bostadstillägget. 

Kunna prova arbete 

utan minskad ersätt-

ning. 

Miljöpartiet

Inför ett nytt trygghets-

system med en gemen-

sam sjuk- och arbetslös-

hetsförsäkring.

Sverigedemokraterna 

Flexjobb och höjt  

bostadstillägg vid 

permanent nedsatt 

arbetsförmåga.

Kristdemokraterna   

Sänk skatten för alla 

med lönebidrag, sjuk- 

penning, sjuk- och 

aktivitetsersättning.

Moderaterna  

Sänka sjukersättningen, 

sänka sjukpenningen  

tidigare i sjukskrivningen,  

införa en ny karensdag.

Socialdemokraterna 

1 juli genomförs  

förbättringar i sjukför- 

säkringen. Bostads- 

tillägget höjs.

Vänsterpartiet 

Stöder regeringens  

höjningar i sjukförsäk-

ring och bostadstillägg.  

Vill höja mer.

Inför valet:  
Så ska ekonomin  
förbättras
Arbetslinjen är viktig i politiken. Det blir  

tydligt när Revansch läser riksdagspartier- 

nas mejlsvar om hur ekonomin ska bli 

bättre för personer med psykisk ohälsa. 

Men tron på att psykiatrin allena kan göra  

fler människor arbetsföra, är också stark.

Revansch har mejlat alla riksdagspartier 
och frågat hur de vill förbättra privateko-
nomin för personer med psykisk ohälsa. 
Moderaterna skriver att möjlighet att återgå  
till arbete är viktigast.  Psykisk ohälsa ska  
förebyggas med utbildning, bättre arbets-
villkor och förändring av attityder. Libera-
lerna lyfter fram arbetet som »en viktig del 
av livet och vuxenidentiteten«, och »ett  
medel för att kunna leva ett fullvärdigt liv«.  
Partiet tycker att sjukförsäkringssystemet är  
stelbent och missgynnar många med psykisk  
ohälsa. Det borde ges större möjlighet att 
kombinera sjukpenning och sjukersättning  
med arbete och möjlighet att prova att 

arbeta utan att  
riskera att förlora  
sin ersättning.

Även Center-
partiet tycker 
att det viktigas-
te för eko-
nomin är att 
kunna arbeta. 
Eftersom 
nedstämdhet 
och stress-
relaterade 
symptom 
står för en 
stor del av 
ökningen 
av sjuk-
skrivning-
arna tror 

Riksdagspartiernas 
olika vallöften:

Emma Wiklund fixade studenten tack vare stödformen Supported education som hon fick genom RSMH. Här är hon på RSMH:s jubileumskonferens.
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Stödet gav henne jobb
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Väl tillbaka i skolan, fick Emma ytter-
ligare stöd av Malin Bostedt, också från 
rsmh. Malin peppade henne med studi-
erna, och de träffades på dagtid. Tillsam-
mans satte de upp det mål som Emma ville 
uppnå – studenten – och varje gång Emma 
kom ett steg närmre uppmärksammade 
Malin framgången. Alla andra trodde att 
hon var en elev, eftersom Malin ser ut att 
vara i gymnasieåldern. 

– Det var jätteviktigt. Jag skämdes för 
att jag inte lyckades själv i skolan, men 
nu syntes det i varje fall inte utåt att jag 
behövde stöd, säger Emma. 

Efter att ha fått Supported education i ett 
år och tre månader fick Emma, trots all sin 
tidigare frånvaro, godkänt i alla ämnen. 

– Det kändes riktigt mäktigt, säger 
Emma Wiklund, som numera är återhäm-
tad och jobbar på hemtjänsten.

Forskning pågår fortfarande för att 
bedöma effekten av Supported education, 
eftersom få studier har gjorts. Men något 
som är välbevisat är att stöd vid arbete, så 
kallat Supported employment eller Indivi-
dual placement and support, ips, fungerar 
mycket väl för arbetslösa personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Metoden 

En orsak till att många med psykisk ohälsa  

har låg inkomst är att de insjuknar i unga  

år och aldrig kommer ut i arbetslivet. Men  

med stöd går det att avsluta studierna 

och även arbeta trots psykisk ohälsa. 

Enligt Socialstyrelsen bör alla kommuner  

kunna erbjuda stödformen IPS.

– Utan stödet hade jag aldrig tagit studen- 
ten utan fortfarande varit hemmasittare 
och självmordsbenägen, säger Emma 
Wiklund, före detta elev på Hedbergska 
gymnasiet i Sundsvall. 

I tvåan började hon känna sig alltmer 
misslyckad. Hon sörjde sin häst som hade  
dött och kunde inte längre sova på nätterna.  
Frånvaron ökade och efter höstlovet tog 
hon sig knappt till skolan. 

Men i april fick hon ett samtal från Annika  
Bostedt, projektledare på Riksförbundet 
för Social och Mental Hälsa, rsmh, och 
som jobbar med Supported education. 
Annika erbjöd henne att komma till skolan 
på kvällstid, för att vänja sig vid skolmiljön 
och slippa bli uttittad av eleverna. Det blev 
vändpunkten. På onsdagskvällarna mötte 
Emma andra elever som var i liknande 
situation. De pratade om sitt mående och 
fick gemenskap. 

går ut på att 
en arbetsspe-
cialist stödjer 
personen 
som har 
uttryckt en öns-
kan om att arbeta. 
Personen börjar söka arbe-
te direkt, utan bedömning 
av arbetsförmåga 
och arbets-
specialisten 
fortsätter 
sedan 
att stötta 
individen 
genom att 
skräddarsy 
stöd från exempel-
vis Försäkringskas-
san, arbetsförmedling 
och kommun, se artikeln om Alfa på sid 
16. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 
schizofreni eller schizofreniliknande 
tillstånd bör alla kommuner erbjuda ips, 
då det har visat sig ge både bättre privat-
ekonomi och hälsa.  

Anna Langseth
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De spelar i samma film
Skådespelaren Mikael Persbrandt spelar sig själv i Anna Odells nya film som beräknas ha premiär i höst.
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Konstnären Anna Odell spelar in en ny 

film tillsammans med skådespelaren 

Mikael Persbrandt. Båda har erfarenhet 

av psykisk ohälsa och i filmen ska de 

försöka förstå varför de är som de är.

   – Filmen blir en blandning mellan 

verklighet och fiktion, säger Eva Esseen 

Arndorff, VD och Pr-ansvarig på TriArt 

Film.

I sin nya film med arbetsnamnet »Anna 
Odell Untitled« undersöker Anna Odell 
vad det innebär att vara människa i en 
medialt gränslös tid.  Hon leker med den 
offentliga bilden av sig själv som den galna 
konstnären och med motspelaren Mikael 

Persbrandt som den utlevande skådespela-
ren och alfahannen.

Det berättar Eva Esseen Arndorff, vd och 
Pr-ansvarig på TriArt Film som distribuerar  
filmen som har premiär på biograferna i 
höst, troligtvis i oktober.

– I filmen ska Odell och Persbrandt  
dekonstruera sig själva och sina invanda 
roller, tränga in i varandra och försöka 
förstå varför de är som de är. De kommer 
under filmens gång också återkommande 
träffa varsin psykolog som de samtalar 
med, säger Eva Esseen Arndorff och till-
lägger:

– Filmen blir en blandning mellan 
verklighet och fiktion. Vad sker när en 

människa gör saker som hen inte bör göra 
eller i verkligheten inte vågar göra. Hur 
reagerar människorna omkring oss?

Anna Odell har gjort sig känd för sina egen- 
sinniga konstprojekt. Examensarbetet från 
Konstfack – Okänd, kvinna 2009-348701 – 
skapade minst sagt kontroverser, då hon 
blev tvångsinlagd inom den psykiatriska 
heldygnsvården utan att vara i behov av 
vård. Projektet var en rekonstruktion av 
hennes eget insjuknande i psykos år 1995 
och syftade till att belysa maktstrukturer 
inom psykosvården. Hennes långfilms-
debut »Återträffen« byggde också på 
självupplevda händelser och handlade om 

FRÅGA:  
När jag läste min journal från en period i 

psykiatriska heldygnsvården, såg jag ett 

uttalande som jag och min handlägga-

re i kommunen uppfattar som mycket 

kränkande. Jag vill att det ska tas bort 

och vill även att läkaren som skrev det 

får en tillsägelse, så att det inte händer 

andra. Hur gör jag? 

/ Anonym

JURISTEN SVARAR:
Enligt patient- och patientdatalagen ska 
personuppgifter inom hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet utformas och behandlas 
på ett respektfullt sätt som värnar om din 
integritet. Detta innebär att den läkare som  
antecknar i din journal måste vara försik-
tig och inte skriva anteckningar som kan 
uppfattas som kränkande eller respektlösa 
gentemot dig. En patientjournal ska enligt 
lag endast innehålla objektiva uppgifter 
som behövs för att ge information om 
patientens hälsotillstånd, medicinering  
och eventuella metoder för att förebygga 
sjukdom eller skada och så vidare. Patient-
journalen får även innehålla uppgifter som 
kan behövas för din personliga vård. Om du  
som patient anser att en uppgift i patient-
journalen är oriktig eller missvisande har 
du rätt att det misstycket antecknas i din 
journal. Anteckningar som kan upplevas 
kränkande eller respektlösa ska alltså 
inte nedtecknas i din journal. Det innebär 
att detaljerade, onödiga och överflödiga 
anteckningar inte är accepterade. Läkaren 
ska som sagt endast anteckna det som 
objektivt sett är relevant för din vård.

Vad innebär då detta och vad kan du göra  
nu? Det finns fyra saker du skulle kunna 
göra. I första hand kan du vända dig till 
den aktuella vårdenhetens chef och berätta 

om den kränkande journalanteckningen. 
Chefen kan på din begäran se till att den 
kränkande anteckningen stryks över och 
eventuellt ta ett disciplinerande samtal 
med läkaren. I andra hand kan du ansöka 
om att journalen helt eller delvis ska 
förstöras hos Inspektionen för vård och 
omsorg, ivo. Detta förutsätter dock att det 
föreligger godtagbara skäl för det, att en 
del eller hela patientjournalen uppenbar-
ligen inte behövs för din vård och det från 
allmän synpunkt inte föreligger uppen-
bara skäl för att bevara journalen. I tredje 
hand kan du anmäla läkaren till ivo men 
det finns ingen garanti att de tar upp fallet 
eller vidtar några åtgärder mot läkaren. Du 
kan också vända dig till patientnämnden i 
ditt landsting och lämna klagomål.

Hur protesterar jag 
mot kränkningar  
i journalen? 

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.

mobbing och osunda hierarkier i en skol-
klass. För filmen belönades hon år 2013 
med guldbaggar för såväl bästa manus 
som regi.

Mikael Persbrandt har i sin självutläm-
nande biografi »Så som jag minns det« och 
i poddradion berättat om sin bipolära diag-
nos typ 2 och om utredningen på Affektiva 
Mottagningen på St Görans Sjukhus. Han 
har också berättat om konsekvenserna av 
att ha sjukdomen.

– Mikael – den begåvade skådespelaren – 
med sitt tidigare supande och knarkande, 
och jag själv, som folk tror är kapabel att 
hitta på vad som helst. Det var en ingång 
till filmen, säger Anna Odell till svt Nyheter.

Anna Odell har skrivit manus och 
regisserar filmen som delvis utspelar sig i 
rollfigurernas respektive sovrum. Filmen 
har enligt Eva Esseen Arndorff fått växa 
fram. Förutom »Konstnären« och »Skåde-
spelaren« som de två kallas i filmen – vil-
ken utspelar sig under en filminspelning 
av en liknande film– finns deras alter egon 
med i filmstudion. Dessa spelas av andra 
skådespelare.

– Genom att regissera och styra sina 
alter egon synliggör Anna och Mikael sina 
inre upplevelser av sig själva, men även 
andras upplevelser. Vilka har de varit, 
vilka vill de vara och är? Gruppen utsätts 
under filmens gång för olika prövningar 
och resultatet blir en personlig film som 
garanterat inte liknar något annat, utlovar 
Eva Esseen Arndorff.

Carin Aissa Nabseth

»De ska dekonstru-
era sig själva (…). 
De kommer under 
filmens gång också  
återkommande träffa  
varsin psykolog 
som de samtalar 
med.«
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Det 
händer  
i RSMH 
lokalt 
April
–juni

Personer med psykisk ohälsa hör till den 

fattigaste gruppen i svenska samhället. 

Men det betyder inte att man inte kan 

hjälpa andra som har det ännu värre. 

Sedan fyra år tillbaka har RSMH Nord-

västra Skåne hjälpt EU-migranter med 

mat, boende och jobb.

Det började med att Hans Johansson, 
medlem i rsmh Nordvästra Skåne, pratade  
med en eu-migrant som satt och tiggde utan- 
för mataffären. När han förstod att mannen 
sov i sin bil, erbjöd han honom att flytta in 
i ett hus som stod tomt på hans gård.

– Han blev överlycklig och flyttade in 
med fyra av sina vänner redan samma 
dag. Jag förstod snart att de inte drog in så 
mycket pengar på att tigga. Ibland tjänade 
de hundra kronor på 10 timmar och de 
gick snabbt åt. Så jag visade dem hur de 
kunde spara pengar genom att köpa mat 
med kort datum och laga storkok och fylla 
frysen, säger Hans Johansson.

Han pratade med medlemmarna i 
rsmh och de kände att de ville göra mer. 
De började samla in saker i en container 
på soptippen och ordnade en lokal där 

De stöttar EU-migranter

RSMH Nordvästra Skåne blev svenska mästare i burkinsamling år 2016 efter att ha samlat in över 2 miljoner  
aluminiumburkar – ett arbete som även EU-migranterna deltog i. Längst till vänster är Hans Johansson. 
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1. Datakunskap
... erbjuds hos RSMH i Norsborg 
i Botkyrka kommun två dagar i 
veckan. Varannan tisdag åker  
föreningen på utflykter, senaste  
utflykten var till Medelhavs- 
museet i Stockholm. Stående 
aktiviteter varje vecka är frisk-
vård, skapande verksamhet, 
sömnad och lunch serveras 
mån–fre. För mer info, ring 
08-530 622 60 eller mejla 
rsmh.respons@live.   

2. Skulptera i betong
… eller i tvål går det att göra hos  
RSMH Säffle, på Säffle sjukhus  
plan 6, varje tisdag och onsdag  
eftermiddag. Föreningen har 
också lunchcafé för medlem-
mar på kanalvillan vid Slussen 
varje onsdag. Mer information 
finns på www.rsmhsaffle.se.

3. Ladys night
… anordnas i RSMH i Borås  
den 20 april, 18 maj och 15 juni,  
kl. 18–21. Endast för kvinnor, 
tjejer och icke-binära. Aktiviteter  
är allt från filmvisning, mat, spel,  
mys och diskussioner. Teater-
resa planeras framöver och en  
sminkaffär ska komma och visa  
hur man lägger smink. Mer info: 
rsmh.tryggheten@telia.com 
eller ring 033-10 00 03.  

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

2 1

3

eu-migranterna kan sälja dem. Medlem-
marna hjälper dessutom till att förmedla 
tillfälliga jobb, att skriva in eu-migranterna  
på Arbetsförmedlingen och att skicka 
pengar hem till släkten i Bulgarien utan att 
behöva använda sig av dyra mellanhänder.

Inför framtiden har de planer på att repa-
rera och sälja trasiga cyklar som folk har 
skänkt och att starta en cateringfirma med 
bulgarisk mat och musik. Ett annat mål är 
att starta upp verksamhet som kan hjälpa 
eu-migranterna på plats i deras hemort i 
Bulgarien.

– För eu-migranterna har det här betytt 
massor, de kan skicka hem mer pengar och 
deras liv här har blivit värdigare. Men det 
har gett lika mycket tillbaka till oss i fören-
ingen. Vi har lärt oss massor om livet. Alla 
tycker att det här är kul, man mår bra av att 
hjälpa andra, säger Hans Johansson.

– Våra medlemmar har det inte alltid så 
gott ställt själva. Men vi är alla överens om 
att även de som har det allra sämst i sam-
hället måste ha mat och någonstans att bo. 
Vi är ju alla människor, säger han.

Pernilla Ahlsén

RSMH har varit något av pionjärer när det gäller 
att se sambanden mellan människors privatekonomi  
och psykiska problem. Hans Kihlströms bok »Man 
bara existerar« gavs ut 1997 och bidrog till att sam-
banden blev tydliga för fler. En god ekonomi är ing-
en garanti för att må bra. Däremot gäller motsatsen: 
Dålig ekonomi får människor att må dåligt.

Människor med psykisk ohälsa är den grupp i 
samhället som har allra sämst ekonomi. Kraven 
från myndigheterna på enskilda har ökat under 
många år, vilket rsmh anser är oacceptabelt. Sjuka 
människor blir till brickor i ett spel mellan Försäk-
ringskassan och Arbetsförmedlingen. Av Försäk-
ringskassan anses de för friska för att få sjuk- eller 
aktivitetsersättning och av Arbetsförmedlingen 
anses de för sjuka för att kunna stå till arbetsmark-
nadens förfogande. Detta leder till ekonomisk 
katastrof för många människor, som riskerar att stå 
helt utan ersättning.

RSMH anser att sjukersättningsreglerna borde 
göras flexiblare, så att det blev möjligt att vara sjuk-
skriven på exempelvis 33 eller 72 procent. Det skulle 
möjliggöra en återgång till arbete i mindre steg, för 
människor som varit sjukskrivna länge på grund av 
psykisk ohälsa.

Inte alla människor som skulle ha rätt till försörj-
ningsstöd orkar heller ta sig igenom den processen, 
det vill säga att ansöka om bidrag och underställa 
sig de krav detta innebär.  Idag vet ingen hur många 
människor med psykisk ohälsa som i stället blir 
försörjda av någon anhörig, det kan vara en sambo, 
en förälder eller ett vuxet barn. Detta i sin tur gör 
att den sjuke hamnar i en beroendeställning som 
kan vara förödande. 

»Det är en ekonomisk katastrof  
för många människor, som riskerar  
att stå helt utan ersättning.«

Ordning på ekonomin kan däremot bidra till att 
människor mår psykiskt bättre. Det är ett av skälen 
till att rsmh gärna skulle se att kommuner, som 
ordnar aktiviteter och sociala insatser för personer  
med psykisk ohälsa, införde någon form av ekono- 
misk ersättning för deltagande i aktiviteter som är 
meningsfulla. Det skulle ge fler människor möjlig- 
het att delta och samtidigt innebära en positiv sti-
mulans. Också små förbättringar av ekonomin och 
därmed levnadsnivån kan bidra till bättre psykisk 
hälsa.

Politiker och myndigheter har ett gemensamt 
ansvar att se till att försörjningslinjen inte bryts för 
människor. Myndigheterna ska inte kunna lämna 
ifrån sig ärenden förrän de sett till att personer som 
utförsäkrats fått hjälp vidare med kontakter, och till 
exempel beviljats försörjningsstöd. Det går inte att 
lämna över hela ansvaret till människor som kanske 
mår mycket psykiskt dåligt. Att människor ställs på 
bar backe och tvingas leva på vänner och anhöriga 
är en fullkomligt ohållbar situation.

/ Jimmie Trevett, 

förbundsordförande RSMH

Politiker och  
myndigheter  
måste ta ansvar  

RSMH:s förbundsordförande:



Här finns RSMH

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 

annonser:

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 Träffpunkten
Ostermansgatan 18
371 00 Karlskrona
Tel: 0455-30 52 20

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

Gävleborgs län
N Köpmang. 11, 2 tr
803 11 Gävle
Tel: 026-12 26 88
rsmh_gavleborg@swipnet.se

Hallands län
c/o Nicke Nilsson
Renvägen 13
311 41 Falkenberg
Tel: 070-57 65 809
rsmh.halland@gmail.com
www.rsmhhalland.se

Jämtland/Härjedalens län
Lasarettsv. 21
880 50 Backe
Tel: 0624-105 55
rsmhfjallsjo@telia.com

Jönköpings län
Korallvägen 10 A
554 54 Jönköping
Tel: 070-633 52 45
conny_strom@hotmail.com

Kalmar län
c/o John De Bie
Glasbruksvägen 3
361 94 Eriksmåla
Tel: 0471-332 72
john.debie@tele2.se
www.rsmhkalmarlan.se

Kronobergs län
RSMH-Alvesta/Pärlan
c/o Monika Karlsson
Målerås 3
342 52 Vislanda
Tel: 0472-154 67
rsmh.alvesta@hotmail.com

Norrbottens län
Niemiselstation 115
955 95 Niemisel
mabjorn@hotmail.com

Skånes län
Box 2920
212 09 Malmö
Tel: 040-18 19 36 / 0706-151 936
maths.jesperson1@comhem.se

Södermanlands län
Bryggargatan 11
541 45 Katrineholm
Tel: 0150-780 08

Stockholms län
Bellmansgatan 30, 3 tr
118 47 Stockholm
Tel: 08-644 62 20
info@rsmhstockholm.se
www.rsmhstockholm.se

Uppsala län
c/o HSO
Kungsgatan 64, nb
753 18 Uppsala
Tel: 018-56 09 18
rsmhuppsala@yahoo.se

Värmlands län
c/o RSMH Säffle
Sjukhuset, plan 6
661 81 Säffle
Tel: 073-672 34 93
rsmh.distriktvarmland@gmail.com

Västerbottens län
c/o HSO, Storgatan 76
903 33 Umeå
Tel: 076-11 601 73
friggo2@hotmail.com

Västernorrlands län
Skönsbergsvägen 19F
856 45 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  
aln@telia.com

Örebro län
Storgatan 47 
Örebro 
Tel 0760-26 44 72
rsmh-orebrio@tele2.se

Östergötlands län
C/o Anita Rinman
Nyckelvägen 3
599 31 Ödeshög
Tel: 073-379 56 15 
anita@rinmans.se

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

Ge en  
gåva!

Hedra minnet av någon nära och stöd  
vårt arbete för psykisk och social hälsa.

Ge en gåva via postgiro 406292-3

RIKSFÖRBUNDET FÖR  
SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA

LÄS MER PÅ 
WWW.RSMH.SE
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Posttidning B
Revansch
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten  

Skicka lösningen i ett kuvert märkt »Korsord« till: 
Revansch, Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten.
Senast den 7 maj 2018 vill vi ha ditt svar.  
Tre vinnare får ett presentkort på 200 kronor. 

Vinnare i nummer 1/2018 var: 
Peter Strandberg (Jönköping), Paula Gustavsson (Uppsala) 
och Jörgen Wide (Södertälje). Grattis!

NAMN :

GATA: 

POSTADRESS: 

Korsord: Tage Olsin

Sverige
Porto betalt


