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ag vet inte hur ni känner det men själv upplever jag det som om 2011 har fyllts av mer händelser än vad som
egentligen får plats under ett år. Den arabiska våren inleder året där länder i Nordafrika och Mellanöstern påverkas. En process där människor kliver fram och inte längre vill acceptera hur deras situation ser ut. Händelser
som får en plats i historieboken där stora steg mot en demokratisk utveckling ser ut att bli resultatet. Denna
process är bara början på något nytt. Samtidigt sker en världsomfattande ekonomisk kris där vi i Europa kraftigt
blivit påverkade och konsekvenserna av detta är ännu ganska oklart. Även om det påstås att vi här i Sverige klarat
oss förvånansvärt bra så är vi ändå en del av vår omvärld. Hur påverkar det oss psykiatrisjuksköterskor? Den
ekonomiska krisen har en stor påverkan på den offentliga sektorn. Kolleger i många länder i Europa som kämpar
med att hävda sin professionella utveckling blir hindrade. De får stå tillbaka på grund av bristande ekonomi.
Processen saktas men vi hoppas att den snart tar fart och tar igen det som halkat efter. Genom mitt arbete med
Horatio ser jag att det ändå sker framsteg och en utveckling på många håll speciellt i före detta Östeuropeiska
länder. Vi är en partner till dem i denna utveckling.
I vår omedelbara närhet sker tragiska händelser i Norge där maktlöshet och sorg drabbar och som kommer
att bestå under lång tid framöver.
Även här i Sverige får den psykiatriska vården ta del av besparingar. Förändringar sker i organisationer med
omflyttningar och reducering av tjänster. Många av de kolleger runtom i landet jag pratat med verkar på något
sätt ändå ha en förmåga att kunna strunta i detta, man jobbar på, man tar plats och fortsätter oförtrutet att
jobba med alla dessa människor som söker hjälp och man står på deras sida. Varenda litet samtal eller handling
är så värdefull och leder till att arbetet känns meningsfullt.
Psykiatriska Riksföreningen har under året varit delaktig i många viktiga processer och beslut som berör både
vår profession men också våra kollegor i andra professioner. Vi deltar i så stor utsträckning vi kan i sammanhang
där patienter med psykisk ohälsa är inblandade. Vi stöder t.ex. den grupp som kallar sig: Rätt till vårdinitiativet
(tidigare vård för papperslösa). Vi verkar genom våra förtroendevalda men också genom vårt nationella nätverk
och enskilda medlemmar. Många gånger finns det ett starkt engagemang men de hinder som uppstår är brist på
tid eller ekonomiska resurser för föreningen.
Under 2012 kommer många spännande saker att hända. Närmast blir vår egen årskonferens i februari. Alltid
lika aktuell och viktig. Senare under året närmare bestämt september är det dags för ett av de största arrangemangen i PRF:s historia. Vi står som värdar och samarbetsparter till: 2nd European Horatio Festival in Stockholm.
Vill uppmuntra alla som har något ni vill dela med er av, det kan vara forskning, ett projekt eller någon form av
utvecklingsarbete ni har gjort mm. Skicka in abstract eller delta med en poster.
Slutligen vill jag rikta ett varmt Tack till dig som är medlem. Det är så viktigt att du finns och är del av vår
förening. Utan medlemmar ingen stark gemensam röst att påverka.
Ett Gott Nytt År!

...sid. 19

Richard Brodd
Ordförande
Psykiatriska Riksföreningen
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First call for abstract

First call for abstract
Submission details
Abstracts

Submissions may be in the form of a:
Concurrent session - 15mins in length with an additional 5mins for questions and discussion
Symposia - normally of 1hr duration containing 2-3 papers
Workshop - 2hrs in length
Poster - on topical developments, research and/or local issues of wider interest
Closing dates for abstracts: March 1, 2012
NB: Participants chosen to present will need to be registered for the festival.
Abstract submission should be made by email to abstracthoratiofestival@gmail.com including the following:
Title | Name | Surname | Qualification | Job Title | Work place | Mailing Address | Telephone number.
As well as
Presentation title and aim | Three intended learning outcomes | Three reading references |
Type of presentation (concurrent, symposium, workshop or poster) | Abstract of no more than 400 words.
DELEGATES WILL BE ABLE TO REGISTER FOR THE festival FROM OCTOBER 2011

Horatio: European Festival of Psychiatric Nursing – in Stockholm
The Festival will be held in Stockholm, the beautiful capital of Sweden in September 20-23, 2012.

The Festival Theme is Vision, Knowledge and Practice
in psychiatric and mental health nursing
Join with people from across the world interested in exploring, expanding and building upon the
spectrum of what is known about mental health and mental illness; prevention, intervention and
research. The intention of this conference is to generate inclusive dialogue and stimulate new
conversations on all aspects of mental illness.

We cordially invite you to join us at this unique festival and be part of this emerging,
inter-disciplinary field at the 2nd European Festival in Stockholm. We hope that you will
take this chance to explore one of the most exciting and wonderful countries in the world.
The Scientific Committee of the Horatio Festival invite you to submit an abstract on your research or practice,
to share your knowledge with colleagues around the world about issues in mental health nursing. Papers,
posters and workshops will be welcomed. Please see next page for submission details.

Horatio Festival fees
All payments to be made in Swedish Kronor SEK
Full Conference
Delegate
Presenter (discounted)
Student (proof of studentship required)
Gala Dinner (22th)

Early Bird		Standard
Before June 1 2012
from June 2 2012
4 750 SEK		5 750 SEK
			
4 500 SEK		5 500 SEK
3 000 SEK		4 000 SEK
550 SEK
550 SEK

The festival fee includes registration for the full conference, conference materials, and lunch on the 21/22/23,
refreshments all four days. It does not include travel, accommodation and hotel transfers.
Accommodation
Inclusive of taxes and breakfast, per person per night
Clarion Stockholm

Single
1 595 SEK

Double
1 795 SEK

Deadline for submissions is March 1, 2012 on abstracthoratiofestival2012@gmail.com

Looking forward to seeing you in Stockholm
Richard Brodd
Chair of the organizing committee

Stay in touch with us through
the Conference website at

www.psykriks.se

Ingela Skärsäter
Chair of the scientific committee

Stay in touch with us through
the Conference website at

www.psykriks.se

”Det har konstaterats att personer medmargi
naliserade identiteter lättare kan få kontakt
medlikasinnade över nätet och utbyta stöd.
Till följdav detta blir de mindre isolerade och
kan stärkas i sin identitet.”

Sigrid Stjernswärd, legitimerad
sjuksköterska, magister i omvårdnad
och medicine Doktor, arbetar som
biträdande lektor på Institutionen
för hälsa, vård och samhälle, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet.
Avhandlingens titel är ”Designing
Online Support for Families Living
with Depression” (2009).

Internet för hälsan
Sommarregn – ett nätbaserat stöd till anhöriga till
personer med depression

Nätet används som ett dagligt verktyg av en ökande andel av den globala
befolkningen, inte minst i hälsorelaterade syften. Både på internationell
och nationell nivå utarbetas strategier för att implementera
e-hälsotjänster för vårdprofessionella, patienter och övriga konsumenter.
På nätet erbjuder allehanda aktörer en rad olika hälsorelaterade tjänster.
Av Sigrid Stjernswärd

I

dag utgör nätet en viktig källa till information och
kunskap och det karakteriseras av vissa för- och
nackdelar. Bland fördelarna kan nämnas att nätet
erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till en bred
publik till låga kostnader. Det är tillgängligt dygnet
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runt, alla dagar i veckan, varhelst det finns tillgång
till en dator och internetuppkoppling. Det fysiska
avståndet och tidsskillnader är inte lika avgörande
faktorer som i ”verkliga” möten. Det är enkelt att
kommunicera över stora geografiska avstånd och

även utan att den andra personen behöver vara
uppkopplad samtidigt.
I hälsosammanhang kan nätet användas som
komplement till sedvanlig vård, inte minst som
informationskälla och kommunikationskanal.
Patienter och anhöriga får tillgång till hälsotjänster och information som kan användas som
underlag i mötet med professionella vårdgivare.
Det finns också möjlighet att kommunicera med
hälsoexperter, exempelvis via frågespalter och
mejlkorrespondens.
På nätet är det lätt att vara anonym. Forskningsrön visar att känslan av avskildhet och
anonymitet kan ha en avhämmande effekt, i
synnerhet för personer som lider av stigmatiserande tillstånd som alkoholism eller psykisk
ohälsa. Det har konstaterats att personer med
marginaliserade identiteter lättare kan få kontakt med likasinnade över nätet och utbyta
stöd. Till följd av detta blir de mindre isolerade
och kan stärkas i sin identitet.
Anonymiteten gör det enkelt att anta olika
roller och framställa sig som någon annan.
Detta är inte enbart en fördel, utan kan leda
till att människor blir lurade och i värsta fall
utnyttjade. Tonen på nätet kan också vara
nedsättande och aggressiv då användare känner
sig skyddade av anonymiteten. I nätbaserade
stödgrupper verkar dock detta fenomen inte
vara ett utbrett problem.
Ytterligare en svaghet med nätet, som också
är dess styrka, är att vem som helst kan publicera sig. Nackdelen är att den publicerade
informationen kan vara av mycket skiftande
kvalitet, och i värsta fall direkt missvisande.
I hälsorelaterade sammanhang kan felaktig
information ha en ödesdiger utgång. Mycket
arbete läggs också ner på säkerhetsaspekter,
inte minst i samband med överföring av personuppgifter och annan känslig information.

Tillgång till kroppsspråket är också begränsad
vilket kan göra det svårt att fånga upp fysiska
ledtrådar, även om webbkameror till viss del
kan avhjälpa den problematiken.
I en tid med begränsade resurser är det viktigt att undersöka nätets potential som hälsoverktyg, utan att glömma bort de faror som
också kan vara kopplade till teknologin. När
en person drabbas av psykisk ohälsa drabbas
även hennes omgivning, där det kan finnas
personer med egna behov av stöd och information. Tidigare forskning visar att närstående till
personer med en psykisk sjukdom kan uppleva
en ökad börda i vardagen och att upp till fyrtio
procent av närstående som lever med någon i
en depressiv episod kan vara i behov av egna terapeutiska interventioner på grund av psykiska
hälsoproblem. Anhörigas behov bör därför
också uppmärksammas, dels för att förebygga
egna hälsobekymmer, men också för att stärkta
anhöriga är i en bättre position att stötta en
person med psykisk ohälsa.

Avhandlingens mål
Forskningsprojektets huvudsakliga mål var att
ta fram ett nätbaserat stöd till anhöriga till
personer med depression.
För att ta reda på hur anhöriga upplever att leva
nära en person med depression intervjuades
18 personer. Bland deltagarna fanns partners
(10), föräldrar (6), numera vuxna barn (3) till en
förälder med depression och andra närstående
(1). Deltagarna var mellan 35 och 65 år gamla,
varav 15 var kvinnor och 3 män. Flertalet deltagare hade en partner. Ungefär hälften hade
barn under 18 år hemma och två tredjedelar
delade hushåll med personen med depression.
Det huvudsakliga fyndet var att samtliga deltagares dagliga liv påverkades i högre eller mindre

grad av depressionen. Det gällde det privata,
såväl som det professionella och sociala livet.

En känsla av att leva i skuggan
av depressionen
Att inte leva sitt eget liv
Majoriteten upplevde en tilltagande och ibland
övermäktig känsla av att inte leva sitt eget liv.
Känslan kom sig av svårigheter att balansera
relationer, en anpassningsprocess där livsomständigheterna omvärderades, och en kamp i
att få sin röst hörd inom vården och samhället
i stort. Känslan kunde naturligtvis påverkas av
sjukdomens svårighetsgrad och varaktighet,
men samtliga deltagare upplevde att deras
privata, sociala och professionella liv i viss mån
påverkades.
Att gå in i en vårdgivarroll innebär fler hushållssysslor och ett ökat ansvar i vardagen, inte
minst när det gäller kontakter med sjukvården
och andra organisationer i samhället, såsom
försäkringskassan, med fler. Även om det kändes naturligt att hjälpa den sjuke kunde det
leda till känslor av frustration och ilska efter
en längre tids sjukdom eller upprepade återinsjuknanden. Egna behov kom i andra hand.
Livet präglades av en konstant oroskänsla och
vaksamhet för att personen med depression
skulle råka illa ut. Dessa känslor ledde inte sällan
till en känsla av utmattning, både känslomässig
och fysisk, och ibland till egna hälsoproblem.
En del deltagare nämnde också att de växte
med sin uppgift och kände sig utmanade att
hantera situationen.
Att balansera relationer
Relationen till personen med depression tog
ofta karaktären av en vårdgivare-patient relation, eller föräldrar-barn relation, där patienten
eller barnet krävde mycket uppmärksamhet
och vård. Många anhöriga bekymrade sig över
att vara överbeskyddande, samtidigt som den
håglöshet som följer av depressionen sågs som
ett hinder för att patienten själv skulle söka
hjälp. Depressionen kom oftast smygande och
personlighetsförändringarna kopplades inte i
första hand ihop med sjukdomen. Dess uppkomst konstaterades oftast retroaktivt.
Situationen ledde ofta till att relationer
sattes på prov, men ibland också till att de
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”Genomatt sätta ordpå känslor kan erfarenheter
organiseras och förstås bättre. På så vis kan även
trycket av att hålla inne medhemligheter lättas
och därmedkan känslan av social isoleringbrytas.”
stärktes. Symptomen gav upphov till en rad
motsägelsefulla och svårhanterliga känslor hos
närstående. Till exempel känslor av oro, ilska,
frustration, skuld och skam, men också chock,
sorg, saknad, medkänsla och oförutsägbarhet
inför framtiden. Många närstående upplevde
en känsla av hopplöshet, maktlöshet och uppgivenhet inför situationen och de undermåliga
vårdresurserna. En del förlorade tålamodet och
ifrågasatte sin kraft och vilja att hålla ut. De
önskade att de fick mer utrymme att leva sitt
eget liv och tillgodose egna behov.
Att anpassa sig och omvärdera omständigheterna
Det sociala umgänget krympte ofta i storlek
och i intensitet på grund av energibrist och
undvikande reaktioner i omgivningen. Omständigheterna ledde också till ett mer selekterat
umgänge. Sjukdomsrelaterade planändringar
i sista minuten gjorde det svårt att planera
sociala sammankomster och fritidsaktiviteter.
Tid togs från arbetet för att kunna ta hand
om den sjuka personen och assistera i nödsituationer. Jobbet sågs av vissa som ett tillfälle
till distraktion, men flertalet deltagare uppgav
att de hade koncentrationssvårigheter. Många
upplevde en brist på förståelse för hemsituationen bland kollegor. Hos åtskilliga deltagare
fanns en önskan att hjälpa andra och att göra
något konstruktivt av sina erfarenheter. I vissa
fall valdes till och med en ny yrkesbana utifrån
dessa.
Olika copingstrategier nämndes, såsom
träning, meditation, att möta likasinnade eller vänner, samt att söka professionell hjälp.
Livsvärderingar omvärderades, goda stunder
värdesattes högt och känslan av hopp var en
stark drivkraft. Hopp om att hitta en bra behandling och läkare, att få en anständig framtid
och livskvalitet, samt att återupprätta skadade
relationer. Fast känslor av ensamhet och utmattning, hopplöshet och uppgivenhet vägde tungt
på många anhörigas axlar.
8
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Att agera språkrör och röst
Många anhöriga hamnade i en sits där de fick ta
kontakt med vården, dels för att den sjuka personen inte förmådde göra det själv, men även för
att söka hjälp för egen del. Samtliga närstående
hade erfarenheter av sådana kontakter, både
negativa och positiva. Avgörande för kvaliteten
på dessa kontakter var bemötandet, personkemin, miljön, kontinuiteten och flexibiliteten.
Brister inom dessa områden kunde förorsaka
starkt negativa upplevelser.
Många anhöriga upplevde att de varken blev
sedda eller hörda inom vården, och att det var
svårt att bli tagen på allvar. Sekretessbundna
frågor ledde också till frustration, speciellt hos
föräldrar till barn som passerade artonårsgränsen och därmed skulle överföras till vuxenpsykiatrin. Där upplevde föräldrarna att de inte
alltid fick vara delaktiga på samma sätt, trots
att barnet fortfarande bodde hemma.
Flertalet närstående önskade få mer information och stöd i vardagen. De kände hopplöshet inför de skrala resurserna inom psykiatrin,
både för patientens och för egen del. Samtliga
önskade ett mer öppet och tillåtande klimat i
samhället gällande detta med psykisk ohälsa,
men upplevde också en positiv trend i den riktningen under det senaste decenniet.

Värdet av det terapeutiska skrivandet
och det sociala stödet
Med utgångspunkt i anhörigas uttryckta behov
av stöd och information utvecklades ett nätbaserat verktyg för att stötta anhöriga i en vardag
färgad av psykisk ohälsa. Verktyget utvecklades
i nära samarbete med en grupp närstående och
en webbexpert och är avsett som hjälp till självhjälp. Webbplatsen tillhandahåller en dagbok
för att främja det terapeutiska skrivandet och
ett forum, främst avsett för det sociala stödet.
Verktyget vilar på en teoretisk referensram som
hänvisar till de hälsofrämjande effekterna av det
terapeutiska skrivandet och det sociala stödet i

samband med traumatiska livshändelser.
Forskningsrön visar på både fysiska och psykiska hälsoeffekter av det terapeutiska skrivandet. Genom att sätta ord på känslor kan
erfarenheter organiseras och förstås bättre.
På så vis kan även trycket av att hålla inne med
hemligheter lättas och därmed kan känslan av
social isolering brytas. Det möjliggör en kognitiv
koherens, det vill säga en slags sammanhängande berättelse, och ett avslut, vilket medför
hälsofördelar.
Tidigare forskning påvisar det sociala stödets
buffertfunktion i samband med psykisk ohälsa.
Det sociala nätverket kan upplevas både som
en stressfaktor och som stödjande, åtminstone
om rätt sorts stöd erbjuds. Det kan vara allt
ifrån känslomässigt stöd, till rent praktiskt och
ekonomiskt stöd. Nätet har gjort det enklare
att komma i kontakt med likasinnade, speciellt
för personer som bor geografiskt isolerade
och som har marginaliserade identiteter. Detta
oavsett veckodag och tid på dygnet. Genom
nätbaserade stödgrupper kan likasinnade enkelt
utbyta stöd, information och erfarenheter med
varandra, vilket kan bryta känslan av isolering
och främja hälsan.
Integritet och konfidentialitet
Ett par viktiga aspekter belystes i samband med
att motivation och hinder att använda verktyget
undersöktes, bland annat frågor kring integritet
och konfidentialitet. Oro för eventuella brister
inom dessa områden uttrycktes. Dessa farhågor
togs i beaktande i samband med designbesluten
i utvecklandet av webbplatsen Sommarregn.
se. Dagboken gjordes därför privat och krypterad. Den innehöll även fyra skalor som mätte
positiva och negativa känslor relaterade till
depressionen, avbrott i dagliga aktiviteter på
grund av sjukdomen, samt möjligheter till egen
tid. I forumet fanns tillgång till en mejlfunktion.
Detta i syfte att kunna kommunicera direkt med
utvalda användare och därmed öka privatheten.
Webbplatsen var lösenordskyddad och endast
tillgänglig för deltagarna i forskningsprojektet.
Sexton personer testade webbplatsen under
en tioveckorsperiod, varefter den utvärderades
genom att undersöka deltagarnas erfarenheter
av att använda webbplatsen. Utvärderingen
visade att Sommarregn fyllde en rad värdefulla
funktioner för användarna.

Kommunikationsverktyg
Webbplatsens användbarhet framstod som
relativt god, även för personer utan större
datorvana. Dess lättillgänglighet uppskattades
och utvärderingen visade att webbplatsen användes som ett kommunikationsverktyg, både
dagboken och forumet (se tabell 3).
Sommarregn användes för kommunikation
med självet och med andra. Avseende kommunikation med självet fungerade verktyget
som tankesmedja och avlastningsplats. Det
utgjorde ett privat utrymme för eftertanke
och reflektion. Det gjorde det möjligt att se
på situationen med mer distans och gav perspektiv på tillvaron. Även om skrivandet ibland
upplevdes som en hemläxa och påminnelse
om situationen upplevde de flesta att det var
nöjesfullt att skriva efterhand.

Webbplatsen användes också för att kommunicera med andra. Skrivandet och kommunikationen med likasinnade skapade en
känsla av gemenskap och möjliggjorde utbytet
av stöd, tips och uppmuntran. Upptäckten att
man inte var ensam i sin situation och att andra
delade liknande upplevelser gav perspektiv på
tillvaron. Vissa hade det svårare, andra lättare,
vilket också ingav hopp. Känslan av ensamhet och social isolering minskade. Mötet med
likasinnade stärkte deltagarna och bidrog till
att de vågade vara mer öppna och prata om
sin situation, såväl med patienten som med
omgivningen. Anonymiteten sågs som en fördel och förutsättning för att öppna upp sig
och våga vara ärlig. Utvärderingen visade att
det krävs en kritisk massa och relativt intensiv
aktivitetsnivå för att forumet ska vara givande.

Slutsatser
Det nätbaserade stödet som erbjöds genom
webbplatsen Sommarregn visade sig vara värdefullt för deltagarna i forskningsprojektet.
Inte minst genom att det underlättade en ökad
öppenhet kring ämnet psykisk ohälsa, vilket
kan vara ett första steg i att motarbeta stigmatiseringen som omger psykiska sjukdomar.
Med tanke på att stigma utgör ett hinder för

att söka vård är en ökad öppenhet och bättre
kunskap om depression värdefulla faktorer i en
hjälpsökandeprocess.
Det terapeutiska skrivandet och det sociala
stödets värde i samband med traumatiska livshändelser har redan påvisats genom tidigare
studier. Möten med likasinnade kan förenklas
med hjälp av nätbaserade tjänster, framförallt
för personer som är hämmade av sitt sjukdomstillstånd eller isolerade på grund av sitt
geografiska läge. Tanken är att nätbaserade
tjänster ska fungera som ett komplement till
sedvanlig sjukvård och inte ersätta kontakter
ansikte mot ansikte.
Med tanke på det utbredda bruket av nätet
i hälsorelaterade syften är det viktigt att hälsopersonal är medveten om och insatt i nätets
utbud av tjänster, samt dess för- och nackdelar.
I dagens IT-samhälle är en öppen dialog mellan
hälsopersonal, patienter och anhöriga kring
nätets användning i hälsorelaterade sammanhang önskvärd. Detta för att utnyttja nätets
potential, men framförallt för att främja medborgarnas hälsa.
Webbsidan Sommarregn är för närvarande inte i
drift. Författarinnans ambitioner är att framöver
göra en större studie och då aktivera sidan igen.

Dags att söka stipendium för år 2012
Styrelsen behandlar stipendieansökningar två gånger per år, i januari och september. Ansökan ska vara styrelsen
tillhanda senast den 15 januari respektive 15 augusti. Som medlem sedan minst ett år i Psykiatriska Riksföreningen
kan du söka stipendium. Ändamålet ska vara att främja forskning, utveckling och utbildning inom psykiatrisjuksköterskans område eller att främja psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla
namn, personnummer, adress och för vilket ändamål stipendiet söks. Vidare ska ansökan innehålla en specificerad
kostnadsberäkning och om man sökt andra bidrag eller stipendier. Gäller det en kurs ska kopia på kursprogrammet biläggas ansökan. Dessutom ska ansökan innehålla förslag till spridning av inhämtade kunskaper, exempelvis
artikel i Psyche, seminarium eller bidrag till studiedagar. Vid ej genomförd aktivitet ska erhållet belopp återbetalas.
Stipendier kan inte sökas för av Psykiatriska Riksföreningen anordnade kurser/konferenser.
Välkommen med din stipendieansökan!
Richard Brodd, Oskarsgatan 4, 414 63 Göteborg
Tlf bostad: 031-24 00 23, Tlf Mobil 0708 – 19 27 32
richard.brodd@bredband.net
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Välkomna till Psykiatriska
Riksföreningens
årskonferens 2012!
23 februari på Sahlgrenska
sjukhuset i Göteborg

”Psykiatrisjuksköterskans
roll vid psykisk ohälsa”
Vid den senaste årskonferensen som genomfördes i Sölvesborg

god psykiatrisk omvårdnad preciseras? Vilka resurser behövs

framkom önskemål från deltagarna kring ett konferenstema

för att utveckla kvalitetsindikatorer som synliggör psykiatrisjuk-

som skulle beröra psykiatrisjuksköterskans roll. Från styrelsens

sköterskans roll i arbetet för en god och säker vård?

Program
Torsdag den 23 februari
Lokal: Hjärtats Aula, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Moderator: Ingela Skärsäter
09.30 - 10.00 	Registrering och kaffe
10.00 – 10.15

Inledning

10.15 – 11.30 	Anneli Jäderholm, Attitydambassadör
11.30 - 11.45

Bensträckare

11.45 – 12.30

Patrik Jönsson
”Att främja patientens möjligheter att utvecklas som individpsykiatrisjuksköterskans pedagogiska insatser i omvårdnaden.”

12.30 - 13.30

Lunch

13.30 – 14.10

Britt-Marie Lindgren
”Dom förstår inte……man skär sig för att kunna leva”.
Interaktion mellan personer med självskadebeteende och deras vårdare.

14.15 – 15.00

Catrine Hägerholm, SKL
Projektet ”Bättre vård – mindre tvång” Vilken är psykiatrisjuksköterskans roll?

15.00 – 16.00

Paus med kaffe inklusive gruppdiskussioner inför kommande revidering av
psykiatrisjuksköterskans kompetensbeskrivning.

16.00 – 16.15

Summering och avslutning

16.30

Årsmöte, ordförande Susanne Rolfner Suvanto

18.30

Middag

sida vill vi gärna tillmötesgå denna önskan och vi inbjuder där-

Årets konferens hoppas vi kan generera utbyte av erfaren-

för till en konferens som ska fokusera detta angelägna ämne.

heter och en ökad förståelse för psykiatrisjuksköterskans roll

Psykiatriska Riksföreningen arbetade under en period med

som en grundsten i psykiatrisk hälso- och sjukvård. Välkomna

att ta fram en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med

till en spännande konferens i Göteborg den 23 februari 2012,

specialistutbildning i psykiatrisk vård vilken publicerades 2008.

som rör och berör dig vare sig du deltar i rollen som psykiatri-

Den har nu ett antal år på nacken och funderingar/önskemål

sjuksköterska, brukare, närstående, arbetsledare eller i andra

finns kring behovet av en revidering. Inför det arbetet ser vi

sammanhang möter personer med psykiska funktionshinder.

gärna att vi får diskutera tillsammans omkring vår roll som

Moderator under konferensen är Ingela Skärsäter. Ingela dispu-

psykiatrisjuksköterskor. Frågor som kan beröras är t.ex. vilken

terade 2002 med en avhandling som handlade om betydelsen av

är psykiatrisjuksköterskans roll vid psykisk ohälsa? Hur tas vår

socialt stöd för personer med svår depression. Hon har alltsedan

Anneli föreläser ur ett brukarprofessionellt perspektiv om psykisk ohälsa och sin väg ut ur den. Hon

kompetens tillvara inom hälso- och sjukvårdens organisation

dess fortsatt med egen forskning, handledning av doktorander

har erfarenhet av flertalet tvångsvårdsvistelser vid flera olika enheter vilket gör att hon kan föra ett

idag? Hur vill vi att vår kompetens ska användas? Har typ av

m.m.. och hon är numera professor vid Sahlgrenska akademin

jämförande resonemang. Hon har blivit bemött på olika sätt, vid till exempel gränssättningar utav

vårdform som sjuksköterskan är verksam inom betydelse för

i Göteborg. Vidare var hon redaktör för boken Omvårdnad vid

henne som en utåtagerande individ i kris har hon ibland bältats och tvångsinjicerats men ibland har

den roll han/hon har? Vad kan vi som yrkeskår göra för att bidra

psykisk ohälsa – på grundläggande nivå.

hon sluppit fysiska våldsamheter och klarat sig utan alltför starka känslor av kränkning och övergrepp.

till en god hälsa och vård på lika villkor även för patienten i den
psykiatriska hälso- och sjukvården? Hur kan innebörden i en

På årskonferensen 23 februari 2012
Anneli Jäderholm – Din partner i vården

Alla är vi olika, brukarprofessionella liksom personal. Hon vill vara en partner till vården. Hon vill
Psykiatriska Riksföreningen PRF

mötas, hon vill bidra, hon vill ta ansvar för utvecklingen mot en bättre psykiatri

Årskonferensen 2012

Sammanfattning från konferensen
”VÄRDIG VARDAG” i Stockholm 111007

Anmälningsformulär

Av Henrika Jormfeldt

Namn:......................................................................................................................................................................
Personnr:..................................................................................................................................................................
Adress:.....................................................................................................................................................................
Postnr: . ....................................................................Postadress:..............................................................................
Tel nr: ..............................................................................e-post:..............................................................................
Fakturaadress:..........................................................................................................................................................

Den 7 oktober 2011 arrangerades konferensen ”VÄRDIG VARDAG” i Stockholm
för alla som berörs av Socialstyrelsens dokument ”Nationella riktlinjer för
psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd”.
Frågeställningar som behandlades under konferensen var: Hur kan vi lyfta
fram, problematisera, stimulera och stödja implementering av de insatser som
föreslås? Vilka satsningar måste ske för att utveckla riktlinjerna? Hur kan bristen
på brukar- och anhörigerfarenheter i det vetenskapliga underlaget balanseras?
Konferensen var ett samarrangemang mellan Riksförbundet för Social och
Mental Hälsa (RSMH), Schizofreniförbundet och Socialpsykiatriskt Forum.

Lars Farde, Professor i psykiatri vid Karolinska Institutet. Har sedan många år med hjälp
av hjärnavbildning (PET) undersökt effekter
av antipsykotiska läkemedel i hjärnan hos
behandlade patienter. Han har med hjälp av
positronkamera filmat var läkemedlet finns i
kroppen och beskrev sin upptäckt offentligt
för första gången redan 1996. Två timmar efter
medicinintaget fanns 2 procent av läkemedlet i
hjärnan och resten av läkemedlet fanns i levern.
Alla neuroleptika blockerar dopaminreceptorerna i hjärnan. Optimal antipsykotisk effekt
utan extrapyramidal påverkan uppnås vid en

Kostnadsställe/ansvar el liknande:.............................................................................................................................

receptorblockad på mellan 70 – 80 %. Många
Kontaktperson och telefonnummer:..........................................................................................................................
Specialkost:..............................................................................................................................................................

Johan Cullberg, gästprofessor vid Ersta-Skön-

Riktlinjerna har tagits fram av representanter

patienter har alltför höga doser i Sverige med

dals högskola. Författare till läroböcker mm.

för socialpsykiatrisk forskning, kommuner och

motiveringen att de tar upp för lite verksam

Han berättar att gapet mellan forskning och

landsting. Riktlinjerna är till för att stödja för

substans i hjärnan, men sanningen är ofta att de

klinisk praktik är större i Sverige än i andra

beslutsfattare i organisationerna att införa

har nästan 100 % receptorblockad och saknar

länder som exempelvis Norge och Danmark.

metoderna. Riktlinjer avseende antipsykotisk

förmåga att uppleva glädje, motivation eller

De som fått sin schizofrenidiagnos för många

läkemedelsbehandling har funnits sedan 1997.

hopp inför framtiden. Högre receptorblockad

Priserna gäller för den som 2012 är medlem i Psykiatriska Riksföreningen.

år sedan har rätt till samma vård som de som

Tidigare har det endast funnits konsensusdo-

än dessa rekommenderade 70 – 80 % ger inte

För den som inte är medlem tillkommer 500 kr (medlemskontroll görs).

är nyinsjuknade. Stordrift är ett hot som leder

kument. Insatserna har varit dåligt dokumen-

bättre antipsykotisk effekt men kraftigt ökade

Anmäl dig till årskonferensen senast 3 februari.

till ökade tvångsåtgärder och mer användning

terade och forskningen har varit otillräcklig

biverkningar som försvårar rehabilitering, vilket
kan omöjliggöra psykosociala insatser.

Anmäl 3 personer och betala för 2,

av neuroleptika. Att små enheter är mer kost-

särskilt i Sverige. De beskriver att endast 30 %

antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller.

nadseffektiva är ett faktum som alla egentligen

av personer med schizofreni uppnår remission,

Efteranmälning kan ske i mån av plats.

redan vet. Då de stora opersonliga verksamhe-

vilket betraktas som svar på läkemedelsbehand-

Alain Topor, Psykolog och docent i socialt ar-

Alla priser är exklusive moms.

terna inte fungerar slätas detta över med medi-

ling och behovet är stort av andra behandlings-

bete. Psykiatri Södra Stockholm, Institutionen

cin. För höga doser gör att patienter flyr vården,

metoder. Viktiga frågeställningar är vad som ska

för socialt arbete, Stockholms universitet. Han

vilket leder till mer tvång. Den utveckling som nu

uppnås och hur förbättring kan definieras. En

beskriver att evidensbaserade insatser har tre

sker innebär att psykiatrin ”spänner musklerna”

risk är att insatserna får slagsida mot psykiatri

källor: Forskningsresultat, Professionellas erfa-

Anmälan är bindande och förskottsdebitering gäller.
Faktureringsavgift på 100 kr tillkommer.

Priser

Vid avbokning kan platsen överlåtas åt någon annan.

Deltagande vid konferensen 995 kr

med förstärkt tvångsvårdslagstiftning och ökad

eftersom dessa insatser är tydligare definierade.

renheter, Brukares erfarenheter och preferenser.

Middag 495 kr

förskrivning av mediciner. Exempelvis beskriver

Det krävs samverkan mellan hälso- och sjuk-

Om inte alla dessa tre källor används som grund

Johan Cullberg tvång i öppenvård som en psy-

vård och socialtjänst i implementeringen och

är insatsen inte evidensbaserad. Psykosociala

kiatrisk bekvämlighetsinrättning som finns till

gemensam utbildning i metoder. Huvudsyftet

riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande

för att dölja att man inte arbetar tillräckligt

med riktlinjerna är vad en psykiatrisk enhet bör

tillstånd tar inte upp fenomen som inte stude-

för en fungerande allians med dessa patienter.

tillhandahålla på gruppnivå och målsättningen

rats med randomiserad kontrollerad studiede-

är återintegrering i samhället, symtomlindring,

sign. Exempel på sådana fenomen är relationer,

Lena Flyckt, Psykiater och Docent, Stockholms

funktionsförbättring, ökad social kompetens

arbetsallians och privatekonomi. På så vis ris-

läns landsting, Ordförande i riktlinjearbetet

och kognitiva funktioner, följsamhet till be-

kerar riktlinjerna att förhindra viktiga insatser.

Jag är inte medlem i PRF

och Lotta Persson, socialchef i Botkyrka kom-

handling och empowerment. De menar vidare

Människor med psykiska funktionsnedsättning-

(500 kr tillkommer konferensavgiften).

mun, ordförande i föreningen Sveriges Social-

att det är angeläget med tidiga åtgärder och

ar avstår ofta från aktiviteter liksom hälso- och

chefer och vice ordförande i riktlinjearbetet

att det är viktigt att begränsa falskt positiv

sjukvårdsinsatser på grund av ekonomiska skäl.

berättade att de psykosociala riktlinjerna för

diagnostisering eftersom många av symtomen

Endast arbetslinjen kan vara problematisk att

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

är allmänmänskliga vid stressituationer eller

använda för alla men förbättrad ekonomi ger

var ett regeringsuppdrag till socialstyrelsen.

vissa faser i livet.

tillgång till samhällets tjänster och kan därför

Du kan anmäla dig på: www.psykriks.se
eller skicka anmälan till

Jag har betalt medlemsavgiften till PRF för 2012

Psykiatriska riksföreningen
c/o Susanne Syrén
Norra Hagby 434
388 94 Vassmolösa
susanne.syren@lnu.se
Ett formulär per deltagare v.g. Texta

Jag betalar medlemsavgiften i samband med
anmälan till Årskonferensen a 325 kr
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vara terapeutisk i sig. Bowling kan vara medlet

arbetslös och träffade sin läkare erbjöd han

bli en bra på brobyggande som underlättar när

till återhämtning, vilket beskrivs med hjälp av

medicinökning och rådet att hon skulle ägna

återhämtade personer eller personer i återhämt-

exemplet Kaj. För honom blev bowlinghallen

sig åt att hantera sin sjukdom. Har nu nya

ning behöver tillfälligt stöd. För att underlätta

en plats där han alltid var välkommen, där han

arbetsuppgifter och har bl. a utarbetat ett

kontakt mellan de olika nivåerna av träffpunk-

kunde göra nytta och vara uppskattad för sina

undervisningsmaterial för studiecirkel ”Min

ter, sysselsättning arbetsrehabilitering mm, är

förmågor. Han kunde där vara en av alla men

återhämtningsplan”

det bra om kommunens personal arbetar på

samtidigt speciell. Han uppnådde på detta sätt

överlappande sociala arenor. Vuxendagis är

egenmakt, styrka och människovärde, vilket är

Markus Sandborg, Författare till boken En

de bärande beståndsdelarna i återhämtning.

lång väg hem, brukare. Han skildrar att det

inte det bästa stödet.

är viktigt att få behandling både för missbruk

Ami Rohnitz, Verksamhetsansvarig i Nätverket

Beate Grimsrud, Författare och vinnare av

och för psykisk sjukdom samtidigt. Arbete är

RSMH-rösträtt, styrelseledamot i Intervoice.

Sveriges Radios romanpris 2011, läste ur sin

viktigt, det ska vara ett riktigt arbete med lön

Hon förespråkar rösträtt i vardagen. Rös-

bok ”En dåre fri”.

eftersom det betyder mycket för självkänsla

ter har en mening – därför är det viktigt att

och återhämtning. Viktigt att pushas för att

lära sig att förstå vad rösterna handlar om.

fortsätta sin process mot återhämtning.

Det är ett privilegium att få höra röster. Det

Susanne Rolfner Suvanto, utbildningskoordinator i projektet ”bättre vård- mindre tvång”,

är när rösterna ställer till negativa händelser

Sveriges Kommuner och Landsting. Hon be-

Urban Markström, han beskriver att det för att

som det kallas schizofreni. En bra strategi är

rättade om projektet som innebär praktiskt

IPS ska fungera krävs fungerande relationsar-

att personal pratar med personens röster med

förändringsarbete med 88 deltagande team

bete, samverkan mellan psykiatri, socialtjänst,

rösthöraren som tolk. En annan bra strategi är

från hela landet utifrån de tre grundpelarna:

försäkringskassa och arbetsförmedling samt ett

att rösthörare tillsammans i grupp med andra

Juridik, Etik och Praktik.

välfärdssystem som fungerar liksom välvilligt

rösthörare får diskutera rösterna. Rösterna kan

inställda arbetsgivare.

bli förvärrade efter första träffen – Ami menar

Anna-Karin Neubeck, fil dr. Forskningsledare

att detta är positivt för det visar att rösterna

vid kunskapscentrum för prevention och in-

David Brunt, Docent Linnéuniversitetet i Växjö,

reagerat och därmed är möjliga att påverka –

tervention vid spelberoende, FORUM och vid

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap.

behandlingsbara.

Centrum för psykiatriforskning, CPF, KI/SLL.

Boendestöd behöver bestå av flera olika

Hon beskriver att det råder stor osäkerhet i

yrkesgrupper eftersom stöd i boendet är en

Ing-Marie Wieselgren, Sveriges Kommuner och

inklusionskriterierna till schizofreni. Det finns

komplex blandning av oändligt många olika

Landsting, SKL. Överläkare, tidigare chef för

stora risker att de som uppvisar prodromalsym-

komponenter. Personal lägger ofta beslag på

psykos- och rehabkliniken vid Akademiska sjuk-

tom senare inte utvecklar schizofreni. Många

de gemensamma utrymmena så att de boende

huset i Uppsala. Huvudsekreterare i Nationell

orsaker som trauma, sexuella övergrepp mm

inte känner sig hemma där.

Psykiatrisamordning. Hon förtydligar att de

kan finnas bakom tidiga tecken på psykos.

10 år av socialpsykiatriskt
arbete i Lunds kommun
Inledning
Den 15 september firades ett 10-årsjubileum i Lunds stadshall.
Anledningen bakom firande var bildandet 2001 av en särskild avdelning
inom Socialförvaltningen med riktade insatser till personer med psykiska
funktionshinder. Dagen inleddes med en historisk tillbakablick av
verksamhetschef Ricardo Espinoza. Inbjudna gäster var förutom personal,
brukare, brukarorganisationer och samarbetspartners också professor Lars
Hansson från Centrum för Evidensbaserade Psykosocial Insatser(CEPI)
och leg. psykolog Bo Hejlskov Elvén som bidrog med föreläsningar.
Av Ewa Langerbeck
startskottet till verksamhetsområdets utveckling. Uppdraget innebar att ge stöd i såväl boende som sysselsättning till de psykiskt funktionshindrade som omfattades
av psykiatrireformen i kommunen samt att verkställa
fattade beslut enligt SoL § 4.1 och LSS § 9.9. I starten
bestod verksamheten av fyra boendestödsgrupper, fem
särskilda boenden, varav ett anpassat för personer med
s.k. dubbeldiagnos, psykossjukdom och missbruk, några

insatser som riktlinjerna visar på evidens för

Hon manar därför till försiktighet med tidiga

Beatrice Toll, arbetsterapeut med stor erfa-

ska erbjudas i verksamheten men även insatser

interventioner för psykos utifrån att risken för

renhet av uppbyggnad av verksamheter för

som individen uttrycker behov av ska kunna

framtida problem relaterat till medicinering

personer med psykisk ohälsa. Befintliga verk-

erbjudas även om dessa insatser inte förordas

och stigmatisering är stor.

samheter har överdrivet fokus på trygghet och

i riktlinjerna.

mindre sysselsättningsverksamheter och en fritidsverksamhet. Till detta kom också ett personligt ombud. Totalt
var antalet anställda 111, antalet brukare 261 vilka var
beviljade 322 insatser. De budgeterade medlen uppgick
till 51 227 00 kr vilket överskreds.

omsorg och mindre fokus på delaktighet och
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Ulla-Britt Zoannos, Anhörig, barn till mamma

återhämtning. Systemet måste erbjuda annan

Frågor som konferensens deltagare ombads

med schizofreni. Verksamhetschef på Steg för

sysselsättning till dem som saknar motivation

ta med sig hem var:

Steg som drivs av IFS Centrala Stockholm,

eller förmåga till arbete därför behövs både

• Hur kan du idag, imorgon och framöver

tidigare intressepolitisk sekreterare i Schizo-

arbete för riktigt arbete och daglig sysselsätt-

förändra människors attityder till psykisk

freniförbundet. Hon beskriver att de flesta

ning och social samvaro, det räcker inte med

ohälsa?

föräldrar med schizofreni är mycket bra föräld-

antingen eller. Beatrice menar att risken finns

• Hur kan vi bereda plats för personer med

rar. Ibland kan stöd i föräldraskapet behövas

att vården nu återgår till objektifiering och att

psykisk ohälsa som arbetskamrater och

om en förälders sjukdom bör helst ges med

socialtjänsten sneglar på psykiatrins förhåll-

kolleger?

familjen samlad. Interventionen med barnen

ningssätt men att detta inte är socialtjänstens

verkningslös eftersom en 5 åring inte kan för-

uppdrag. Det är av stor vikt att ha kontroll

ändra någonting i sin familj.

över sitt eget liv för att kunna återhämta sig.

och en psykiatrisamordnare. När Anders Milton, 2003,
fick regeringsuppdraget som nationell psykiatrisamordnare fick verksamheten ytterligare fart och mera pengar

En historisk återblick – Ricardo Espinoza
Från att ha varit en del av Vård och omsorgsförvaltningen
i Lunds kommun fick verksamheten 2001 en egen verksamhetschef och en ny organisationstillhörighet, Socialförvaltningen. Staben bestod av en psykiatrisamordnare

Det måste därför till en maktförskjutning mot

Mer information finns för den som är

Lisa Lind, Pedagog, arbetar som konsult i

ökad brukarmakt och för att detta ska ske krävs

intresserad på:

vården, brukare. Hon berättar när hon blev

en mogen personalgrupp. Kommunen behöver

www.socialpsykiatriskforum.nu
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Redan 2002 var kostymen för liten och avdelningen
utökades med natteam, ytterligare ett personligt ombud

(socionom), en HSL-samordnare (psykiatrisjuksköterska),
en utredare, en administratör samt fem enhetschefer. Detta var

sköts till från Kommunstyrelsen. Detta ledde bl. a till
sammanslagning av de olika sysselsättningsverksamheterna till ett allaktivitetshus, införande av ProCapita
datajournaler och Psyk VIPS-dokumentation. Ett samarbete med RSMH inleddes bl. a genom att föreningens
dåvarande riksordförande, Jan-Olof Forsen, gav seminarier om både bemötande och etik för all personal.
Vid samma tid påbörjades arbetet med att definiera

PSYCHE 4 /2011

15

CEPI – Lars Hansson

familjeinterventioner, integrerad psykologisk te-

ningar om vårdstudenter och attityder, attityder

Professor Lars Hansson presen-

rapi, kognitiv träning, intensiv case management

hos vårdpersonal och också kort om en avhand-

terade det Nationella kunskaps-

enligt ACT-metoden och individanpassat stöd

ling av Bertil Lundberg (2010) om brukares

centret, Centrum För Evidens-

till arbete, IPS med flera. Till de insatser som fått

upplevelser av stigma och diskriminering.

baserade Psykosociala Insatser,

lägsta prioritet hör psykodynamisk psykoterapi,

som startades 2007 och består

stödterapi, arbetslivsinriktad rehabilitering en-

CEPI:s brukarpanel

av ett forskarnätverk från Lund,

ligt arbetsförberedande träningsmodeller eller

Organisationen strävar efter brukarmedverkan

Malmö, Växjö och Umeå uni-

hjälp till bostad enligt trappstegsmodellen.

och har därför skapat en brukarpanel som

versitet, samt högskolan i Kris-

Via Socialstyrelsen hemsida eller direkt på

fungerar som stöd och rådgivande organ för

tianstad. Verksamhetsområdet

www.kunskapsguiden.se finns en handledning;

CEPI:s forskning. Rekryteringen av deltagare,

Stöd till införande- Nationella riktlinjer schizofreni,

handledarens roll och en kompetensutvecklings-

omfattar forskning, stöd för
implementering av evidensbaserade insatser,

där målsättningen var att hitta personer med

som riktar sig till både brukare, anhöriga och

egen brukarerfarenhet som är i intresserade av

modell infördes för alla medarbetare. Denna

kunskapsspridning och utbildning.

yrkesverksamma som är intresserade av att

forskning och som inte representerar särskilda

veta mera.

intressen, skedde via annonsering i dagspress

innebar initialt att alla medarbetare genomgick

Dagens föreläsning ägnades åt de Nationella

en KBT-utbildning. På det Nationella planet

riktlinjerna för psykosociala insatser vid schi-

började ordet diagnos ersättas med begreppet

zofreni, supported employment, stigma och

funktionshinder, ett begrepp som Lunds kom-

diskriminering och CEPI:s brukarpanel.

mun var snabba på att anamma och använda.

Supported employment, IPS

hösten 2007 i Lund, tjugo personer antogs till

Efter denna genomgång fick åhörarna lyssna till

kursen, femton kom till kursstart och tolv full-

hur arbetsinriktad rehabilitering kan se ut och

följde kursen. Kursen behandlade bland annat

Tillsammans med Region Skåne genomfördes

Nationella riktlinjer

skillnaden på resultat med ett stöd i arbetet

olika grundbegrepp inom forskning, kunskaps-

ett flertal gemensamma projekt för de så kal�-

De Nationella riktlinjerna för schizofreni och

för den enskilde och traditionell arbetsförbe-

syn, forskningsetik, metoder, granskningmodel-

redande modell. Arbete med stöd (Supported

ler mm. Brukarpanelen och forskarna träffas

employment) IPS, är effektivare och i forsk-

i genomsnitt 5-6 gånger per år och strävan är

lade ”Miltonpengarna”. Som exempel på detta

schizofreniliknande tillstånd publicerades i fe-

kan nämnas Kompetensutveckling inom Rätts-

bruari 2011 och medarbetare i CEPI har varit

en lösning för klienten. Det är personalen som

brukaren att kontrollera sig själv och skapa de

mår dåligt av vad som händer och det är ett

rätta förutsättningarna. Detta gör man genom

problem när vi inte har en bra metod för lös-

kravanpassning och genom att ställa rimliga

ning. Vi måste som personal ta ansvaret för att

basala krav, d.v.s. sådant som får vardagen

hitta en bra metod och inte lägga bort ansvaret

att fungera. Brukaren kan säga nej men vårt

i någon form av ”Svarte Petter-spel” till någon

uppdrag är att ställa kravet så att brukaren

som inte kan ta det, exempelvis anhöriga, andra

säger ja. Detta blir lättare om vi gör strukturen

verksamheter eller brukaren.

tydlig. Tydliggörande kan vara delaktighet (vi

De vanligaste metoderna som vi brukar ta

går och…), val som är små, skapar mentala

till är, vädjan, straff, konsekvens, tillrättavis-

bilder, ger förberedelsetid, låter brukaren bli

ningar eller belöningar. Att belöna innebär att

färdig och inte ökar pressen.

vi belönar saker som personen inte kan göra
eller uppnå! Vi använder etiketter på personen

Lågaffektivt beteende

som envis, omotiverad, kravavvisande, trotsig,

Alla affekter smittar och vi smittar hela tiden

psykiatri och Återhämtningsprojektet där även

med om att ta fram det vetenskapliga underla-

ningen har det framkommit att fler erhåller

att skapa ett aktivt brukardeltagande på olika

RSMH medverkade.

get. Av underlaget har en prioriteringsgrupp valt

konkurrensutsatt arbete (65% vs 26 %), att

nivåer i CEPI:s forskning.

olydig. Detta är inte professionellt. Därför skall

varandra, såsom i en spegel, (spegelcellsfunk-

2006 utökades målgruppen till att omfatta

att lyfta fram 47 olika rekommendationer som

fler också behåller arbetet (34% vs 12% vid 18

tion). Vid stress, hjärnskada eller psykossjuk-

även personer med neuropsykiatriska tillstånd

berör sjukvård, socialtjänst eller båda tillsam-

vi inte motivera utan skapa si-

månaders uppföljning) samt att de med stöd i

dom har ofta brukaren svårt att skilja på sina

mans. Riktlinjerna skall ses som rekommenda-

tuationer eller saker som är

och verksamheten förstärks med arbetstera-

arbetet också har fler arbetstimmar och en hö-

egna och andras affekter. Ett lågaffektivt be-

peuter som påbörjar arbetet med att bedöma

tioner på gruppnivå och vara ett stöd till styr-

motiverande.

gre månadsinkomst. Mot denna bakgrund ges

teende innebär enligt Bo, att vi som personal

ning och ledning av landsting och kommuner.

Personer som kan uppföra

brukarnas funktion och ordinera kognitiva

rekommendationen att Hälso- och sjukvården

skall försöka att dämpa känslouttrycken och

hjälpmedel. Ytterligare ett särskilt boende öpp-

Syftet med riktlinjerna är att de skall leda till

sig, gör det. Att de inte gör det

och Socialtjänsten tillsammans med Arbets-

avleda brukaren så långt det är möjligt. Vi

en god vård och omsorg, en evidensbaserad

är orsaken till att vi har dem i

nades, med målgruppen brukare med psykos

förmedling och Försäkringskassa, bör erbjuda

kan använda, humor, ge konkreta förslag på

och ADHD. De senaste åren har bl. a. inneburit

praktik, de skall stödja öppna och systematiska

våra verksamheter. De kan of-

personer som står utanför arbetsmarknaden

tast inte, förstå konsekvenser

hur vi skall komma ur situationen, gå och ta

ytterligare utökning av Personligt ombud till

beslut om resursfördelning, verka för ett ordnat

och som har en vilja och motivation till ett

en fika…, undvika ögonkontakt eller att stirra

införande av nya metoder och insatser och en

av handlandet, vara f lexibla

nuvarande tre, uppstart av ett trapphusboende

arbete med lön, individanpassat stöd enligt IPS

eller uthålliga. Oftast f inns

och istället respektera brukarens ”personliga

och två särskilda boenden för äldre brukare, ett

bortsortering av ineffektiva och skadliga meto-

modellen. Vi fick ta del av ett aktuellt projekt i

utrymme”. Andra sätt kan vara att själv gå bakåt

der. De skall också fungera som underlag för

svårigheter med att klara av

för gruppen 55 + och ett för de s.k. äldre-äldre.

Västerbotten som pågått sedan 2006 och som

vid kravsättning eller att vi undviker att stå mitt

Dessutom har det startats nya träffpunkter för

beslut om vårdens organisation och ge underlag

stress, de kan sakna en tillräck-

följts upp efter två år. Resultatrapporten kan

framför brukaren. För att minska hotfullheten

för regionala och lokala vårdprogram.

ligt god impulskontroll eller ha

äldre +65 år och sysselsättningsverksamhet för

laddas ner på CEPI:s hemsida, www.cpi.nu.

bristande sociala färdigheter. I

i situationen kan du sätta dig ner när brukaren

dessa sammanhang gäller det

blir orolig. Detta signalerar lugn. Man skall

för personalen att vara tydlig
och konkret i sin kommunikation och ge enkla

undvika att ”strama upp sig” det är att markera

val. När vi inte vet vad vi skall göra försöker vi

skall heller inte smittas av brukarens oro utan
ge denne ro.

brukare som omfattas av vård enligt LRV och

Riktlinjerna innehåller rekommendationer

LPT. De tidigare arbetsplanerna omarbetades

om rangordnade prioriteringar (1-10), åtgärder

Stigmastudier

och blev till Genomförandeplaner där använ-

som inte bör utföras och åtgärder som bara bör

Publiken gavs ett axplock av aktuell forskning

dandet av CAN-skattning introducerades och

genomföras inom ramen för fortsatt forskning

om begreppen stigma och diskriminering av per-

Hantering av problemskapande
beteenden - Bo Hejlskov Elvén

implementerades som standard i arbetet.

och utveckling. Dessutom innehåller riktlinjerna

soner med psykisk ohälsa. Vad detta kan leda

Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog föreläste om

ofta ta kontroll och konsekvenser för brukaren

nationella indikatorer för god vård d.v.s. ett

till och vad det kan innebära för den enskilde i

ett sätt för professionen att hantera problem-

är ofta en upplevelse av straff.

underlag för uppföljning.

form av personligt lidande, sämre livsvillkor och

skapande beteenden hos brukare ur ett lågaf-

försämrad vård och diskriminering.

fektivt perspektiv.

I år har verksamhetsområdet bytt namn till
Vuxenstöd och Socialpsykiatri och omfattar 350
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och gratistidningar. Brukarutbildning startades

”det somär ett beteende
problemför personal ofta       
är en lösningför klienten.”

brukare med 465 insatser. Antalet anställda är

Lars berättade om vilka insatser som fått

152 och årets beräknade nettokostnad uppgår

högsta prioritet (evidens) och hit hör bl. a psyko-

Under detta avsnitt presenterades bland

Han började med att tala om att det som

nu till 93 953 000 kr.

pedagogisk utbildning till brukare och anhöriga,

annat Attitydkampanjen Hjärnkoll, undersök-

är ett beteendeproblem för personal ofta är
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fysiskt och uppfattas oftast som aggressivt. Vi

Bo rekommenderade avslutningsvis sin egen
metod, sänk rösten, tala långsamt, titta inte

Metoden heter
kravanpassning

rakt fram som om du hade ett skrämt djur

Bo menar att vi som personal måste hjälpa

och var tyst!

framför dig. Rör inte personen, ge utrymme
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Inger Engqvist (vänster)
och Marcella Thompson

Inger Engqvist disputerade i USA
Av Inger Johansson Berglund

Inger Engqvist har arbetat som barnmorska i 28 år, varav 7 år
i Jemen, innan hon sadlade om till psykiatrisjuksköterska. Hon
disputerade den 29 mars 2011 på College of Nursing, University
of Rhode Island, USA. Forskarutbildningen är ett samarbete
mellan Högskolan i Skövde och ovan nämnda universitet.
Vilken är din titel och arbetsplats?

Vad handlar den om?

PhD, leg. barnmorska och leg. sjuksköterska.
Arbetar vid Psykiatriska kliniken Skaraborgs
sjukhus Falköping, dels med kliniskt arbete dels
med forskning.
Allmänpsyk. 1, Falköpings sjukhus
521 85 Falköping
inger.enqvist@vgregion.se

Avhandlingen handlar om kvinnors upplevelse
av postpartumpsykos. Kvinnorna beskriver sin
sjukdomsupplevelse som en känsla av överväldigande rädsla och skräck. De har vanföreställningar, hallucinationer och en känsla av
skam och skuld. De visar likgiltighet och har en
oförmåga att ta hand om sitt nyfödda barn.
Ett stort antal kände sig också övergivna och
missnöjda med vårdpersonalen och den vård
de fick.
Avhandlingen handlar också om psykiatrisjuksköterskors omvårdnad. Sjuksköterskorna
beskriver ett kalejdoskop av symtom på sjukdomen hos de kvinnor de mött. I sjuksköterskornas
omvårdnadsstrategier ingår att tillfredsställa
kvinnans grundläggande behov, att hålla kvinnorna och deras barn trygga och säkra, att återföra kvinnorna till verkligheten, och att skapa
en stark allians och relation med kvinnorna.
De lyfte också särskilt fram behovet av sin egen
närhet till kvinnorna för att kunna stödja dem
i kontakten med partner och barn men också
för att skydda dem mot sig själva och som ett
skydd för barnet. Mötet med kvinnorna och
deras svårigheter väcker hos sjuksköterskorna
en rad känslomässiga reaktioner; både positiva
och negativa. De flesta såg en sorg i situationen,

Hur känns det nu?
Det känns väldigt bra, känns som en stor börda
har lättat, och glad att allt har gått bra och är
över. Detta har varit en fantastisk livsresa med
1 års studier i USA och resterande tid i Sverige.
Känns som en stor förmån att ha fått delta i
detta program, och att lära känna ett annat
lands undervisningssystem. Jag känner en stor
tacksamhet till alla som har gjort denna livsresa
möjlig, arbetsgivare, sponsorer och alla som
stöttat mig under vägen.

Vad heter avhandlingen?
Titeln är “Experiences of postpartum psychosis
from the perspective of women with the diagnosis and psychiatric nurses”.
Avhandlingen finns tillgänglig online:
http://pqdtopen.proquest.
com/#abstract?dispub=3450794
18
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kände empati och medlidande med patienterna,
men också ilska. De beskriver ilska när kvinnan avvisar sitt nyfödda barn och mannen/
partnern. De känner ångest inför att inte klara
av att skydda kvinnan och hennes barn när/om
kvinnan blir destruktiv. De beskriver lycka när
sjukdomen vänder och kvinnorna återvänder
hem med sitt barn.
I detta sammanhang kan nämnas att männen, vilket framkommit i en annan studie genomförd under samma period men som inte
ingår i avhandlingen, beskriver rädsla, förvirring,
frustration och hjälplöshet inför sin kvinnas
sjukdom. De beskriver för lite hjälp och stöd
från sjukvården, vars personal de ofta tyckte var
okunniga. I vissa fall leder krisen till skilsmässa
och vårdnadstvist. Att också uppmärksamma
männens situation påverkar hela familjens hälsa
i positiv riktning.

Om du skulle sammanfatta dina viktigaste resultat…
Studierna lyfter fram kvinnans och mannens
upplevelser och behov av stöd, och sjuksköterskans omvårdnadsstrategier vid sjukdomen.
Resultatet ger vid handen att sjukdomen är
en svår upplevelse som ger en överväldigande
skräck och rädsla. Kvinnan och mannen är
missnöjda och tycker att vården som ges är
otillräcklig. Sjuksköterskorna behöver större
kunskap i denna sjukdom, och handledning för
att bearbeta de svåra känslor som uppkommer
i omvårdnad av kvinnor med sjukdomen. Detta
skulle gynna en mer medkännande och empatisk omvårdnad för kvinnorna. Sjuksköterskans
närvaro (presence) bör uppmärksammas som
en viktig del i psykiatrisk omvårdnad.

Hur kan man använda resultaten?
Kvinnans och mannens psykiska hälsa bör
nämnas i föräldraförberedande kurser så att
föräldraparet vet vart de ska vända sig efter
förlossningen, om behov skulle uppstå. Männens situation och behov av stöd i samband med
sin kvinnas sjukdom måste uppmärksammas
då detta skulle påverkar hela familjens hälsa
på ett positivt sätt. Avhandlingen lyfter fram
kvinnans upplevelser och behov av stöd och ger
ökad kunskap i omvårdnad och kan användas
i undervisning av sjuksköterskor, distriktssköterskor, barnmorskor och för den som speciellt
är intresserad av denna sjukdom.

Vad gör du härnäst?
Efter min disputation har jag blivit kontaktad

av flera kvinnor som tidigare har haft
postpartumpsykos, och detta har lett
till att jag har börjat intervjua dessa
kvinnor, några av deras män och andra anhöriga om tiden för kvinnornas
sjukdom och tillfrisknande. Dessa intervjuer kommer jag att analysera och
sen presentera i artiklar i vetenskapliga
tidskrifter. Planerar även att fortsätta
en ny studie med ett intressant fynd
som uppkom under de intervjuer med
sjuksköterskor som jag gjort. Jag kommer dessutom att slutföra data jag
samlat på mig under den här tiden,
bl.a. intervjuer som är obearbetade.

Varför valde du detta ämne?
Under min första praktikperiod i psykiatrin träffade jag en kvinna med
postpartumpsykos och blev intresserad. Det stora lidande som drabbade
kvinnan och hennes familj berörde
mig mycket. Inom ämnet omvårdnad
finns det nästan ingenting skrivet om
postpartumpsykos, särskilt inte sjuksköterskors omvårdnad vid detta tillstånd, vilket gjorde det extra viktigt
att fördjupa sig i.

Du har delvis gått din forskarutbildning i USA. Hur blev det så
och vilka är dina erfarenheter?
Högskolan i Skövde och University of
Rhode Island hade ett samarbete och
byggde upp en gemensam forskarutbildning som jag fick möjlighet att
delta i. Det positiva var bland annat
möjligheten att erfara ett annat sätt
att tänka, om bland annat utbildning,
och att få ta del av deras forskning
på plats, USA är ju ett föregångsland
när det gäller omvårdnadsforskning.
Samtidigt var det svårt många gånger
eftersom det är så olika system. Jag
har till exempel haft både svenska
och amerikanska handledare och där
märks skillnader i förhållningssätt till
studenten, där svenska handledare har
ett mer ”kollegialt” sätt i samarbetet
med studenterna. Det har ändå varit
en förmån att få se landet inifrån. Jag
bodde där två terminer och även hade
med min ena dotter som gick i skolan
där. Det har varit en livsresa!

På jobbet
Av Sten Ola Berdenius

Daniel Johansson, specialistsjuksköterska på Psykos
öppenvård Hisingen och huvudhandledare för
sjuksköterskestudenter på Psykiatri Psykos Sahlgrenska.
Beskriv dina arbetsuppgifter:
Att utifrån patientens egna önskemål och behov
arbeta för att patienten skall kunna nå sina
mål. För att hjälpa patienten med att nå sina
mål kan mina arbetsuppgifter bestå utav t.ex.
att samordna insatser, preventivt arbete, läkemedelsadministration, psykopedagogiska
insatser, nätverksarbete, samtal och utifrån
patientens specifika behov utforma den psykiatriska omvårdnaden bara för att nämna
några saker. Mycket av arbetet sker på mottagningen dit patienterna kommer för besök
men jag arbetar också med hembesök och då
tillsammans med personalen på boenden eller
med en kollega på mottagningen.
Som huvudhandledare skall jag arbeta för att
säkerställa kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen och samtidigt vara klinikens
kontaktperson till Göteborgs Universitet. Skall
stötta både bashandledare och studenter för
att studenterna skall kunna nå sina kursmål.
Står även för inventeringen av VFU platser inför
varje termin.

Vad upplever du som positivt i arbetet:
Det som är mest positivt är absolut mötet med
patienten och i min roll som huvudhandledare
mötet med studenter och bashandledare ute
på kliniken. Jag tycker fortfarande att jag lär

mig något nytt hela tiden och fortsätter att
utvecklas i min roll som sjuksköterska.

Vad tycker du är svårt:
Att det ibland kan ta väldigt lång tid innan man
ser något resultat av sitt arbete. Det räcker ofta
inte bara med en tablett så blir patienten bra
utan det krävs mycket mer runt omkring. Det
är samtidigt det som gör arbetet spännande.

Vad har du för förväntningar eller farhågor inför framtiden:
Mina farhågor för framtiden är att sjuksköterskerollen blir alltmer administrativ vilket i
så fall leder till mindre kontakt med patienterna. Mina förväntningar är att vi skall bli ännu
bättre med det preventiva arbetet och att nya
läkemedel kommer fram som ger minimala biverkningar och samtidigt ger god effekt. Sedan
hoppas jag att fler väljer att specialisera sig inom
psykiatrisk omvårdnad, vi behövs!
Daniel Johansson
Specialistsjuksköterska
Huvudhandledare Psykiatri Psykos
Psykos öppenvård Hisingen
Psykiatri Psykos Sahlgrenska
Polstjärnegatan 6
417 56 Göteborg
Telefon: 031-65 31 48
Email: daniel.la.johansson@vgregion.se

Sätter fokus på tvångsvård
Text och bild: Titti Thorsell

Titel: De Galna Systrarna:
Fyra berättelser om att leva med ett syskon
som drabbats av schizofreni.

Det fjärde och femte Genombrottsprogrammet för ”Bättre vård – Mindre tvång”
i Sverige har startats i höst. Med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder sker
stora förbättringar inom den psykiatriska heldygnsvården.
14 000 patienter tvångsvårdades i Sverige. De
utgör cirka 20 procent av alla som får psykiatrisk
heldygnsvård och upptar hälften av antalet
vårddagar.
Tvång och tvångsvård får bara användas när
det inte går att ge nödvändig vård på annat sätt.
Det gäller patienter som är intagna enligt LRV
(lagen om Rättspsykiatrisk vård) eller enligt LPT
(lagen om psykiatrisk tvångsvård).
Tvångsåtgärder som fastspänning, tvångsinjektion och avskiljning kan göras på olika
sätt. Det går att förbättra kvaliteten, förebygga
och minska behovet av tvångsåtgärder samt att
förbättra patientens upplevelse i samband med
tvångsvård och tvångsåtgärder. Det visar bland
annat de förbättringar som åstadkommits i de
nordiska grannländerna.
Den nationella satsningen ”Bättre vård –
Mindre tvång” går in på tredje året 2012. Under
våren startas ytterligare två Genombrottsprogram. När satsningen är avslutad efter sju Genombrottsprogram kommer sammanlagt 140
tvärprofessionella team från lika många enheter
i landet ha deltagit i utvecklandet av den psykiatriska heldygnsvården på sina arbetsplatser.
Det sker med stöd av Genombrottsmetodiken. En väl beprövad systematisk och lärandestyrd metod som innebär att man på ett enkelt
och strukturerat sätt arbetar med förbättringar
som fokuserar på patienten. Med tydliga mål,
enkla mått och mätmetoder samt att man utför
många små tester i liten skala har visat sig vara

framgångskonceptet till positiva förändringar.
– Målet är att ge en god och säker vård
med ett tydligt patientperspektiv, säger Richard Brodd, som tillfälligt dragit ned på tjänsten som forskning – och kurskoordinator på
Östra Sjukhuset för att medverka som coach i
Genombrottsprogrammen II, IV och V. De två
sistnämnda som är pågående, drivs i regi av
Västra Götalandsregionen respektive av landstinget i Jönköping.
– Detta är ett oerhört spännande arbete. Man
ser direkt resultat, till skillnad från forskningsarbete där det kan ta 8-20 år att implementera
forskningsresultat. Det som nu sker är något stort
och unikt, säger Richard Brodd och fortsätter:

sjukdom, omgivningens reaktioner,

om erfarenheter av att vara syskon till

rättelser om att leva med ett syskon

känslor av ilska, sorg, medlidande och

personer med psykossjukdom. Bo-

som drabbats av schizofreni baseras på

kärlek, skuld, minnen från barndomen,

ken är ett viktigt bidrag till att fylla

intervjuer med fyra kvinnor om deras

funderingar om varför syskonet blev

detta tomrum. Den ger inblick i och

upplevelser och erfarenheter av att ha

sjuk och rädsla att själv bli sjuk, bemö-

en förståelse för syskons erfarenhe-

ett syskon som lider av schizofreni eller

tande från psykiatrisk vård samt funde-

ter och upplevelser. Jag tycker boken

en liknande psykossjukdom. De har alla

ringar om framtiden. Författaren har

är känslosam och fängslande, den är

deltagit i en samtalsgrupp som Schi-

på ett tydligt sätt låtit deltagarnas egna

dessutom lättläst och har en tydlig

zofreniförbundet anordnat för syskon

berättelser bli hörda. Boken avslutats

struktur. Schizofreniförbundet samver-

Målet med utvecklingsarbetet är:

till personer med schizofreni. Bokens

med ett kapitel om vad syskongruppen

kar med Studieförbundet Vuxenskolan

• Att minska behovet av och därmed användandet av tvångsåtgärder
•A
 tt utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten vid användandet av tvångsåtgärder
•A
 tt förbättra patientens upplevelse av tvång.

titel, De galna systrarna, syftar inte på

betytt för kvinnorna. Det framgår bl.a.

som tillhandahåller en metodstudie-

kvinnornas sjuka systrar, utan på dem

att de inte längre känner sig ensamma

handledning. Boken kan beställas på

själva. En av kvinnorna säger: Det är oss

och att de blivit starkare.

Schizofreniförbundets hemsida: www.

Fotnot: Genombrott är en metod för systematiskt och
lärandestyrt förbättringsarbete som har sin förebild i
”Breakthrough Series” utarbetat av The Institute for
Health Care Improvement (IHI) i Boston.

Fakta:
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL; har
i en överenskommelse enats om en tre årig satsning för att
stödja ett metodiskt förbättringsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården. Regeringen har avsatt 50 miljoner
kronor per år 2010,2011 och 2012. Merparten av pengarna
utgör stimulansmedel till landstingen som betalas ut efter
prestation. Landstingen behöver göra tre saker: 1)Registrera
tvångsvård i Socialstyrelsens patientregister 2) Sända in en
kompetensplan 3) Delta med en verksamhet i ett praktiskt
förbättringsarbete i form av Genombrottsprogram.

n nationell kartläggning av tvångsvård

Västmanland samt att tvångsvård domineras

det är dubbelt så många kvinnor jämfört med

under 2008-2010, visar bland annat på

av schizofreni och psykossjukdomar.

män. Det konstaterar Herman Holm, överlä-

geografiska skillnader som att det är 3,5 gånger

– Fastspänning sker övervägande i yngre

kare psykiatrins akutmottagning i Malmö och

fler som tvångsvårdas i Stockholm jämfört med

åldersgrupper, en tredjedel är under 45 år och

delprojektledare i dessa Genombrottsprogram.
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I inledningen till boken nämner för-

varit med om och allt vi utsatts för ger vi aldrig

fattaren att boken i första hand vän-

upp eller släpper taget. Vi måste ju vara galna

der sig till syskon, men även till andra

som inte bara struntar i våra sjuka syskon och

anhöriga och närstående till personer

ägnar oss åt våra egna liv!

med psykisk sjukdom. Jag kan rekom-

Boken är uppbyggd kring de teman

mendera boken också till yrkesverk-

som kvinnorna talat om i samtalsgrup-

samma inom psykiatrisk vård. Det finns

pen; hur deras liv präglats av syskonets

idag inte mycket skrivet på svenska

schizofreniforbundet.se.

Lust &Kunskap
Avancerad omvårdnad
i ett mångkulturellt samhälle

Hälften av Sveriges 1,5 miljoner psykiatriska vårddygn är frivillig vård
enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), det vill säga folk ber om vård.
Andra hälften är tvångsvård som jämt fördelas mellan LPT (Lagen om
psykiatrisk tvångsvård) och LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård).
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själva vi kallar de galna systrarna. Trots allt vi

Sjuksköterskedagarna 2012

Hälften av vårddygnen är tvångsvård

E

Författare: Ann Wikström, 2011
Förlag: Schizofreniförbundet
Recensent: Mats Ewertzon

Boken De Galna Systrarna: Fyra be-

– Genom detta arbete med tvångsvård väcks
så mycket annat, inte minst bemötande som är
så viktigt i vår relationsbransch.
På frågan om satsningen kan ge friskare
människor, svarar han:
– Kanske inte sjukligheten generellt minskar,
men patientens upplevelse av vården bättre och
antal vårddagar färre, alltså kortare vårdtider.

Richard Brodd

RECENsIONER

22 – 23 mars 2012 i Örebro
SvenSk SjukSköterSkeförening i Samarbete
med Sektioner och nätverk – www.swenurse.se
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Rapport från PRF:s
styrelsemöte november 2011
Den 26 – 27 november ägde årets sista styrelsemöte rum i ett regnigt och
minst sagt blåsigt Göteborg. Vår genomgång av ett digert diarium, visar
på i hur många sammanhang vi är med och påverkar den psykiatriska
vårdens utveckling men också, att det glädjande nog, finns flera ytterligare
sammanhang där PRF:s synpunkter och medverkan efterfrågas.

U

nder mötet diskuterades dessutom bland annat, hur vi inom en snar framtid, på ett så
smidigt och snabbt sätt som möjligt, hoppas kunna hantera stora delar av medlemsadministreringen via vår hemsida. Vi planerar också för en fortsatt utveckling av hemsidan,
som ett väsentligt redskap för kommunikation och transparens i PRF.
Programmet för årskonferensen den 23 februari 2012 färdigställdes (programmet är
publicerat i detta nummer av Psyche). Den kontinuerliga diskussionen om Horatio-festivalen
i september 2012 (se hemsidan) fortlöpte. Dessutom delgav ordförande preliminär information om innehåll och form för den Nordiska kongressen, Reykjavík, 2013, arrangerad av
Psykiatriska Sjuksköterskors Samarbete i Norden (PSSN).
Vid mötet fick vi även besök av Ann Ingvarsson, representant från valberedningen. Deras
arbete, med att inför årsmötet den 23:e februari, söka personer med intresse av att medverka i styrelsen är nu i full gång.
Under hösten, har beklagligt nog, Inger Johansson och Sten Ola Berdenius, av personliga
skäl, behövt lämna sina styrelseuppdrag. Vi hoppas att föreningen framöver återigen får
möjlighet att ta del av deras engagemang och kunskap. Sten Ola har varit chefredaktör för
Psyche. Vi tackar Hans Bergman, vår tidigare chefredaktör, som ryckte ut och gjorde det
möjligt, att vi nu har detta nummer av tidningen i vår hand. Styrelsen arbetar nu vidare med
att finna goda framtida lösningar beträffande tidningens redaktionella sammansättning.
Susanne Syrén, Psykiatriska riksföreningen

Psykiatriska Riksföreningen
kallar till årsmöte
Torsdagen den 23 februari 2012 kl.16.30
Lokal: Hjärtats Aula, Vita Stråket 12,
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg
Moderator: Ingela Skärsäter

Varmt välkomna!

Britt-Marie Lindgren
Hej Bitte, Psykiatriska Riksföreningen
gratulerar till din avhandling!
– Tack så mycket!
Vilken är din titel och arbetsplats?
Min akademiska titel är numera Medicine Doktor.
Min aktuella tjänstetitel är universitetsadjunkt vid
institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.
Jag arbetar även några procent som psykiatrisjuksköterska vid Freja anorexi- och bulimicentrum
här i Umeå.

Hur känns det nu?
Det känns väldigt bra. Disputationen gick bra och
opponenten, docent Agneta Berg från Högskolan
i Kristianstad var mycket bra och hon ställde en
del kluriga frågor.

Vad heter avhandlingen?
På svenska heter den ”Självskadebeteende – att
sväva mellan hopp och förtvivlan. Upplevelser och
interaktion i en vårdkontext.”

Vad handlar den om?
Den handlar om upplevelser av vården bland kvinnor med självskadebeteende, deras föräldrar och
vårdare. Den handlar också om interaktionen mellan kvinnor med självskadebeteende och deras
vårdare i psykiatrisk slutenvård.

Om du skulle sammanfatta dina
viktigaste resultat...
Det kan kanske verka som paradoxalt men självskadebeteende framstår som ett sätt att kommunicera,
som ett livsuppehållande beteende och som ett sätt
att inge sig själv hopp.
Hopp och hopplöshet visade sig vara en röd
tråd i delstudierna. Alla deltagare upplevde och
uttryckte detta på olika sätt. Kvinnorna svävade
mellan känslor av hopp och hopplöshet, med önskningar om hjälp och stöd samtidigt som deras
erfarenheter av vård ingav hopplöshet. Kvinnorna
använde självskadorna som en strategi för ångesthantering och som ett sätt att inge sig själva hopp.
Föräldrarna hade till att börja med förtroende för
vården och förhoppningar om hjälp, men deras
erfarenheter av att möta vården ingav istället en
känsla av hopplöshet. Deras erfarenheter kunde
liknas vid ett gisslandrama med ett högt känslomässigt pris när de accepterade en otillfredsställande
vård för sin dotter.
Vårdarna kände sig frustrerade, arga och maktlösa. Deras syn på självskadebeteende som något
ändlöst efterlämnade känslor av hopplöshet. Emellertid kämpade de också för att se kvinnornas för-

mågor, inte bara svårigheterna och försökte förstå
beteendet. De vårdare som var övertygade om att
det var möjligt att lämna detta beteende bakom
sig lyckades inge hopp till sig själva, föräldrarna
och kvinnorna med självskadebeteende.
Den vård som erbjöds kvinnorna inom psykiatrisk slutenvård dominerades av medicinska åtgärder med fokus på läkarbeslut om medicinering,
permissioner etc. Det innebar många gånger att
den tid som kvinnorna vistades på vårdavdelningen
dominerades av väntan på beslut. Enligt avhandlingen skulle åtminstone en del av de observerade
meningsskiljaktigheterna mellan kvinnorna och
vårdarna kunna undvikas.

Hur kan man använda resultaten?
Betydelsen av att vårdare lyssnar och försöker förstå
personen som skadar sig och deras närstående är
tydlig. Likaså att vårdare, alla kategorier, ”erkänner”
personen som sin egen expert och öppnar upp för
en ökad delaktighet i allt som har med den egna
vården att göra. Genom att ställa öppna frågor,
tala på ett icke dömande sätt, lyssna och visa ett
genuint intresse för personens upplevelser, kan
vårdare förmedla hopp.
I de fall där psykiatrisk slutenvård behövs skulle
ett mer strukturerat innehåll, med regelbundna
tider för till exempel fysisk aktivitet och dagliga
samtal, bidra till minskad väntan och till ett mer meningsfullt innehåll i den slutna psykiatriska vården.

Vad gör du härnäst?
Jag kommer att ansöka om befordran till universitetslektor och jag kommer att fortsätta mitt
arbete som lärare vid sjuksköterskeutbildningen.
Jag planerar även att söka diverse forskningsanslag
för att kunna gå vidare med min forskning.

Suicidprevention ur kognitivt perSpektiv
27–29 feb. 19–20 apr. 29 aug. 2012

Välkommen till en sexdagarskurs med professor Jan Beskow
Kursen vänder sig till i första hand psykiater, psykologer,
psykoterapeuter och psykiatrisjuksköterskor. Vi håller till i våra
lokaler på Mellangatan 1 i Göteborg. Vi träffas vid tre tillfällen
27– 29 februari, 19–20 april och 29 augusti. Det finns med

andra ord gott om tid för reflektion och att praktiskt använda
de nya kunskaperna. Kursen kostar 15 000 kronor och du
anmäler dig senast den 10 februari till info@suicidprev.com
eller på telefon 031-775 79 77. Läs mer på suicidprev.com

Posttidning B
Psyche c/o Susanne Syrén
Norra Hagby 434
388 94 Vassmolösa

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen
med nya adressen
tydligt påskriven

Hur många av
dina patienter med
schizofreni har möjlighet
att forma sin framtid?
Xeplion® (paliperidonpalmitat) är ett långtidsverkande antipsykotiskt läkemedel
mot schizofreni som administreras en gång per månad.1 Snabbt insättande
effekt2,3 och signifikant minskad risk för återfall4. Erbjud dina patienter
behandling med Xeplion® och se deras framtid ta form.

Xeplion® (paliperidonpalmitat) är ett neuroleptikum med ATC-kod N05AX13. Xeplion® är indicerat för underhållsbehandling av schizofreni hos vuxna patienter som har stabiliserats med
paliperidon eller risperidon. Hos ett urval av patienter med schizofreni och som tidigare svarat på oralt paliperidon eller risperidon kan Xeplion® användas utan föregående stabilisering
med oral behandling, om de psykotiska symtomen är lindriga till måttliga och en långverkande injektion behövs. Det är receptbelagt och ingår i läkemedelsförmånen. Xeplion® doseras som
underhållsbehandling en gång i månaden och finns i följande styrkor och förpackningar, injektionsvätska, depotsuspension: 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg. Pris: För aktuell prisinformation
vänligen besök www.fass.se. Körförmåga och användning av maskiner: Xeplion® kan hos vissa personer ha mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner
på grund av potentiella effekter på nervsystemet och synen. Patienter ska därför avstå från att framföra fordon eller använda maskiner till dess deras individuella känslighet för Xeplion® har
fastställts. Läs mer på www.xeplion.se. Utgivningsår: 2011. Janssen-Cilag AB, Box 7073, 192 07 Sollentuna, Tel: +46 8 626 50 00, Fax: +46 8 626 51 00, www.janssen.se
Referenser: 1. Xeplion® SMPC. 2. Pandina GJ et al. J Clin Psychopharmacol 2010; 30: 235-244. 3. Kramer M et al. Int J Psychopharmacol 2010; 13: 635-647. 4. Hough D et al. Schiz Res 2010; 116: 107-117.
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