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Genom att prata öppet om psykisk ohälsa och
sprida personliga erfarenheter av detta ämne
kan vi skapa ett samhälle som är lättare att
leva i. Det är vi på Inre rum övertygade om.
Fram till december förra året var Inre rum ett projekt
finansierat av Allmäna Arvsfonden. Nu, när vi gått in i
2011, försöker vi permanenta vår verksamhet. Stöd från
Göteborgs kommun för Inre rums fortsättning har tyvärr
uteblivit, trots att vi tillhandahåller en stor bredd av meningsfyll sysselsättning för personer med psykisk ohälsa
eller funktionsnedsättning.
Någon som till vår glädje ser Inre rums värde och som
under 2011 bidrar ekonomiskt till delar av verksamheten
är Socialstyrelsen. Vi har också fått ett uppdrag från Sveriges kommuner och landsting att bygga en stor utställning
om psykiatrisk heldygnsvård. Detta gör att vi kan forsätta
vara en stark röst i samhället, och att våra deltagare även
under 2011 kan engagera sig i vårt viktiga arbete.
Linda Weichselbraun

”Om jag hade blivit galen i Europa på medeltiden
kanske jag varit narr och roat överheten. Man
hade kanske skrattat åt mig, men ändå tänkt att
det låg något i det jag sa.Hade jag varit uppvuxen
i en lite finare familj kanske jag blivit rekommenderad magert kött och Rehn-vin som medicin, men
förbjudits att äta hare, det melankoliska djuret.
Om jag däremot levt i 1800-talets Sverige hade
jag förmodligen blivit lagd ute i en lada med
kätting runt foten, undangömd, bespottad och
tillintetgjord. På slutet av 1940-talet hade jag med
stor sannolikhet fått en lobitomiborr i skallen, för
att sedan få galenskapen tillrättad genom en lätt
omvispning i hjärnan.
I dag läggs jag i bälte och tvångssprutas när jag är
som sjukast, men för det mesta lever jag i samhället,
om än på lite andra villkor än de som kan kallas
statistiskt normala.”
Anneli Jäderholm

Från Inre rum

Inre rum verkar för att sprida ökad
förståelse och kunskap om psykisk
ohälsa, samt att ge brukare av
psykiatrin en egen röst i samhället.
Vi arbetar med fokus på personliga
erfarenhetsperspektiv. Kunskapen
förmedlas bland annat genom
utställningar, föreläsningar, utbildningar, direkta möten, media och
webben. Vår stora utställning
Psykets historia - en resa genom
4000 år har tidigare visats under
ett år på Naturhistoriska museet i
Göteborg, och i skrivande stund
visas den på Västergötlands
museum i Skara.
Alla med egen erfarenhet av psykisk
ohälsa och som känner att ämnet
är viktigt är välkomna att engagera
sig i Inre rum.

I dag, på tvåtusentalet, omgärdas
psykisk sjukdom fortfarande av
många fördomar och tabun. Detta
trots att psykisk ohälsa drabbar
minst 25 procent av befolkningen
någon gång i livet.
En EU-kartläggning för några år
sedan visade att 42 procent av
svenskarna ansåg att människor
med psykisk ohälsa utgör en fara för
andra. Fjorton procent menade att
den som fått en psykisk sjukdom har
sig själv att skylla. Sådana föreställningar kan leda till stigmatisering,
minskad delaktighet, diskriminering
och försämrade möjligheter för
återhämtning. Så visst behövs en
attitydförändring - både hos allmänhet, media och samhället i stort.

Tel: 0707 - 69 61 22
e-post: info@inrerum.com
Besöksadress:
Garverigatan 2
416 64 Göteborg
Mer information finns på:

www.inrerum.com
www.inrerum.blogspot.com
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Är du en av dem som måste
kolla en gång extra så att du
låst dörren om dig eller stängt
av kaffebryggaren? Tänk
dig att du måste göra det
10 gånger, vilket leder till att
du blir försenad till jobb och
andra viktiga möten. Så såg
Tim Holmbergs vardag ut för
sex månader sedan.
Men nu har det förändrats, och orsaken heter hjälpmedel. Genom olika
tekniska hjälpmedel har Tims liv
blivit mer strukturerat. Han känner
mindre oro och tvånget har minskat.
Tisdagen den 15 mars föreläste Tim
om sina erfarenheter för omvårdnadsstudenter och boendepedagoger
som studerar vid Bräcke Diakoni/
Ersta Sköndal Högskola i Göteborg.
Han berättade om egna strategier för
att minska den problematik som har
samband med hans neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar: ADHD, Aspergers syndrom och OCD (tvångssyndrom). Han demonstrerade också
olika hjälpmedel, både sådana man
kan få via Hjälpmedelscentralen och
sådana man kan göra själv.

-

Han är även attitydambassadör
inom den nationella kampanjen
Hjärnkoll och utbildad Hjälpmedelsambassadör.
Föreläsningen om hjälpmedel är del
två i ett utbildningspaket i tre delar
som Tim tagit fram. Första delen i
handlar om hans livshistoria och
belyser hur det är att växa upp med
ADHD, hamna på behandlingshem,
flytta hemifrån och hitta vägen fram
till ett lugnare och mer strukturerat
liv. Tredje delen av utbildningspaketet innehåller rollspel på temat
bemötande vid neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning.

Tim arbetar på Inre rum som webbutvecklare, allt-i-allo och föreläsare.

PeO Bergman, Håkan Eneström, Linnea Fridh, Tim Holmberg,
Anneli Jäderhplm, Håkan Kristensson och Karin Lindh.
Linda Weichselbraun

Nu är Inre rum igång med
att skapa en helt ny utställning. Temat denna gång är
psykiatrisk heldygnsvård,
och en viktig del av innehållet är personliga erfarenhetsberättelser.
Precis som i våra tidigare utställningar kommer vi att varva nedslag
i historien med vetenskap, filosofi
och personliga erfarenheter, både
nutida och historiska. Utställningen
är beställd av Sveriges kommuenr
och landsting (SKL) och ska användas som en del i ett stort förändringsarbete som just nu pågår för att
förbättra den psykiatriska heldygnsvården. Ledorden för detta arbete är
“Bättre vård, mindre tvång”.
Förändringsarbetet startade hösten
2010 och pågår på många olika
plan. I skrivande stund har det gjorts
kartläggningar av heldygnsvården (se
nyhetsrutan nedan) och på många
avdelningar runt om i landet testas
nu olika sätt att förbättra vården och
minska användandet av tvång.
Psykiatrin har under de senaste
decennierna genomgått många
omstruktureringar, men trots det
höjs fortfarande röster om kvalitetsbrister. Orsakerna är givetvis många,
men en del kanske beror på att den
psykiatriska heldygnsvården aldrig
tidigare varit föremål för särskilda
insatser på ett övergripande plan.
Men nu ska det alltså bli ändring.
Det nya förändringsarbetet är historiskt, inte bara för att det är första

heldygnsvård
Sveriges Kommuner och Landsting
har nyligen överlämnat en rapport
om den slutna psykiatriska vården till
Socialstyrelsen. Kartläggningen omfattar all heldygnsvård inom psykiatrisk
verksamhet. Rapporten ger en samlad

gången det görs på ett övergripande
sätt, utan även för att riktlinjerna är
att tydligt lyfta fram både patientoch anhörigperspektivet. Man har
därför möjliggjort för människor
med egen erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård att ta aktiv del i
arbetet.
Bland annat så anlitas flera av den
nationella kampanjen Hjärnkolls
attitydambassadörer som rådgivare
och bollplank när olika avdelningar
ska ta fram idéer för att göra vården
bättre. Ambassadörerna föreläser
också vid olika utbildningar för
vårdpersonal. Två av de Hjärnkollsambassadörer som deltar i detta arbete kommer från Inre rum: Anneli
Jäderholm och Linda Weichselbraun.
Och nu har alltså Inre rum även
fått det stora uppdraget att prodcera en helt ny utställning på temat
psykiatrisk heldygnsvård. En stor
bild över tillgången till vårdplatser,
konsumtion av vårddagar, antal
patienter, ekonomi och vårdinnehåll,
behandlingsmetoder med mera.
– Det här är en unik rapport och nu
har vi ett omfattande material och en
bra utgångspunkt för fortsatt utvecklingsarbete, säger Marie Wieselgren,

del kommer att handla om tvångsvård, eftersom ungeför hälften av
all heldygnsvård sker under tvång.
Utställningen ska sättas upp första
gången på Älvsjömässan 2012 i samband med en stor konferens.
Vi arbetar ungefär på samma sätt
som vi gjort när vi tagit fram våra
tidigare utställningar. Inre rums deltagare fördjupar sig i de områden de
tycker är intessanta. Det kan handla
om att göra research, skriva ner egna
efarenheter, att nätvekra eller att
arbeta med konstnärlig gestaltning,
layout, form och byggande.
Vi hoppas att ett preliminärt manus
ska vara klart innan semestern och i
höst tar byggandet fart. Har du egna
erfarenheter av heldygnsvård och vill
bidra till utställningen är du välkommen att höra av dig till Inre rum.
Linda Weichselbraun

handläggare för psykiatrifrågor på
avdelningen för Vård och omsorg.
En tydlig slutsats är att variationerna
är stora och rapporten ger ett underlag för landstingen att jämföra sig
med och ta del av framgångsrika
arbetssätt.
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Nyheter
I maj förra året gick startskottet för
kampanjen Hjärnkoll, vars syfte är
att förbättra attityder och kunskaper kring psykisk ohälsa. Efter sex
månader hade mer än 1,3 miljoner
svenskar uppmärksammat kampanjen. I Västra Götaland, ett av tre
kampanjlän där det satsats extra,
syns också vissa positiva attitydförändringar. Före kampanjstart tyckte
17 procent att det var skrämmande
att ha människor med psykiska sjukdomar boende i sitt bostadsområde.
I november 2010 hade siffran sjunkit
till 11 procent. Var tredje person
som tidigare kände rädsla har alltså
ändrat sig. När det gäller frågan om
man kan tänka sig att arbeta med en
person som har en psykisk sjukdom
syns dock inga förändringar. I Västra
Götaland uppger hela 29 procent
att de inte kan tänka sig detta.
Linda Weichselbraun

Många med erfarenhet av psykisk
sjukdom ser det som utsiktslöst att få
ett arbete om deras psykiatriska bakgrundshistoria skulle bli känd för en
arbetsgivare. Det framkommer i en
aktuell avhandling från Lunds universitet, där sjuksköterskan Bertil Lundberg
kartlagt erfarenheter av stigmatisering
och diskriminering bland personer
med psykisk sjukdom. Nästan hälften
av de 200 personer som ingått i studien har upplevt diskriminering och
intolerans på grund av sin sjukdom.
Linda Weichselbraun

Psykiskt sjuka dör betydligt oftare än
andra i sjukdomar som går att förebygga eller behandla. En lungcancerpatient med psykisk sjukdom löper 50
procents större risk att dö till följd av
cancer än andra. Det visar Socialstyrelsens utvärdering av vuxenpsykiatrin
i Sverige. Där sägs bland annat att
dödligheten i hjärtinfarkt minskat med
10 procent under de senaste fem
åren. Denna förbättring i överlevnad
finns inte alls hos psykiskt sjuka.
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På många håll saknas förebyggande och tidiga insatser
för barn och unga med psykisk
ohälsa. De riskerar att helt bli
utan vård, vilket kan få livsavgörande konsekvenser.
Socialstyrelsen har tidigare fastslagit
att det finns en rad problem och
brister inom vården för barn och
ungdomar med psykisk ohälsa.
– Detta är en grupp som mår allt
sämre. Vi ser fler utåtagerande
pojkar och självskadande flickor och
psykiska problem bland barn i asyloch migrationssituationer ökar.Därför har Socialstyrelsen genomfört
en omfattande tillsyn av hela den
vårdkedja som har ansvar för denhär
gruppen, säger Birgitta Hagström,
enhetschef på Socialstyrelsen.
Granskningen berörde hela den
vårdkedja som har ansvar för barn
och ungdomar med psykisk ohälsa
och sjukdom: vårdcentraler, BVC,
ungdomsmottagningar, skolhälsovård och öppen och sluten vård
inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Socialstyrelsen konstaterar att det på
många håll är oklart vem som har
ansvar för att ge de primära behandlingsinsatserna till barn mellan 6
och 18 år med psykisk ohälsa. Det
är ett allvarligt brott i vårdkedjan

när dessa tidiga insatser, som kan
förebygga psykisk sjukdom, saknas.
Oklarheterna beror ofta på att kommuner och landsting inte gett något
uppdrag, eller otydliga uppdrag, till
verksamheterna. Det skapar oklarhet kring ansvarsfördelningen med
resultatet att ingen tar ansvar.
– Gränsdragningsproblemen ser
vi överallt. Granskningen visar att
de flesta verksamheterna saknar
organiserad övergripande samverkan. Ungdomar som befinner sig på
gränsen mellan BUP och vuxenpsykiatrin kan få svårt att få akut hjälp,
säger Socialastyrelsens inspektör
Marie Collberg.
Problem som verksamheterna själva
lyfter fram är brist på tid och personal, svårigheter att föra över barn
till andra vårdenheter där de kan få
bättre anpassad hjälp och att behovet av hjälp upplevs vara omättligt.
Vissa av de granskade verksamheterna, framför skolhälsovården, upplever problem i kontakten med BUP.
Det handlar främst om långa väntetider, men även krav på att barnet
själv ska söka hjälp, eller tvärtom, att
barnet inte får komma utan sällskap
av en vårdnadshavare. Att en basutredning ska vara gjord inan BUP tar
emot en patient är också ett hinder
för att barn ska få hjälp.

En av Inre rums temaföreläsningar heter “Att skapa sin
väg” och belyser skapande
och kreativitet i relation till
återhämtning efter psykisk
ohälsa.
I föredraget varvas olika personliga
erfarenheter från flera av Inre rums
medarbetare med historiska nedslag.
Vi pratar om allt från gamla grottmålningar och ovanliga kreatörer till
konst och litteratur skapad av människor på de gamla mentalsjukhusen.

återhämtningsprocess för
många som upplevt psykisk
ohälsa.
– Jag har mycket som vill
uttryckas, men som är
svårt att förklara. Genom
konsten når jag fram, och i
skapandet fylls mina lungor
med syre, säger Anneli
Jäderholm, en av Inre rums
medarbetare som brukar
vara med och dela med sig
av sina egna erfarenheter
under skapandeföredraget.

Det finns ju så mycket som påverkar
vårt psyke, och genom skapandeföredraget vill vi på Inre rum ge en
inspirations-injektion till publike,
och vi hoppas att den öppnar upp
för tanken om att kreativitet och
skapande kan vara en viktig del i en

Är du intresserad av att
boka föreläsning eller veta
mer, kontakta oss på telefon
0707 - 69 61 22 eller e-post:
info@inrerum.com

Jag heter Karin och har bott
på ett sjukhem utanför Alingsås i 4 år. I tidigare nummer
av Inblick har jag berättat
om jobbiga och tråkiga
upplevelser. Men det finns
trevliga upplevelser också.

med varandra om vad vi hade varit
med om i våra liv. Denna halvtimme var väldigt viktig för mig, för
annars satt jag mest och tittade på
TV. När jag mår bra är jag inte alls
intresserad av att se på TV, men på
sjukhemmet fick tvinga mig till att
se på TV-program som jag aldrig
skulle ha sett på annars eftersom det
inte fanns så mycket annat att göra.

Trots att vården var underlig var
personalen mycket trevlig att prata
med. Det var kaffe varje vardag kl
14.30-15.00 i en speciell byggnad.
Då satt jag och pratade med en
personal som hette Lena. Vi pratade

Några fler Inre rum-föreläsningar:

På kvällen vid 19-tiden blev det
återigen en positiv stund. Detta var
varje kväll, även helger. Personalen,
en kvinna, delade ut medicinen och

satte sig sedan framför TV:n tillsammans med oss andra. Det var tre
kvinnor som turades om med detta.
De hette Eva, Tina och Inger. Det
blev runt en timmas trevlig social stund, där
också. Så det
fanns positiva
stunder mitt i
all bedrövelse.
Karin Lindh

Ibland…
..kan man springa ifrån det
svarta ångestmolnet. Om man
springer på en trevlig skogsstig,
lättsprungen, och har molnet efter
sig, det mörka svarta, så springer

man väldigt fort ifrån det hem och
gömmer sig i duschen.

man har ätigt förståndigt innan.
Det kanske kan kallas mekanisk
läkning.

Sedan är man för trött för att ha
ångest och kan somna gott om
5

Jag är psykiskt sjuk. Åtminstone finns det medmänniskor
som anser det. Om detta är
ett korrekt påstående - gäller
i så fall en psykiatrisk diagnos livet ut? Samhällsnormerna pekar i den riktningen.
På de journalförda diagnoserna finns
ingen preskriptionstid. I rättvisans
namn skall nämnas att detsamma
även gäller för fysiska åkommor,
men den stora skillnaden ligger i att
psykiatriska diagnoser ofta leder till
utanförskap och stigmatisering. Kan
detta vara humant och moraliskt
efterstävansvärt för oss som samverkande medmänniskor i samhället?
Frågan är om det är motiverat att bli
stämplad som psykiskt sjuk för resten av livet efter en diagnostisering.
Man kan också fråga sig om man
alls var sjuk från början eller om
det som vården namnger egentligen
var naturliga reaktioner på olyckliga
omständigheter.
Jag tror att olika yttre omständigheter och vilket sammanhang man
befunnit sig i påverkar en persons
liv, snarare än att någon medvetet
väljer att må dåligt. Ibland kan det
finnas anledning att vidga sina vyer
och istället fråga sig hur en person
hamnat i ett tragiskt själsligt tillstånd. Det kanske även kan vara
värt att titta närmare på eventuella
bristfälligheter om vad lagen säger
om psykiskt våld, mobbing, utfrysning mm, för att förstå innebörden
av psykisk ohälsa.
Kan problematiken med att förstå
psykisk ohälsa ligga i uppdelningen
- fysiskt och psykiskt? Inom forskningen försöker man förklara det
mesta i fysiska termer och allt fler
vetenskapsmän blir anhängare av
någon form av fysikalism. Man vill
ofta förklara även det vi kallar ”psykiskt” med materiella termer. Risken
med denna indelning är att vissa
6

faktorer som påverkar det ”ickekroppsliga” åsidosätts och anses vara
mindre viktiga att ta hänsyn till. För
att åskådliggöra hur olika vi ser på
och förstår det fysiska och psykiska
följer här två exempel:
I mitt första uppdiktade exempel
tänker jag mig en person som gång
på gång hamnar i situationer där
denna skadar sig fysiskt. Vi kan förstå vad som hänt när personen t.ex.
ramlat i skidbacken och brutit benet,
hamnar på sjukhuset, får hjälp av en
läkare och går igenom en läkeprocess. Förmodligen har denne också
lärt sig att ta det lite försiktigare i
skidbacken nästa gång. Personen
blev förhoppningsvis lite klokare
och fick ny kunskap.
Även om denna människa skadas
fysiskt många gånger, så finns det
alltid en konvalescenstid och sedan
är allt som vanligt igen. Det är
ingen som tror att individen kommer att fortsätta vara skadad resten
av livet. Denna typ av tankegång är
så impregnerad hos oss och ingen
ifrågasätter detta.
Nästa exempel är självbiografiskt,
men kan tillämpas på andra som
varit i liknande situationer. Jag har
många gånger under livet hamnat
i situationer där mitt psyke fått
ansenliga törnar. Skadorna har inte
synts, men kanske har de märkts på
min berövade självkänsla. I de flesta
fall ledde skadorna nämligen till att
min självkänsla stegvis gick mot en
tillintetgörelse. Jag hade inte möjligheten att få hjälp av min omgivning
att hitta de verktyg som var nödvändiga för att reparera självkänslan.
Detta får inte missförstås som att
omgivningen var medvetet cyniska.
I förlängningen ledde detta till att
jag inte ville leva längre. Exemplet är
förstås en mycket förenklad bild.
I mitt fall agerade vården utan att
ha en intuitiv förståelse för vad som
gav upphov till min uppgivenhet.
Det fanns inget genomsyrat tanke-

system som gav svar på, eller förståelse för, den situation jag hamnat i.
Även den som faller i den mentala
skidbacken genomgår en process
från skada till läkning via konvalescens. Men synsättet på läkeprocessen, skiljer sig åt, beroende på om
skadan är fysisk eller psykisk.
I det första exemplet skulle nog
det stora flertalet säga att personen
råkat ut för olika skador genom
livet. Man ser på dessa separat, och
förklarar dem inte med att personen
i grunden är ”fysiskt sjuk”. Man
räknar inte heller med att personen
på grund av sin historik kommer att
drabbas av fler skador i framtiden.
Men i exempel likt mitt eget dras
ofta en godtycklig slutsats om att
man är oåterkalleligt psykiskt sjuk,
eller att man bara för att man drabbats en eller två gånger troligen
kommer att drabbas igen. Och så
kanske det kan vara om man inte
får den nödvändiga förståelse och
kunskap som behövs för en konvalescens. Ett stort problem är att
omgivningens syn ofta förändras
mycket långsammare än den drabbades återhämtningstid. Detta kan
medföra att denna person får svårare
att gå vidare i livet på grund av omgivningens negativa påverkan.
Svaret på min första frågeställning,
om en psykiatrisk diagnos gäller
livet ut, anser jag vara nej. Med
rätt medel kan även själsliga sår
läkas. Detta kräver att den drabbade
individen får kunskap, men även
samhället måste ta till sig tänkesättet
att även själsliga sår går att läka.
Det kanske låter som självklarheter,
men faktum är att stigmatiseringen
är verklig och den hämmar individen. För att främja återhämtning
kanske vi alla borde fundera över
hur vi ser på medmänsklighet och
hur vi förhåller oss till varandra?

Har ni någon gång tänkt ett
steg före eller skenat iväg på
någon tanke? Jag lyckas alltid
under mina manier vara tio
steg före, och mina tankar
skenar iväg likt galopperande
hästar.
Har jag tur är jag inne i en positiv
mani. Om inte kan tankarna bli väldigt destruktiva. Jag kan se framför
mig hur jag måste gå på min pojkväns begravning efter att det börjar
falla snöflingor ute. För mig är detta
ett fullkomligt normalt tankesätt tills
dess att jag ser människors frågande
och chockerade ansiktsuttryck när
jag delger dem mina tankar.
Ser jag snön falla ner mot marken
svävar mina tankar kring att någon

av dem jag älskar snart ska ut och
köra i snökaoset och då med största
sannolikhet få sladd och dundra in i
en långtradare.
Efter ett antal timmar skulle jag bli
uppringd av någon på akuten som
skulle be mig komma in då min
pojkvän varit med om en olycka.
Väl där skulle en liten sköterska i
blommiga sjukhuskläder möta mig
i korridoren och vägleda mig till det
rum där min pojkvän skulle ligga,
antagligen hjärndöd, på den kliniskt
vita sjukhussängen.

Vad skulle jag göra med våra hundar?
Skulle jag kunna ta hand om dem
ensam? Tänk om jag också råkade
vara gravid. Skulle jag då välja att
föda barnet och uppfostra det själv?
Detta var mina tankar under en
bilresa mellan Varberg och Göteborg. Jag försökte till det yttersta att
koppla bort alla tankar, men det var
omöjligt. Ibland är min mani positiv, ibland allt annat än det.

Sen skulle det bli begravning och
då skulle jag behöva välja musik
och blommor. Jag skulle behöva
hälsa alla välkomna och ta emot alla
sorgsna blickar. Vad skulle folk tro
om mig? Skulle jag gråta eller kanske
inte fälla en tår alls?
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På sextiotalet kom benzodiazepinerna och läkarna
fick skrivklåda av de harmlösa små pillren. Vem åt inte
valium på sjuttiotalet? Först
på åttiotalet insåg man att de
kunde missbrukas, och att det
gjordes ganska friskt.
Men slut på skrivklådan blev det
inte, för i början av nittiotalet
kom nya antidepressiva mediciner.
Samma upprymdhet drabbade läkarkåren. Nu jävlar ska folk bli friska!
I dag sitter vi här, lite snopna och
desillusionerade. För att inte säga
deprimerade. De antidepressiva läkemedlen hade sina aber. Biverkningar
som inte var riktigt genomtänkta.
Läkarna har vid det här laget observerat detta, men skriver ut ändå.
Kanske tar de själva en Zoloft till
morgonkaffet.
Sällan uppmärksammas de människor som mår sämre av läkemedlet.
Vill man sluta uppkommer ofta
utsättningssymtom. Ja, man säger
inte abstinens, för då får man doktorerna på sig, och säkert Gud också,
för man får inte svära i kyrkan.
Försämrat stämningsläge, förvirring,
minnesstörning, svettningar, orolig
tarm, ja detta är bara några utsättningssymtom, det finns fler.

Zoloft, Seroxat och Efexor tillhör
den nya generationens antidepressiva läkemedel som kom i början
av 1990-talet. De används bland
annat vid depression, ångest, social
fobi, tvångssyndrom, biopolär sjukdom, ätstörningar och PMS.
Under 2009 använde nära 740
000 svenskar antidepressiva läkemedel enligt statistik från Socialstyrelsen.

Men, menar läkemedelsindustrin,
hur kan det bevisas att en orolig
tarm beror på utsättningen? Ja, det
går kanske inte. För forskningen
kring läkemedlens negativa verkningar står ofinansierad. Sådan är
kapitalismen.

att ett antidepressivt läkemedel kan
ge depression som biverkning.

Bortsett från abstinens, förlåt utsättningssymtom, så kan det
konstateras att vissa preparat kan ha
livsfarliga biverkningar. Serotonergt
syndrom exempelvis. Hjärnan får en
serotoninchock, man får feber och
dör. Väldigt ovanligt förvisso, men
risken finns.

Ta mig som exempel, en nervös
yngling på Ransäters Folkhögskola i
slutet av nittiotalet. Jag var deprimerad, gick till vårdcentralen och efter
en kvart stod jag i apotekskön för att
hämta ut Seroxat. Harmlöst, trodde
jag.

Det främsta motivet för antidepressiva preparat tycks vara att de är
kostnadseffektiva. Men hur kostnadseffektiva, egentligen?

Betydligt vanligare är viktuppgång,
vilket kan leda till hjärt- och kärlsjukdom och andra tråkigheter som
ständig hunger, frosseri, och att bli
kallad tjock för första gången i sitt
liv.

Två år senare lanserade Uppsala Monitoring Centre en tio i topp-lista
över de läkemedel i världen som
hade flest rapporter om utsättningssymtom. Seroxat låg i topp. Även på
andra, fjärde och sjunde plats fanns
antidepressiva.

Andra biverkningar är avtrubbning,
glömska, eller att stå helt oberörd inför livet och döden. Biverkningarna
kan variera från person till person,
vissa blir hyperaktiva, andra lugna.
Ja, om detta kan man läsa i Fass. Ibland blir det rent tragikomiskt, som

Där satt jag med en medicin som var
världens svåraste att sluta med. Några
år senare ville jag avbryta behandlingen på grund av biverkningar.
Istället fick jag Efexor, listans andranamn. För utsättningssymptomen
blev det den lungande medicinen

Xanor (tredje plats på listan), plus
insomningsmedicinen Stilnoct.
Kontentan är, att när jag mått dåligt
av en medicin och avslutar behandlingen, så gör utsättningssymtomen
att jag tvingas äta annan medicin,
som i sin tur ger abstinensproblem.
Skulle jag glömma en tablett märker
jag av det och vill kräkas. Det känns
som att se allt i slowmotion, fast
snabbt. Man hamnar i en virvel av
ångest, depression och orolig tarm.
Tack för det, ett, två, tre, på listan.

Kanske en samtalskontakt hade
hjälpt? Kanske hade jag då fått kraft
att rädda mig själv? Om inte, så är
det kanhända helt korrekt att göra
mig beroende av en medicin där
jag, i läkemedelsindustrins krav på
miljardprofiter och politikernas kortsiktiga syn på sjukvården, får leva
med biverkningar och utsättningssymtom.

På Apoteket säger de ”varsågod”,
man tackar mekaniskt och går
hem och kräker ut ångesten. Sedan
slänger man i sig en dos Seroxat,
som sägs ha långsiktig verkan. En
långsiktig verkan som genererar biljoner till en kortsiktig och omänsklig
läkemedelsindustri.

Samtidigt har medicinen räddat mig.
Den räddar många människor världen över. Det här är en svår fråga,
och det gäller att vara nyanserad.
Vilket jag inte tänker vara, för någon
måste ifrågasätta vad som händer.
Förskrivningen av antidepressiva
medel ökar främst bland unga.
Väldigt unga. Dina egna barn. På
ett forum läste jag att Efexor och
Seroxat är lika svåra att sluta med
som heroin. Kan vi stanna upp lite?
Det här går för fort.
Vi agerar försökskaniner. Jag gick
upp trettio kilo på nio månader
när jag testade en ny antidepressiv
medicin. Från ranglig student till
hungrig, uppblåst gubbe som satt
och åt chips i min ensamhet.

Västra Götaland ligger i topp när
det gäller förskrivning av antidepressiv medicin. 2009 använde runt 12
procent av kvinnorna och 6 procent
av männen sådana läkemedel.
Av alla som beräknas vara deprimerade söker runt en tredjedel vård. Bara
en tredjedel av dessa, alltså totalt tio
procent, får optimal behandling. Detta

är allvarligt eftersom ny forskning visar
att långvarig depression kan påverka
hjärnans funktion, bland annat så att
kognition och minne försämras.

pression i första hand ska behandlas
med kognitiv beteendeterapi. Läkemedel rekommenderas först vid medelsvår
eller svår depression.

I dag har behandlingsalternativ som
kan vara lika effektiva som läkemedel
börjat vinna allt större mark. I våras
kom nya riktlinjer från Socialstyrelsen
som anger att lättare ångest och de-

De nya riktlinjerna kommer troligen att
få ner läkemedelsförskrivningen till viss
del, men förändringar tar tid och det
går inte att se skillnad över en natt.
Linda Weichselbraun
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”Så lätt kapas din identitet
på nätet”. De svarta, stora
bokstäverna på löpsedeln
studsade mot mig, som bollar vänder tillbaka från ett
bollplank gång på gång.
Identitet, vad är det? Vad är
”nätet” och vad är förlusten?
Kan någon kapa min identitet och i
vilken eller vilka siffror ligger den?
Vilken siffra är mest betydelsefull?
År 1959 ändrades namnen på vårt
lands stora sinnessjukhus till det mera
neutrala namnet mentalsjukhus. Som
om detta namnbyte tog bort någon
skam! Utanför den s.k. stormavdelningen på Restad Sjukhus fanns en
kyrkogård för patienter som dött. På
deras gravkors finns ett m för man
och ett k för kvinna och så fyra siffror. De fick alla sin identitet kapad.
Hur försvann de andra åtta siffrorna?
Hur försvann deras identitet?
”Så lätt kapas din identitet.”
Över 50 år har gått sedan jag som 18åring arbetade som sjukvårdsbiträde.
Jag delade rum med ett annat biträde
och blev ofta störd i min sömn. Efter
ett år började jag gå upp i varv. En
personalläkare gav mig tid hos en
psykiater efter min semester några
veckor senare. Då hade jag vilat ut
och hade inga sömnproblem längre.
Året efter, 1955, började jag som
sjuksköterskeelev. Även här delade
vi rum två och två. Min rumskamrat
behövde inte lika mycket sömn som
mig, och jag blev ofta störd av att
hon kunde vara uppe halva natten.
Efter ett år var utmattningen så stor
att jag inte kunde sova på dagen,
och på natten skulle jag vaka. Det
hjälpte inte med sömntabletter och
till slut blev det en promenad till
Psykiatriska Kliniken.
Den sjukvård som jag fick senare på
Restad Sjukhus blev så traumatisk
för mig, att såren går upp och blö10

der gång på gång. Jag var 20 år och
eftersom man inte blev myndig förrän vid 21 års ålder, så fick jag inte
själv vara med under genomgången
av sjukdomshistorien. Istället var det
min mamma, som läkaren samtalade med mest, när jag inte fick höra
på. Samtalet var över inom en halvtimma och jag hade blivit stämplad
för livet. Så lätt kapas din identitet!
I vilken av dessa tolv siffror fanns en
gammal faster som haft depressioner
och varför skulle detta läggas på mina
unga axlar? Varför var inte jag trovärdig, utan min mamma skulle förhöras
om vad som eventuellt kunde finnas
i släkten? Som om inte jag visste hur
sjuk var av sömnrubbningen?
På en halvtimme blev jag stämplad
med diagnosen mano-depressiv
psykos och i och med det betraktad
som farlig. Jag spändes fast i ett bälte
i en smal järnsäng och lades bland
de svårast sjuka patienterna.
Efter två månaders behandling står
det i min sjukjournal, att jag fortfarande inte hade någon sjukdomsinsikt. Efter nästan tre månader står
det att jag är positiv till behandlingen. Det innebar för min del att
jag haft diarré en månad, var nästan
apatisk och hade skräck för framtiden. Jag var medgörlig och skrevs ut.
Men hur skulle jag orka resa tillbaka
till Göteborgs Sjuksköterskeskola?
Skulle jag få fortsätta min utbildning
efter att ha varit inlåst på sinnessjuk-

hus? Överläkaren och jag hade inte
samma referensram.
Jag fick inte fortsätta med sjuksköterskeutbildningen. Ett par månader
efter utskrivningen tog jag körkort.
Men det kom aldrig något körkort
och personalen på Länsstyrelsen
meddelade att jag skulle frågat först,
så dyrt som ett körkort är. Jag började
nysta i vad sjukdomen innebar och
gick till vår provinsialläkare. Jag berättade att jag tagit körkort men inte
fått något. Då läste han högt i Lagboken om sjukdomen mano-depressiv:
”Bör icke betros med körkort.”
Sex år tvingades jag vänta på att få
ta körkort för andra gången. När jag
sen hade det i handen, så fattade
jag. Under fotot stod en text om
min psykiska ohälsa och att körkortet skulle visas upp 2 gånger per år.
Detta körkort var min identitetshandling som jag längtat så efter.
Så lätt kapas din identitet.
Att skaka av sig diagnoserna och
minnena av den behandling, som
förekom år 1956 har varit svårt. Det
har tagit mycket energi att få ihop
allt igen. Nu vill jag bita huvudet
av denna skam över att bli sjuk. År
1967 fick jag veta hur dålig hela min
ryggrad är och fick rätt diagnos av en
ortoped. Det finns skamliga sjukdomar och mindre skamliga. Men
jag är inte den som det står om min
journal. Jag är inte mina sjukdomsdiagnoser.

På Västergötlands museum i
Skara visas just nu Inre rums
utställning Psykets histoira en resa genom 4000 år
Psykiskt sjuk eller normal, gudomligt välsignad eller ignorerad, ja det
beror på vilken tid man lever i och
vilken plats man befinner sig på.
Inre rums utställning Psykets historia
belyser allt från hur man i det forntida Egypten försökte bota psykisk
sjukdom med hjälp av öl, till vikingarnas mytomspunna bärsärkagång
och självpåtagen dårskap i Kristi
namn. Vi berättar om psykiatrins
födelse, det moderna diagnossystemets rötter, om mentalsjukhusens
uppgång och fall och mycket mer.
Utställningen innehåller även mängder av nutida personliga erfarenhetsberättesler från Inre rums deltagare.
Genom texter, ljud, rörlig bild,
konst, föremål, symboler och fotografier gestaltas den röda tråden
genom tiderna. Vi vill visa att många
av de psykiska tillstånd som i dag har
ett namn och ett diagnosnummer
kanske alltid har funnits, men att
synen på dessa tillstånd har varierat.

”När jag mådde som sämst,
då kände jag att jag ville ta
livet av mig. Men det är det
nog många som vill”. Så säger Bo Laestadius i en intervju med Sveriges Radio.
För 10 år sedan såg han sig som framgångsrik och oantastlig. Han hade familj, vänner och en aktiv fritid. Han
drev det succéfulla bolaget Direktmedia och hade alltid trott att han inte
skulle drabbas av psykisk ohälsa.
Bo förnekade alla varningstecken.
Något år senare gick han in i väggen.
”Jag började skriva ner mina tankar.

Vi vill ställa frågor om gränsen mellan friskt och sjukt och vem det är
som avgör var denna gräns går.

Psykets historia visas på Västergötlands museum i Skara fram till 18:e
september i år.

Linda Weichselbraun

Jag var som en tryckkokare som pös
över. Att skriva var mitt sätt att lyfta
på locket.”
Idag har han gett ut boken, Friska
fåglar flyger, där han berättar om sin
resa genom insjuknandes, de första
varningssignalerna men också om
vägen mot tillfrisknande. Han pratar
även om hur mycket stödet från
omgivningen betyder.
”Hade det inte varit för Ann-Britt,
min fru, så hade jag inte suttit här
nu. Då hade jag tagit livet av mig.
Hennes tårar biter mer än det mesta.”
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Vi lever nu i ett allt mer sekulariserat samhälle, där tron
på gudar får stå åt sidan
för det vi ser som vetenskap
– något som i allra högsta
grad påverkar individen,
oavsett om man har eller inte
har en tro på något andligt.
För människor som lever i gränslandet mellan vad som kallas sjukt och
friskt, kan en tro vara mycket viktig,
men det är också en tro som ifrågasätts just på grund av att personen
har en psykisk sjukdom. Tron är
även den ett gränsland, men hur
mycket och vad får man tro innan
det ses som galet?
Jag har många gånger fått min egen
tro ifrågasatt av omgivningen, inte
för att den i sig är konstigare än
någon annan tro. Utan för att jag
har en psykiatrisk diagnos. Detta har

väckt många tankar och frågor.
Får man i vårt samhälle vara både
psykiskt sjuk och religiös? Eller
innebär det att min tro då får andra
att känna obehag i det att de reflekterar över sin egen psykiska hälsa?
Kan det även vara så, att personer
med liknade tankar om sin egen tro,
är rädda för att omgivningen skall
likställa tro med psykisk ohälsa?
Vart går gränsen mellan en tro och
en form av galenskap? Är det helt
enkelt så, att gränsen går vid att tala
om sin tro? För så länge man inte
uttrycker en tro, så länge ingen vet
om vad man tror kan man ses som
frisk. Många människor har i dag en
tro som de är rädda för att uttrycka
inför andra, man är rädd för att ses
som galen och jag kan inte annat än
förstå dessa personer.
Hade jag inte haft denna diagnos på
grund av andra symtom, så kunde

möjligtvis min tro även den likställts med att ha psykiska problem.
Vänder vi på myntet, så finns det
åsikter om att vissa typer av psykiatrisk problematik har en grund i att
personen haft religiösa uppenbarelser och upplevelser som blivit så
svåra att hantera att man exempelvis
reagerat med psykos. Vi måste alltså
även ställa frågan om vad som är
kom först? Hönan eller ägget?
Det jag vill med denna artikel är inte
att komma till en slutsatts, utan att
väcka frågeställningar. Hur frisk skulle din egen tro vara i någon annans
ögon? Om du fick den där kontakten med det Gudomliga och hela
din världsbild vänds upp och ned,
hur skulle du reagera? Vart skulle du
vända dig och hur skulle du uppfattas av din omgivning?

