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Framtiden
bygger vi
tillsammans

Samma mål
men olika vägar
berätta den inför publik är starkt och har påverkat mig som person mycket, tack för det! Jag har
också träffat fantastiska, engagerade och duktiga människor i olika verksamheter, som vill påverka och göra skillnad och som brinner för sitt
jobb. Ni har vågat delta i diskussioner, workshops
och skriva reflektioner, för att ni också vill förändra, vilket är så viktigt. En sak som blivit
tydlig för mig är att vi sedan länge vet vad som
är viktigt och vad som fungerar. Det har skrivits
rapporter och gjorts utredningar, men det som
nu återstår är att förändra det som kan förändras både för individens och professionens bästa.

● Projektet Unga Vuxna Trelleborg ska titta

på frågor som är ytterst aktuella i mitt arbete
men också i samhället i stort. Fler och fler unga
människor upplever någon form av psykisk
ohälsa. Det kan ge en känsla av utanförskap och
ensamhet. Får man inte stöd, hjälp och förståelse kan det följa en genom livet. Vi vuxna och
speciellt vi som jobbar med dessa frågor behöver
bli bättre på att se och möta våra ungdomar. Jag
hoppas att projektet kan bli ett sätt att förbättra
detta och att ungdomar som deltar ska uppleva
att deras röst är viktig och att de inte är ensamma.

● Jag har under min tid i projekt Unga Vuxna
Jag hoppas att ni förstår hur viktigt det varit
för oss som jobbar med detta och jag blir väldigt
glad av att höra att för några av er har deltagandet i projektet blivit en start för en ny inriktning
i era liv.

Under projektets gång har det etablerats kontakt
med många ungdomar som delat med sig av sina
upplevelser i kontakt med sjukvården och olika
myndigheter. Det har varit både ros och ris!
En del ungdomar har bidragit med sina berättelser i skriven form och en del har berättat för vår
projektledning om sina upplevelser. Några ungdomar har tagit ytterligare ett steg och blivit inspiratörer och dessa har till och med hållit egna
föredrag och spelat in filmklipp som nu finns
bland annat på Youtube.

Resultatet med filmer och en publikation hoppas
jag ska leda till många diskussioner ute i olika
arbetsgrupper om vad kan vi lära oss, vad vi kan
förändra för att bättre möta våra unga vuxna
och deras behov.
Våra barn och ungdomar är det viktigaste vi har,
kan vi förbättra deras villkor kan vi förbättra
framtiden.

Allt har varit lika välkommet. Ett stort tack till er
energi och vilja till att delta och ert mod att dela
med er av ert eget liv, av saker som säkert kan
upplevas som svåra och jobbiga att prata om.

Gunilla Tyrell, Projektägare
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Trelleborg fått uppleva mycket glädje, frustration
och vilja– från samtliga som engagerat sig aktivt. Jag tolkar det som att vi alla vill samma sak,
men att vi inte riktigt vet HUR vi ska komma dit.
Hur bygger vi broar och allianser i våra verksamheter och system, så att resultatet blir så bra
som möjligt för individen? Nyckelbegrepp har
varit bemötande, samverkan och tillit, som alla
spelar en otroligt viktig roll enligt mig. Vi är inte
i mål, men jag är stolt och glad att vi vågat ta
upp och driva dessa frågor och hoppas att denna
publikation kan ge underlag för fler dialoger och
diskussioner framöver. Jag har haft förmånen
att träffa modiga, engagerade och fantastiska
unga vuxna som vågat blotta sig, på olika sätt,
med målet att vilja påverka – inte bara för sig
själv men också för att hjälpa andra. Att skriva
sin berättelse eller till och med ställa sig upp och

Vi vet att när vi träffar ”rätt” person så sker det
något, men vågar vi låta detta vara avgörande?
Hur kan vi säkerställa att alla, på något sätt,
träffar ”rätt” person för dem? Vi har alla samma
mål, men olika saker påverkar vår resa. Jag gör
jämförelsen med att få en vägbeskrivning av
olika individer – som säkerligen ser helt olika ut
beroende på vem jag är och vilka erfarenheter
och referensramar jag har– eller att knappa in
på GPS:en och själv välja om jag vill ta snabbaste
rutten, den mest ekonomiska eller välja en helt
annan väg. Här vet jag oftast förutsättningarna
och blir även ”varnad” för köbildning, olyckor och
annat som påverkar min resa. Det kluriga med
GPS:en är ju bara att jag behöver veta vart jag
vill och vilken destination jag ska ange – men
detta skulle jag ju kunna få hjälp med av någon
som kanske ser hela bilden, eller? Med detta sagt
tackar jag för denna tiden och hoppas att vi fortsätter utvecklas och vågar utmana oss själv och
våra verksamheter – med individen i fokus!
Kerstin Döss - Projektledare
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Även de krokigaste vägarna
leder

framåt

ljuset tar
sig igenom

Sprickor där

● Det är en härligt solig men också lite kylig

Men sedan finns det sprickor där ljuset tar sig
igenom. De personer som fått ett fantastiskt
bemötande av vård och -myndigheter, adekvat
hjälp och till slut fått sin önskan uppnådd. Att bli
lyssnad på, bemött med respekt och gå i mål med
känslan av att ha blivit hjälpt.

höstdag när jag skriver detta. En vecka tidigare
så befann jag mig på mitt livs resa med flickvännen i Transylvanien, ett land jag blev fullkomligt
förälskad i. Livet är så bra det kan vara just nu.
Jag har haft mitt livs första riktiga semester,
något många tar för givet att man gör minst en
gång om året. Mitt liv förgylls också av flickvän,
bonusbarn, katt, vänner och kontaktnät. Men det
har inte alltid varit såhär bra. Vägen hit har varit lång och alltför ofta riktigt krokig med jävlig
barndom, socioekonomiskt utanförskap, social
isolering, tidsbegränsade jobb i fler branscher än
jag kan räkna på mina fingrar, psykisk ohälsa
och att sitta fast i myndighetsfällan.

Vi har velat lyssna på berättelser från båda hållen i projekt Unga Vuxna Trelleborg. Och det har
vi fått med råge. Det har varit en ynnest att få ta
del av dessa historier och försöka belysa vad som
fungerar och vad som inte fungerar i mötet mellan den unga vuxna och vård -och myndigheter.

Dessa mindre positiva erfarenheter har dock format och rustat mig väl för vad jag gör idag. Jag
fick möjligheten att komma ut med min berättelse och erfarenheter genom projektet Värdefullt
och detta gav mig verktyg, kontakter och ett driv
för att arbeta med unga människor i liknande situation som jag varit i. Jag fick chansen att starta Unga Vuxna Trelleborg och den mest givande
aspekten av arbetet är att ha fått lära känna så
många fantastiska unga personer som kämpar
för att etablera sig i samhället och vars talanger
och potential både inspirerar och gör skillnad.
Inte minst för mig. Det är inte en dans på rosor
att driva projekt och kanske särskilt när måendet
inte är på topp men jag upplever att jag haft gott
stöd av både styrgrupp och kollegor. Jag har fått
vara med på ett litet hörn i flera personers resor
och det är något jag alltid kommer att vara tacksam över.

Vi lever i en tid under ständig förändring och
då gäller det att samhällsservicen, de sociala
skyddsnäten och politiken som är fundamental
för hur samhället fungerar också följer med
i tiden och utvecklas parallellt. Det är i mötet
mellan människor, och i synnerhet med ”rätt”
människor och sammanhang som saker händer
och detta har jag både upplevt själv och betraktat
hos andra och kan vi bara se till att uppmuntra
till att möjliggöra dessa avgörande möten och
sammanhang så är hälften vunnet.
Tack till alla som varit med på denna resan på
ett eller annat sätt! Ni gör skillnad, VI gör skillnad!
Duke W. Shane, initiativtagare
och processledare
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● Det finns många unga personer vars enda

önskan är att få hjälp, rätt hjälp, för antingen sin
psykiska ohälsa, sin situation kring arbetslivet
eller andra myndighetsfrågor.
En önskan som i teorin inte bör vara svår att
uppnå.
Men tyvärr ser verkligheten ibland annorlunda
ut. Det är något som ibland händer i kontakten
med den unga vuxna och myndigheterna. Ett
glapp, ett hinder eller en barriär som är svår att
ta sig igenom. Det kan ibland kännas som att
båda parter kämpar på i motvind fast åt olika
håll. Var och en har kanske uppfattningen att de
gör så gott de kan utifrån situationen och ändå
blir kontakten, och i slutändan hjälpen, inte bra.

Nu lider projektet mot sitt slut och i publikationen du håller i handen har vi samlat en del av
materialet från projektets tid. Läs, fundera, reflektera och gå sedan ut i livet och gör vad du
kan, oavsett om du är mottagare eller avsändare
av hjälp, för att så många människor som möjligt
ska känna att de blivit bemötta på ett värdigt sätt.
Tack!
Josefin Ristinmaa, redaktör
och processledare
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● Portratt

Duke W. Shane, initiativtagare & processledare

Josefin Ristinmaa, redaktör och processledare

Är en generellt hygglig trettiofemåring
som tror stenhårt på den yngre generationens förmågor, potential och vilja
till förändring. Kommer ursprungligen
ifrån en liten industristad tvärs över
Atlanten, därav namnet. Bor själv i en
liten etta som jag hyr i andra hand och
har en underbar flickvän, två bonusbarn
och katt i Lund. Är musikälskare, obotlig
nörd, drömmare och en hopplöst oromantisk romantiker som ifrågasätter allt,
särskilt mig själv.

Josefin Ristinmaa, 28 år gammal. Bor
med min sambo Erik, min son Igor och
katterna Tjorven och Kerstin. Jag har
jobbat som processledare i Unga Vuxna
Trelleborg sedan starten 2017.

Har många olika mer eller mindre udda
och intressanta arbeten bakom mig
inom en rad olika branscher. Saknar visserligen någon särskild formell utbildning men då jag är en initiativrik och
(stundtals) driftig individ så är jag självlärd i princip allt jag kan.
Jag har samlat på mig tonvis med livserfarenhet, både bra och mindre bra. Haft

myndighetskontakter under stort sett
hela mitt vuxna liv och därför lång erfarenhet av hur det är att mer eller mindre
vara fast i myndighetskarusellen.
Det som jag tror gjort mig till en bra processledare är att all min kunskap om det
mesta bottnar i egna erfarenheter, upplevelser och betraktelser. Jag har inte läst
mig till vart jag är idag, jag har överlevt
mig till det. Jag har lärt mig saker genom
att göra dem och det är så jag kunnat ha
så många ovanliga och intressanta jobb
bakom mig även om jag även haft många
jobb som inte var rätt för mig. Man lär
sig. Framförallt av andra. Sen har jag
självklart haft tur som har bra personer
i min omgivning som tror på mig. Även
när jag inte tror på mig själv.
Trots allt som gått bra för mig under de
senaste åren så kämpar jag fortfarande
med att få livet och vardagen att fungera. Depression som kommer och går i
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perioder och generell ångestproblematik
till vardags är mina största utmaningar
även om jag inte aktivt eller medvetet
självskadar längre. Det är oerhört viktigt
för mig att försöka i bästa möjliga mån
att hålla livet så enkelt som möjligt och
att tillåtas dra mig undan och bearbeta
alla intryck.

Jag har egenerfarenhet av psykisk ohälsa.
Jag har levt med ospecificerad ångest sedan ung ålder och när jag var 17 år blev
jag bl.a. diagnostiserad med depression.
Jag har alltså själv upplevt positiva och
negativa sidor av psykiatrivården, både
inom slutenvården och öppenvården.
Det har varit en lång väg att gå till att må
bättre och den resan fortsätter. Jag tror
att det är oerhört viktigt att dela med
sig av det för att förbättra bemötandet
mot människor som söker eller behöver
hjälp.
Under min uppväxt med en missbrukande förälder blev jag något av en tapetblomma. Jag stod mycket i bakgrunden,

redo att läsa av människor i min närhet.
Jag tycker om att lyssna på och känna in
andra människor, men också olika situationer, vilket har hjälp mig mycket i mitt
arbete, både inom socialpsykiatrin men
också nu som processledare.

Vad som kännetecknar mig privat är väl
att jag en något försiktig typ. Jag är ganska reserverad och uppfattas säkert som
blyg till en början. När man lär känna
mig är jag helt tvärtemot och pratar gärna och mycket!

När jag var yngre och det var dags för
mitt gymnasieval så valde jag fel. Jag
valde mediaprogrammet och det passade inte mig alls. Jag ville ju använda den
kunskap jag samlat på mig, genom att
iaktta människor hela livet, till något bra.
Som tur fick jag chansen att börja jobba
inom psykiatrin och stortrivdes. När jag
hade bestämt att detta var något jag ville satsa på så gick jag en utbildning och
nu är jag utbildad och jobbar inom socialpsykiatrin. Det trivs jag oerhört bra
med! Särskilt nu när jag också kan kombinera det i arbetet med projekt Unga
Vuxna Trelleborg.

Något som ligger mig mycket varmt om
hjärtat är självklart min son Igor som jag
spenderar mycket tid med. Han kan väl
anses vara mitt stora intresse för tillfället,
då livet som småbarnsförälder kombinerat med arbete kan betraktas som ”fullt
upp”.
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Ett annat intresse jag har är att läsa och
skriva. När jag läser så väljer jag oftast deckare men när jag själv skriver
så blir det dikter. En dröm jag har är att
själv ge ut en bok men det lär nog dröja
några år till.

●

Ida Wilör, inspiratör & vikarierande processledare
Ida Wilör, 26 år gammal. Jag är född och
uppväxt i den lilla staden Trelleborg.
Idag har hittat tillbaka igen efter en del
äventyr utomlands. Jag bor i ett hus tillsammans med min största kärlek och
trygghet Niclas och min älskade fyrbenta dotter, hunden Luna.
Ibland får jag nypa mig själv i armen,
för att förstå att jag lever det liv som jag
faktiskt gör. Det är en häftig känsla av att
känna stolthet.
Under mina 26 år har jag hunnit med
mycket. Jag har nog lyckats passera alla
tusentals känslor och tankar som det
finns. Jag skulle nog uttrycka det ”som
en berg och dalbana”.
Om jag skulle beskriva mig själv med
ett ord, skulle det nog vara drivande. Jag
känner att jag är en otroligt målmedveten och drivande person, vilket jag älskar!
Tack vare min egenskap har jag idag
tre yrken.

Idag är jag processledare för Unga
Vuxna Trelleborg tillsammans med Josefin och Duke. Mina två kollegor startade
projektet och jag kom in som långtidsvikarie under hösten 2018. Jag fick förtroendet efter varit inspiratör i projektet
under ett par månader tidigare. Efter
vikariatet blev det förlängt och jag fick
äran att avsluta projektet tillsammans
med Duke och Josefin. Det har varit en
del motgång, men framförallt en givande
tid!
Min grund, är på social psykiatrin.
Där är jag anställd som boendestöd.
Trivs som fisken i vattnet. Underbara
kollegor och en härlig arbetsmiljö.
Utöver detta driver jag mitt egna företag. KBT Trelleborg!
Det är en mottagning för vuxna som
är i behov av kognitiv beteende terapi.
För tillfället är det fullt upp, och jag är
super nöjd med mitt val av att starta eget
trotts min unga ålder.
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Jag misstänker ni ser den röda tråden?
Att mina arbetsuppgifter syftar på att
hjälpa, stötta och motivera andra personer. I detta fallet mot psykisk ohälsa.
Det finns inget som betyder mer för
mig, än att vara en förebild och en stöttepelare för andra som behöver den som
mest.
Därför är jag även ute och föreläser
om problematiken som ligger i grund för
psykisk ohälsa.
Hur hamnade jag här? Vad är det jag
är stolt över?
Jo, det ligger en stor faktor i varför
jag är den jag är idag. Varför jag funnit
ett intresse i att hjälpa andra människor.
Det beror på att jag själv inte har haft det
lätt under min barn och ungdomstid.
Jag har sedan tolv års åldern varit anhörig till en missbrukande förälder men
alkoholberoende. Det har varit, och är
väldigt tufft!
Som storasyster tog jag mycket ansvar

i hemmet. Inte för någon bad mig göra
det, utan det var för mig väldigt naturligt
och på automatik. För mig fanns det inget annat än att försöka skydda min syster
och stötta familjen i det jag klarade av.
Vilket tillslut blev det mesta.
Min resa har gjort ont, psykiskt. Det
har både gjort mig svag men även så
mycket starkare.
När jag tog studenten 2012 ville jag
förändra, jag ville bryta tabun och hjälpa
andra personer som hamnat i liknande
familjesituationer.
År 2017 tog jag examen som anhörigterapeut och var redo för att ta emot
klienter.
Jag stötte på ett problem väldigt
snabbt därefter. Jag insåg att det var väldigt få personer som ”endast” hade anhörigproblematik. Dessvärre hade mer
eller mindre alla hunnit utveckla någon
slags av psykisk ohälsa också. Så som depression, utmattning, ångest och stress.
Detta ledde till att jag, inte längre kunde
vara terapeut åt klienterna då det krävde
mer vård.
Min problemlösning blev att jag studerade till KBT Terapeut. Det bästa beslutet jag tagit.
Idag har jag möjlighet och hjälpa alla
personer med eller utan diagnos. Med
eller utan anhörigproblematik. Eller en
kombination av båda. Hur fantastiskt är
inte det?
Jag är superstolt över min resa, från
botten till toppen!
Jag anser att jag kommit så långt som
det varit möjligt för mig.
Men att jag än idag strävar efter att
växa både som terapeut och som privatperson.
Är spänd på att se vad livet har mer
att ge, oavsett om det är med eller motgång så är jag säker på att jag klarar det.
För jag är en kämpe, som aldrig ger
upp.

Två strategier som hjälpte mig
ALLTID IGÅNG
Många av mina nära reagerade på hur
jag ständigt var igång. Hur jag orkade
springa 05.00 på morgonen, jobba 7-21
pass, skaffa mig extra jobb, ha klienter
utanför arbete osv. Men motivationen
höll mig igång, hela vägen faktiskt. För
idag har jag två examen, nytt arbete och
jag börjar äntligen hitta tillbaka till en
”normal” vardag med min sambo. Jag
har till och med tid över åt vänner och
träning. UTAN STRESS.
Men resan dit var inte felfri. Jag fick
professionell hjälp för att inte gå sönder.
I våras började jag märka skillnad på mig
själv. Jag var inte glad längre, jag hade
ständigt på mig ett fejk léende för att ingen skulle fråga. Jag sov max fem timmar
om nätterna, oftast bara tre. Jag grät så
fort jag var ensam, i bilen, i duschen eller
ute på mina promenader. Det kluriga var
att jag inte kunde förstå varför. Jag är ju
Superwoman. Jag går inte sönder, jag fixar allt trots motgångar. Eller?
SAMBO OCH VÄNNER SOM SATTE
NER FOTEN
Turen var att jag hade en stöttande sambo och stöttande vänner som fanns där.
Dom satte ner foten och berättade för
mig att detta INTE var en fungerande
vardag. Jag var tvungen att ändra strategi för att klara av det vilket ledde till
professionell hjälp så som samtalsstöd.
Jag fick börja prioritera för att inte vara
fullbokad konstant.
Varför valde jag att dela med mig om
min vardag, om mitt kaos? Jag vet inte
egentligen, kanske för att varna dig som
känner igen dig. Även du har en gräns.
För det har vi alla.
Texten skulle handla om fungerande
strategier, och jag anser att mitt tips till
er är att ni vågar känna efter. Jag behöv11

de push från nära för att
våga göra det. Men jag
lyckades, och tack vare
det blev jag aldrig sjukskriven
och stressen blev inte långvarig.
SCHEMA FÖR EN
FUNGERANDE VARDAG
En fungerande strategi
för mig under tiden jag var
som mest stressad – var att
skriva schema. Då kunde
jag tydligt se vart jag hade tid för återhämtning. För det behövs, framförallt
när stressen har gått så långt att det påverkar ens vardag. Det svåra är givetvis
att hålla schemat när man är van vid
100%. Att lära sig att 60-70% vore lika
bra är ingen självklarhet. Det var nästan
läskigt att vara ledig.
Jag kan ärligt säga att det inte är förrän nu jag inser hur viktig en fungerande vardag är. Innan var det studierna och
jobbet som var viktigast. Då handlade
det inte bara om att läsa en bok, och att
gå till jobbet utan man skulle helst ha
högst betyg, för allt under det var inte
tillräckligt bra. Jag skulle jämnt briljera
på jobbet, vara trevlig mot kollegorna så
att de tyckte om mig. Mina vårdtagare
skulle trivas i mitt sällskap. Allt skulle
vara perfekt så fort jag var inblandad. Är
det konstigt att jag blev stressad när jag
ständigt hade press över mig? Nej, egentligen inte!
Min text är kanske lite flummig för
dig som läser. Men det är svårt och
skriva upp i punktform på fungerande
strategier. För det är individuellt. Mina
problem är ingen annans problem, och
era problem är inte mina problem. Men
jag hoppas jag har tillfört med något, om
inget annat så är frågorna alltid välkomna!

En avgörande allians
Jag har en suddig bild över hur jag hamnade på socialförvaltningen. Det var
inte jag som bad om hjälp, utan någon
vägledde mig dit. Det jag minns var att
min pappa berättade för mig att vi skulle
på ett möte, att vi skulle ge det en chans.
Hösten 2011 deltog jag i en anhörigbehandling på socialförvaltningen i Trelleborg. En behandling för anhöriga med
sorg.
RÄKNADES SOM VUXEN
Jag blev kopplad till anhörigcentrum i
Trelleborg. Gruppterapi, öppenvård. Då
jag var över 18 år och räknades som vuxen tillhörde jag samma grupp som min
pappa.
Jag kom ihåg att mitt första intryck
på anhörigcentrum var hemskt. Alla
var vuxna människor och jag kände mig
som ett litet barn, vilse och
med gråten i halsen. Innerst inne ville jag bli en
liten flicka igen som kunde
hålla pappa i handen. Men
det gick ju inte. Inte när jag
var vuxen.
Personerna som var i rummet gav
dock mig ett fint bemötande som fick
mig att känna mig välkommen, men mitt
intryck var att jag hade blivit felplacerad.

armar han tog emot mig. Jag själv insåg
inte detta i stunden, jag var otroligt sårbar och rädd. Men idag kan jag blicka
tillbaka och förstå hur han tog hand
om mig. Han var trots allt den första
personen som fick mig och stanna kvar
under en hel behandling. (Min tidigare
erfarenhet av hjälp och stöd var ett par
samtal med olika kuratorer. Men tyvärr
inget långvarigt.)
Idag säger jag att Peter är mannen i
mitt liv. Han räddade mig – han lärde
mig att må bra igen. Förra året mejlade
jag honom, och berättade vart jag befann
mig och att han är en stor del i det jag
gör idag.
Än idag vet jag inte vad han gjorde,
varför han gjorde det och hur han lyckades.
Peter lyckades med att inte skräm-

blematik. Jag är rädd för att tänka ”tänk
om” – Men tänk om jag inte hade gått
dit, tänk om jag hade gett upp, tänk om
ingen hade lyckats skapa den alliansen
med mig som Peter gjorde. Vem hade
jag varit idag då? Vad hade jag gjort? Var
hade jag varit i livet? Det är en tanke jag
har ibland, men som jag egentligen inte
behöver oroa mig över. För idag mår jag
bra, och det är det som räknas!
VILLE TA STUDENTEN
Jag hade noll förväntningar på behandlingen. Jag visste varken upp eller ner
just då. Jag var en sårad tonåring som
bara ville ta studenten och sedan flytta
utomlands. Andra mål fanns inte. Men
jag inser idag att alla tårar och möten
var värt det. Jag flyttade utomlands, och
fortsatte aldrig den fortsatta behandlingen som jag blev erbjuden. Kom tyvärr
inte tillbaka heller.
Jag fick tillräckligt
med verktyg för att
klara mig.
Det enda jag hade
svårt för i behandlingen var att min unga
ålder räknades som vuxen. Visst, jag var
myndig – men långt ifrån redo att prata
problem med andra betydligt äldre vuxna personer. Utöver det är jag tacksam
över chansen jag fick. Det var intensivt
då vi sågs ett par dagar i veckan under en
kort period, men jag tror att det finns en
tanke bakom det intensiva schemat.
Mitt råd till er, som inte tror på att någonting hjälper. Det hjälper!
Jag träffade under ett par år olika
stödpersoner som skulle vägleda mig,
men som istället fick mig att springa ut
från terapirummet i tårar och känna hur
hoppet försvann. Det handlar om att hitta rätt person att förlita er på, en person

"Jag hade noll förväntningar
på behandlingen."

SÖKTE JÄMNGAMLA
Jag kände mig så otroligt liten och ensam. Jag blev orolig över att personerna
inte skulle förstå mig. Möjligen tycka
synd om mig, men jag ville inte ha något
medlidande – jag ville sitta i en ring med
jämngamla personer som förstår hur det
är att bli sviken av en förälder.
Vår gruppledare Peter insåg min situation snabbt. Han bemötte mig precis så
som man vill bli bemött. Jag ska givetvis
inte tala för alla, men det var med öppna

ma iväg mig, även om det var det mest
skräckinjagande jag någonsin gjort.
Jag drog ner medelåldern betydligt i
vår grupp, och det fick mig som sagt
att känna mig utstött och ensam. Men
då fanns Peter, han bemötte mig på den
nivån jag var på. Jag behövde inte låtsas
vara någon jag inte var. Jag fick gråta, jag
fick vara förtvivlad, jag fick vara arg, och
besviken. Men han fick mig också att le,
och se en framtid.
TACKSAM ATT JAG LYCKADES
Peter och hans behandling har en stor
betydelse till vem jag är idag.
Jag är tacksam över att jag lyckades ta
mig igenom det, trots min anhörigpro12
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ni kan skapa en trygg allians med. Innan
dess är det svårt. Men ha tålamod, och
våga släppa in personen i ditt liv. Det är
så värt alla tårar. Det var det för mig!
Resultatet blev det bästa. Jag har en
sambo som älskar mig, fortsatt kontakt
med pappa, bror och syster. Jag har en
fantastisk umgängeskrets och ett liv värt
att leva. Resultatet av anhörigbehandlingen blev att jag kunde acceptera vem
jag var, att inget var mitt fel och att jag
har rätt till att må bra.
ALLIANSEN VIKTIGAST AV ALLT
Idag är jag också utbildad anhörigterapeut, och jag lägger extremt mycket tid
och ork på att skapa en fin allians med
mina klienter. För mig är det väldigt viktigt. Ingen allians, ingen ärlig behandling.
Min text skulle som sagt handla om
vad som varit avgörande för mig, och
där har vi svaret.
Behandlingen i all ära, men alliansen
mellan mig och min gruppledare fick
mig och vara trygg och det räddade mig.

Det jag tänker är: TUR att Ida träffade rätt person och
skapade en trygg allians– vilket egentligen borde vara en
självklarhet kan man tycka. Denna person stannade kvar
och fanns där, vilket gjorde att hon vågade stanna kvar i
behandlingen, trots att det kändes “fel” från början.
Jag tänker också på detta med åldern. Ung vs vuxen
– övergången däremellan. Kanske skulle varit bra att ha
jämngamla (ungefär) i grupperna, både för trygghet,
igenkänning och att förstå att man inte är ensam i sin
situation och med sitt mående.
Viktigt att kunna lita på behandlaren för att våga prata,
känna HOPP och MOD.
Det jag kände när jag läste var att allt inte är svart. Man
kan göra föränding i sitt liv!

För nu när jag skriver, kommer jag
knappt ihåg uppgifterna och samtalen vi
hade. Jag kommer ihåg stöttningen från
Peter.

ATT DISKUTERA
Vad behöver vi i vår verksamhet vara uppmärksamma
på och hur kan vi stötta individanpassat?
Hur får vi de unga att känna sig välkomna och på
rätt plats?
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Alla förtjänar att må bra
När jag var 18 år kom jag i kontakt med
socialförvaltningen för första gången
och fick äntligen hjälp med mitt medberoende. Jag kom dit som förälder, inte
som barn eller tonåring. Som 17-åring
fick jag mitt första barn, en fantastisk
kille som betyder mer än alla stjärnor på
himlen. När jag sökte mig till socialförvaltningen var min son strax innan ett år
och jag kände att jag hade fått nog.
Jag är uppväxt i ett hem med alkoholproblematik, det betyder ofta att vi
utvecklar mönster och vi går in i olika
beteenden och roller för att kunna fungera. Detta hade jag givetvis ingen aning
om då. Min förälder blev så småningom
nykter och en tid senare träffade jag min
sons pappa.
Han hade också ett riskbruk. (och jag
skriver riskbruk före missbruk därför det
inte är i min plats att kategorisera honom) Det påverkade såklart mig. Det var
ett dysfunktionellt hem och en osund relation där mitt eget beteende, mitt kontrollbehov, min dåliga självkänsla, mitt
psykiska mående och mitt behov av att
omhänderta förvärrades kraftigt.
Min sons pappa kom och gick med
olika ursäkter, det var fyllor, brott, det
ena med det andra och jag kunde inte
lite på att han var drogfri längre, så jag
tog som sagt kontakt med socialtjänsten
för att få samarbetssamtal och stöd där vi
båda skulle medverka.
Han dök aldrig upp på vårt möte och
då nämnde kvinnan på socialförvaltningen anhörig programmet som de erbjuder på öppenvården. Jag minns inte
så mycket av vårt samtal, men jag får en
varm känsla i kroppen när jag tänker på
det. Jag visste heller ingenting om medberoende och i den stunden kände jag
inte heller att jag mådde speciellt dåligt.

Jag berättade lite om hur vår situation
såg ut och jag får en känsla av att hon
verkligen lyssnade och snappade upp
viktiga signaler. Hon, genom att erbjuda
mig information och en plats på anhörig
programmet, gav mig en brytpunkt i livet. En vändpunkt.
Rent spontant fattade jag nog ingenting om vad anhörigprogrammet innebar eller vad medberoende var för något.
Men jag kände nog å andra sidan att det
kunde vara riktigt skönt att saker skulle
handla om mig för omväxlings skull, och
att gå den behandlingen är det bästa jag
gjort i hela mitt liv.
Vi tycker ju ofta att det är konstigt hur
de barn som har föräldrar som missbrukar eller växer upp i ett hem där det finns
våld ofta möter en partner som har samma beteende, men etta är ju på grund av
de mönster vår hjärna “programmerat”.
Vi känner igen oss hos denne personen
och vi vet hur vi ska bete oss och vilken
roll vi har.
Så tack till dig som tog emot mig som
en 18 årig ung mamma och bemötte mig
som vilken annan mamma som helst,
som såg mig, och visade mig vidare till
rätt hjälp så jag har kunnat vara en sund
och frisk mamma till min son.
Och framför allt tack till P som höll
i min anhörigbehandling. Tack för att
du såg mig och mina känslor. För att du
lärde mig att hantera och känna mina
känslor, gav mig viktiga verktyg i livet
och för att du fick mig att förstå att jag
är den viktigaste personen i mitt liv, det
tar jag alltid med mig. Du är fantastisk!
Det finns hopp och det finns rätt hjälp
att få. Alla förtjänar att må bra!

15

Louise Sandberg, inspiratör
Louise Sandberg, 24 år gammal. Studerar litteraturvetenskap. Älskar att knåpa
ihop garn, dricka te, läsa böcker, baka
och äta kakor och kela med katter.

självmant till en kurator på ungdomsmottagningen som lyckades gå runt
systemet och få in mig i psykiatrin. Där
var det blandade meningar men tillslut
hamnade jag i kö
till psykolog och
fick under tiden
gå till dagsjukvård.
Samtidigt som
denna karusell
snurrade så var
jag även fast i det så kallade myndighetsträsket. Ingen berättade för mig
om mina rättigheter, försäkringskassan
var snabb med att neka någon form av
hjälp eftersom jag endast studerat. Jag
skulle inte till socialen för så gör man
inte i Trelleborg utan jag skulle till arbetsmarknadsförvaltningen. För att få
komma dit och få ekonomisk hjälp så
måste man vara inskriven på arbetsförmedlingen men det kan man inte
vara som heltidssjukskriven. Min första

"Jag bollades runt mellan olika
läkare på vårdcentraler som
sjukskrev mig och gav mig piller."
Jag blev sjuk under våren 2015, gick
långsamt in i en depression. I oktober
samma år gick jag även in i väggen. Började under 2016 självskada och led av
tvångstankar. Har ätit fem olika mediciner varav två gett bra verkan och en
fortfarande är insatt.
Jag bollades runt mellan olika läkare
på vårdcentraler som sjukskrev mig och
gav mig piller. Ingen remitterade mig till
psykiatrin trots att det var uppenbart att
medicineringen inte hjälpte mig. Jag gick
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handläggare på arbetsmarknadsförvaltningen var en eldsjäl som arbetade för
personens bästa, hon fick mig inskriven
på arbetsförmedlingen så att jag kunde
få ekonomiskt bistånd. Hon fick in mig
i arbetsträning och såg mig och min
sjukdom. Tyvärr blev hon inte uppskattad på sin arbetsplats och valde att lämna den. Jag är glad att jag då kommit så
pass långt att jag inte behövde ha kontakt
med min nya handläggare särskilt länge
för hon var inte av samma kaliber eller
åsikter.
Min vårdare på dagsjukvården var
den som berättade om UVT och att hon
trodde att det skulle passa mig perfekt.
Jag gick med i projektet redan under piloten och har varit med ända till slutet,
dock med ett litet uppehåll. Mina anledningar att gå med i projektet har alltid
främst varit själviska och för min egen
rehabilitering. Med tiden som jag mått
bättre så har jag också utvecklats i min
relation och vilja i projektet och har velat

hjälpa andra genom mina erfarenheter.
Det senaste året har varit omvälvande. Jag och min psykolog fick det efterlängtade genombrottet som varit avgörande för min återhämtning och mitt
tillfrisknande. Min energi och motivation att leva är tillbaka, jag har för första
gången på 20 år tillgång till mina äkta
känslor och har lärt mig en del sanningar
om mig själv och vad jag faktiskt känner,
tänker och vill. Jag har flyttat ihop med
min pojkvän och påbörjat nya studier.
I framtiden hoppas jag på att arbeta
vidare med att lära känna den person
som jag faktiskt är och hur mina känslor fungerar. Jag hoppas på att få fullfölja min utbildning och få ett arbete som
jag trivs med. Jag hoppas på att jag och
min sambo ska ha det fortsatt bra tillsammans och att jag ska orka med mer
i mina relationer till familj och vänner.
Och såklart så hoppas jag att den dagen
jag ska vara medicinfri ska komma snart.
Saker som vård och myndigheter kan
bli bättre på:
Informationsspridning.
• Kommunens hemsida måste förbättras, uppdateras och göras mer lättnavigerad. Information om vilken hjälp
som finns vid ekonomisk kris, akut
bostadskris och vård måste finnas
och vara lättillgänglig. Vården måste
bli bättre på att förmedla information
kring stödgrupper och alternativa vårdinstanser.
Bemötande.
• Läkare och myndighetspersoner bör
bli bättre i sitt bemötande av unga som
mår dåligt. Man kan inte bemöta en lidande människa med ett överseende
leende eller kritiska frågor. Det som
behövs är lyhördhet, medkänsla samt
en vilja att hjälpa personen man har
framför sig.

Omdirigering.
• Oavsett instans så måste man inse
när problemet överstiger ens förmåga. En läkare bör remittera en patient
som inte blir bättre av den aktuella
behandlingen. En arbetsförmedlare
bör koppla in en arbetspsykolog när
en person inte klarar av de uppgifter
som getts dem. En förmedlare på arbetsmarknadsförvaltningen bör koppla in personligt ombud om personen
framför dem uttrycker en stor oro och
förvirring kring sitt ansvar och sina
rättigheter gentemot myndigheter.
Saker som fungerar inom vård och
myndigheter:
Sköterskor.
• Förutom den sköterska som svarade
i telefon vid mitt första samtal så har
sköterskorna jag fått träffa bemött mig
med förståelse och tröst. De har uttryckt medlidande och kommit med
råd. De har agerat med värme och
medmänsklighet.
Triage och dagsjukvård.
• När jag fick komma till triage så togs
jag äntligen på allvar. Jag blev hörd
och fick hjälp. De hjälpte mig till dagsjukvård vilken är den instans som
höll mig vid liv och gav mig verktyg
att förstå mina symptom. De gav mig
ovärderligt stöd.
Eldsjälar.
• Inom alla myndigheter så finns det
anställda som går över eld och vatten
för att hjälpa de som kommer till dem
i nöd. De utnyttjar kryphål och stöder människan utefter dennes behov
och inte enbart efter en regelbok eller
siffror i statistiken. De ser vad som behöver göras och försöker med all sin
makt få det gjort.
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Att bota en halsfluss är
inte samma sak som att
lätta ångest
Min första kontakt var med primärvården. Jag ringde själv under sommaren
2015 då jag inte kom ur en lång svacka
med mycket dysterhet och distans till
mina känslor. Då fick jag inte mycket till
hjälp och bet istället ihop inför terminsstarten. Men i oktober 2015 tog det stopp
och jag behövde akut hjälp. Jag ringde
min vårdcentral som valde att inte ta
emot mig utan föreslog istället öppenvården (allmänpsykiatrin Trelleborg).
Efter många om och men där sköterskan på öppenvården ifrågasatte andra
instansers åsikter om att jag borde få
hjälpen från min vårdcentral och ingen
annan, så bokades en tid in till en vikarierande läkare på vårdcentralen. Denne
läkare tog ungefär fem minuter på sig för
att ställa diagnosen depression, skriva
ut piller och sjukskriva mig en månad.
Han ansåg dessutom inte att jag borde
gå till denna vårdcentral då jag flyttat
från Trelleborg till Lund. I Sverige har vi
fritt vårdval, jag har växt upp med denna vårdcentral och förutom lägenhet och
skola så hade jag mitt liv i Trelleborg. Det
är mitt val om jag vill ha kvar min vårdcentral i Trelleborg, inte läkarens.
Idag har jag inte längre kontakt med
vare sig den läkaren, den vårdcentralen eller ens primärvården. Efter ett års
hunsande mellan olika läkare i både
Trelleborg och Lund så fick jag komma
till allmänpsykiatrin och har idag min
läkarkontakt där.
Jag lyckades med hjälp av en underbar kurator på ungdomsmottagningen

komma in på allmänpsykiatrin i Lund.
Efter två möten med en psykolog som
ansåg mig frisk så remitterades jag om
till Triagemottagningen i Trelleborg.
Där får jag frågan om jag fått komma
till dagsjukvård? Jag visste inte ens att det
fanns. Denna instans med så många olika sätt att hjälpa hade inte nämnts under
mina 10 månader som sjukskriven. Och
via dagsjukvården fick jag reda på min
rättighet till personligt ombud, ekonomiskt bistånd och andra resurser kommunen har att erbjuda.
Hur min vårdcentral inte kan nämna
dessa hjälpmedel går mig helt förbi.
REFLEKTIONER
Psykisk ohälsa, en sjukdom som enligt
siffror borde kunna klassas som en folksjukdom. De flesta vet någon som lider
eller har lidit av det på någon nivå. Ändå
talar man knappt om det. För bara 3040 år sedan så stängdes man in på mentalsjukhus istället för att få hjälp. Idag
känns det ibland som om människor är
rädda att bli smittade om man talar för
högt eller för ofta om det. Dessutom är
det för få som vill arbeta med det. Krisen
inom psykiatrin blir allt värre och inte
ser det lovande ut med nya psykologer
eller psykiatriker. Personligen har jag
stått i kö 9-10 månader för att få komma
till psykolog, vårdgarantin ligger på tre.
När jag sökte hjälp hos min vårdcentral
så förväntade jag mig att bli sedd av den
läkare jag mötte, jag väntade mig att
denne skulle ha kunskap nog att anting18

en hjälpa mig med behandling eller med
att se till att jag hamnade hos en instans
som kunde.
Istället är deras första reaktion att titta lite fundersamt på en. Efter en stund
skriver de ut piller och gör en kort undersökning för att konstatera att det inte
ligger något uppenbart fysiskt problem
bakom symptomen. En sjukskrivning
görs direkt. Sedan fortgår det. Efter en
månad är man tillbaka; Bättre? Bra, återgå till ditt liv i 100 % takt utan att kolla på
om det var livsstilen eller ens personliga
situation som låg till grund för symptomen. Inte bättre? Vi höjer dosen eller
byter medicin och förlänger sjukskrivningen.
Alltså får jag gå hemma och knapra
piller som till alla mina olika läkares
frustration inte har fungerat utan snarare gjort mig sämre.
Allmänläkare har för lite kunskap
och behöver få för vana att skicka psykiskt relaterade fall till instanser med
den kunskapen, inte skriva ut piller och
hoppas att det ska gå över av sig själv.
Det må heta att man är sjuk, att man
drabbas av en depression likt en halsfluss
och att man blir diagnostiserad. Men
psykisk ohälsa kan inte alltid förklaras
med syndrom eller fysiska faktorer, inga
bakterier eller virus. Ofta spelar händelser, stress och personsyn en stor roll,
något som inte är kriterier i en sjukdom.
Alla får inte en diagnos och får stämpeln
“psykiskt sjuk”. Alla passar inte in i de få
mallar man har för olika diagnoser.

Dessutom kan det vara svårt för en
själv att identifiera sig som just sjuk.
Det finns många tillfällen, dagar nästan
veckor där jag känner mig som mig själv,
normal. Men på två sekunder kan allt
sluta fungera. Bilder om att jag ska skära
mig dyker upp för min inre syn och paniken kryper. Samtidigt blir jag apatisk
och orörlig. Stiga upp är omöjligt, äta är
omöjligt, duscha är omöjligt osv. Är jag
sjuk om jag inte kan få mig själv att stiga
upp? Är jag sjuk om jag inte har aptit?
Är jag sjuk för att jag blir så trött att en
dusch skulle bli för mycket? Läkare kan
inte hitta en diagnos, kuratorn kunde
inte hitta en diagnos och psykiatrikern
kan inte hitta en diagnos. Är jag ändå
sjuk? Eller är det något som är funda-

"En läkare
borde inse sin
maktposition
och vara ödmjuk
och lyssna på
vad patienten
berättar."
mentalt fel? I mitt psyke? I mitt sätt att
se och uppleva världen omkring mig?
Händer detta på grund av signalämnen i
obalans eller förtränga minnen från min
barndom? Skulle mitt självskadebeteende ha uppkommit om jag fått hjälp tidigare? Varför fungerar mina mediciner på
ett sätt som enligt min psykiatriker inte
borde vara möjligt?
En patient som mår så dåligt som jag
gjorde ska inte bli bemött med ifrågasättande och överseende leenden. Bara för
att patienten tagit sig dit och dessutom

kan både förklara sin situation och föra
dialog så innebär inte det att patienten
mår bra.
En läkare borde inse sin maktposition och vara ödmjuk och lyssna på
vad patienten berättar. Jag kan köpa att
man skickas hem på en månads sjukskrivning som en initial behandling/
rehabilitering. För många är det kanske en längre vila som behövs. Men
om patienten inte blir bättre så anser
jag att läkare ska ta detta på allvar och
påbörja en mer noggrann psykiatrisk
undersökning.
Piller kan man, som sagt, ordna.
Magiska piller som rubbar signalämnen och hormoner och ger en alla
möjliga biverkningar men skicka mig
vidare till en instans utrustad för de
problem jag uppvisat? Nej. Borde
inte det vara bland det första man
gör? Antidepressiva är ofta bra för att
lätta ett dåligt mående men idag vet
vi att det är extremt sällan som det
räcker med medicinering för psykisk ohälsa.
Om läkaren inte kan sätta en
säker diagnos relativt direkt så bör
denne remittera patienten vidare till
en instans med mer erfarenhet och
med möjlighet till längre kontakter är 15 minuters möten en gång
i månaden. I Trelleborg finns Triagemottagningen som kan bedöma
vilken form av psykiatrisk hjälp
som patienten behöver, de är dessa
som borde ta över när primärvården inte kunnat hjälpa tillräckligt.
Att bota en halsfluss är inte samma
sak som att lätta ångest.
Jag lider alltså av psykisk ohälsa. Om jag är sjuk eller inte sjuk
kan ingen konstatera. Antagligen
skulle en psykolog kunna utesluta många saker, men då måste
man, till att börja med, få
träffa en.
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Min reflektion är att
hon är modig att våga ta
kontakt – samtidigt som
jag blir frustrerad över att
hon inte tas emot. Det är
synd att när hon verkligen
tar mod till sig, och har ork
att ringa vårdcentralen, så
möts hon av hinder istället
för att de försöker hitta
ett sätt att hjälpa henne.
Kanske till och med att sätta
sig in i hennes situation.
Att hon ”biter ihop gör ju
bara att det går ännu längre
tid – även när hon då gör
ett nytt försök måste hon
”fightas” för att få hjälp.
Jag tänker: Bra gjort! MEN
för andra som heller knappt
orkar...vad händer med dem?
Jag ser att det får
konsekvenser och ibland
förödande sådana. Kommunen
och regionen behöver
tillsammans erbjuda rätt och
anpassat stöd – i rätt tid!
Jag känner irritation och
funderar vad som hänt om
hon fått en tid när hon först
tog kontakt – ett samtalsstöd
från första stund. Tänker att
hon då kanske sluppit mycket
annat.
Det finns ett stort
informationsgap om vilken hjälp
som finns och människor som
vågar se och agera – oavsett roll.
I Trelleborg finns det många
bra initiativ och hjälp att få, men
var man hittar dessa och vem de
är till för får man försöka ta reda
på på egen hand, vilket kan vara
mer än svårt.

ATT DISKUTERA
Hur fyller vi informations
gapet och vem gör det?

Dagsjukvården gav mig
vändningen
Den insats som har haft störst inverkan
på mig och mitt mående är tiden hos
Trelleborgs dagsjukvård. För att få
komma till dem så måste man
vara inskriven hos allmänpsykiatrin. Min väg in
kom via Lunds psykiatri, de remitterade mig
när jag flyttade från
Lund till Trelleborg
och då fick jag
komma till triagemottagningen.
Där utvärderas
man och skickas
vidare till rätt instans inom Trelleborgs psykiatri.
”Jag bara tittade
på henne med frågande ögon, dagsjukvård? Vad är det?”
FÖRSTA MÖTET
Mitt första möte på triage var
med en varm och trevlig sjuksköterska. Hon bad mig berätta varför jag kommit och jag förklarade min brokiga väg
in i vården och psykiatrin. Hon kunde se
på mig att jag var trött på att kämpa och
ställde frågan om jag fått gå på dagsjukvård tidigare. Jag bara tittade på henne
med frågande ögon, dagsjukvård? Vad
är det? Jag hade aldrig hört talas om det
tidigare. Hon sa att då skulle hon skicka
in en remiss direkt, för dagsjukvård hade
jag ju rätt till i väntan på behandling.
Hon gav mig ett par broschyrer om olika
aktiviteter på dagsjukvården och beskrev
dem kortfattat.

gruppen. Då började vi med frukost
klockan nio var vardagsmorgon innan
vi hade aktiviteter såsom avslappning,
kreativt skapande eller egenvård.
Vi avslutade med att skriva ner
olika positiva händelser i vår
vardag för att öva oss på
att se det positiva i våra
liv. Denna rutin var
välkommen för att jag
skulle kunna ta mig ur
sängen och ut ur huset om dagarna. Det
gav en start på dagen
som
underlättade
för andra aktiviteter
efter dagsjukvårdspasset. Att veta att
någon väntade på mig
och att jag inte behövde
prestera något var en välkommen lättnad från mina
egna krav, måsten och känsla
av misslyckande. Efterhand som
jag mådde bättre så sattes andra
insatser inom dag
sjukvården in bl.a.
varmvattenavslappning och ångestskola.
Kort därefter fick jag ett brev hem där
jag hälsades välkommen att få träffa en
vårdare och starta en planering. Denne
vårdare blev min personliga kontakt och
det var med henne som jag fick samtala
om vilka insatser jag ville prova och sedan utvärdera hur de hjälpte mig.
”Att veta att någon väntade på mig och
att jag inte behövde prestera något var en
välkommen lättnad från mina egna krav,
måsten och känsla av misslyckande.”
Till en början gick jag i förmiddags20

FÖRSPILLD TID
Redan vid det där första mötet med
sjuksköterskan på triage så ställde jag
mig själv frågan varför jag inte hade fått
komma hit direkt, när min förste läkare
bestämde sig för att jag var deprimerad.
En allmänläkare är inte specialiserad för
psykiska besvär, deras patientkontakter
är ofta korta och avhjälps lätt med mediciner. Men en depression är sällan kort
och det räcker sällan med enbart medicin utan majoriteten behöver samtals-

stöd i någon form. Det är allmänläkaren
som ska remittera till triage i Trelleborg
men min läkare ville att jag skulle byta
vårdcentral till Lund istället för att erbjuda mig att få komma till den instans som
är bäst förberedd för att hjälpa mig med
mina besvär.

dit tidigare, när den första månaden med sjukskrivning och
medicin inte gav någon som
helst effekt. Istället hann det gå
ett år.

SVÅRT VETA ATT HJÄLP FINNS
Om man inte tidigare har haft psykiska
besvär, eller känt någon, så är det svårt
att veta vilken hjälp som finns att få och
vad man har rätt till. Det var inte precis
så att skolan kunde berätta för mig att
jag skulle gå till triage. Inte heller den
kurator som jag träffade under sommaren innan jag gick in i väggen berättade
något, trots att hon ansåg att jag behövde
hjälp. I mitt fall var det enbart läkarna
som kunde berätta för mig att triagemottagningen fanns men det var ingen
av dem som gjorde detta. Jag är tacksam
för att jag fick komma till dagsjukvården
men jag anser att jag borde fått komma

ATT DISKUTERA
1. Hur skulle det vara möjligt att lotsas rätt
från början – vad behöver ske?
2. Varför måste man gå igenom så manga
olika instanser? Kan man lära sig av det
man gör
inom dagsjukvården och implementera
i andra verksamheter och/eller
sammanhang?
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Jag blir både glad, ledsen,
frustrerad och förbannad när
jag läser texten. Jag reflekterar
över att hon måste gå igenom
många instanser för att hamna
rätt i detta fallet. Tiden går för
individen som inte får rätt hjälp
och det försvårar mycket. Min
erfarenhet är att ju senare man
får hjälp, desto längre tid tar det
att ta sig tillbaka.
Uppfattar det som att “rätt”
hjälp finns, men att det finns ett
informationsgap, okunskap eller
ett “systemfel” – både hos individen
och hos de olika instanserna.
Glädjande nog träffar hon rätt
person som faktiskt lotsar henne
rätt, så att hon till slut hamnar
där hon kan få hjälp. Det verkar
också som att när hon väl kommit
rätt händer saker och ting snabbt
och hon får det hon behöver.
Hon är tydlig med att när hon
får en personlig kontakt, så löser
det många andra knutar och hon
kan koncentrera sig på att bli bra/
bättre. Tror starkt på detta, så länge
det är engagerade, kunniga personer,
som är “på rätt plats” och vill göra
skillnad för andra så gör det mycket
gott för individen.
Jag känner att texten belyser
hur viktigt det är att befinna sig i
ett sammanhang, och att det går på
individens vilkor – därmed inte sagt
att hen inte har skyldigheter, men
att man ser just henne och hur hon
kan ta sig vidare. Skönt att veta att
denna typ av aktiviteter finns, men
funderar över hur enkelt det är att ta
sig dit på egen hand och om det över
huvudtaget är möjligt för vissa.

Arbetsförmedlingen och jag
Första gången jag skrev in mig på arbetsförmedlingen var direkt efter studenten
2014. Jag hade inget sommarjobb och
skulle flytta i mitten av Augusti. Som
inskriven måste man söka minst 10 jobb
per månad. Jag hade fyllt i intresseområden på mina sidor inne på arbetsförmedlingens webbplats så att de kunde föreslå
lämpliga jobb. När man pratade med
handledare var deras tips om hur man
ska kunna få ett jobb följande; sök de
jobben som finns ute på webbplatsen och
lämna ut cv till affärerna i stan. Dessa två
saker kan man göra utan att vara inskriven där så jag frågade om de inte kunde

er upp en. Jag arbetade där i fyra dagar.
Fyra dagar av att känna mig hemsk att
ringa upp och störa människor med enkäter som skulle leda till att fler skulle
ringa dem eller försöka sälja bokpaket
som i det finstilta var extremt mycket
sämre än vad det lät som. På den tredje
dagen kände jag att min magkatarr från
gymnasiet kom igång igen och på den
fjärde dagen tackade jag nej till att arbeta
vidare.
Nästa gång jag hade kontakt med
arbetsförmedlingen var våren 2016. Jag
hade varit sjukskriven ett par månader
och tagit paus från utbildningen utan att

jag skulle vara hos dem men skrev ner
min historia på min profil. (vilket jag inte
förstod eftersom den tidigare handläggaren hade skrivit in allt samt planen med
arbetspsykologen på min profil) Sedan
dröjde det ett par veckor innan jag skulle
få träffa rehabiliteringshandläggaren.
Innan jag skulle träffa henne skrev jag
in mig på arbetsmarknadsförvaltningen
så att jag kunde söka ekonomiskt bistånd
då det var min enda möjlighet till att ha
en inkomst innan arbetsförmedlingen/
försäkringskassan kom igång med min
aktivitetsersättning. När man får ekonomiskt bistånd krävs det att man visar att
man vill ut ur sin ekonomiska kris
och arbetsmarknadsförvaltningen
kräver då att man är inskriven på
arbetsförmedlingen som ett led I
att bli självförsörjande.
Mötet med den nya handläggaren på arbetsförmedlingen gick dock
inte så bra. Hon lyssnade på vad jag
hade att säga om vad som hade planerats i Lund och hur jag mådde men det
enda hon sa var att eftersom att jag var
sjukskriven 100% så ansåg hon inte att
jag borde vara inskriven överhuvudtaget.
Dessutom la hon ner arbetet kring min
rätt till aktivitetsstöd.
Jag tror inte att jag behöver förklara
hur nedslagen jag blev efter detta möte
eller hur förvirrad jag var över att den
färdiga planen som redan fanns kunde
appliceras i Lund men inte i Trelleborg.
Jag förstår ännu inte varför någon arbetar som rehabiliteringshandläggare när
denne inte vill/kan hjälpa någon som är
sjukskriven att faktiskt bli arbetsför igen.
Jag är därför tacksam över att min handläggare på arbetsmarknadsförvaltningen
kunde ta tag i situationen och se till att
jag förblev inskriven.
I december 2016 bad min handlägga-

"Mötet med den nya handläggaren på
arbetsförmedlingen gick dock inte så bra."
hjälpa till mer. Men jag blev åter hänvisad till jobben på hemsidan, vilka mest
bestod av yrkesroller som krävde utbildning likt sköterskor och läkare samt en
hel hög med telefonförsäljningstjänster.
Den enda skillnaden på att söka jobb
på egen hand eller få hjälp av arbetsförmedlingen var att de skickar brev där de
tipsar om olika jobbannonser. Jag fick totalt under mina 2 ½ månader ett sådant
brev. De tipsade om att jag, en 19årig tjej
utan butiksvana, skulle söka jobbet som
stängningsansvarig på 7-Eleven inne på
Malmö central. Detta jobbet hade arbetstimmar efter att sista bussen hem
till Trelleborg gick och jag hade inget
körkort vilket krävdes på meritlistan. Så
detta tipset var ju inte särskilt hjälpsamt.
Efter tre veckors sökande utan resultat så blev jag tvungen att acceptera ett
jobb som telefonförsäljare. Jag ville absolut inte jobba med telefonförsäljning
eftersom jag själv avskyr när säljare ring-

vilja hoppa tillbaka någon gång snart. Jag
bodde då i Lund och gick till kontoret
där och skrev in mig. Den handläggaren
jag fick sa att han trodde att jag skulle behöva mer hjälp än pepp på att söka jobb
och skrev över mig till deras rehabiliteringshandläggare. Denna handläggare
lyssnade noga på min sjukdomshistoria
och på hur jag inte trodde att jag skulle fortsätta plugga så fort jag blev frisk.
Hon föreslog sedan att jag skulle få träffa
deras arbetspsykolog för att avgöra hur
vi skulle göra med mig. Hon pendlade
mellan att jag skulle gå ett program inför
arbetsträning eller om jag skulle gå en
förberedande kurs innan men det skulle
vara upp till arbetspsykologen.
Tyvärr kom aldrig den dagen då jag
fick träffa deras arbetspsykolog eftersom
jag flyttade tillbaka till Trelleborg och
skulle då inte ha råd att pendla. Jag fick
därför skriva in mig i Trelleborg. Personen som skrev in mig var skeptisk till att
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re att alla instanser som var aktiva med mitt fall skulle samlas till
ett avstämningsmöte med henne
och försäkringskassan. Vad försäkringskassan skulle ha där och
göra har jag ingen aning om eftersom jag inte var berättigad till
ett endaste öre från dem då jag
bara studerat och inte jobbat
mer än på sommaren tidigare. Datum eller vidare kontakt
kom inte förrän vi alla kallades
till möte i mitten på Mars. Väl
på plats där var alla närvarande förutom försäkringskassan,
som istället representerades av
annan part istället. Rehabiliteringshandläggaren från arbetsförmedlingen kom inte. Personen hade varken meddelat
förhinder eller kom senare till
mötet. Vi hade mötet ändå och
nu fick invänta ett godkännande. Det tog ett par veckor
innan vi fick veta att det blivit
en dubbelbokning. Förutom
strulet med min handläggare så glömde hon dessutom
att berätta att jag ändå skulle skriva aktivitetsrapporter
vilket då resulterade i att jag
missade det och fick reda på
det via varningsbrev.
Vad poängen är med att
jag ska skriva aktivitetsrapporter vet jag inte. Jag har
inget arbetsrelaterat utan
skriver istället att min behandling fortgår, jag fortsätter vänta på psykologtid
och jag fortsätter delta i
dagsjukvårdens aktiviteter.
I de kommande kan jag nu
(maj 2017) äntligen skriva
in något som liknar arbete, nämligen arbetsträning.

Jag kan vara empatisk inför att Louise ifrågasätter vissa saker
utifrån hur hon upplevt kontakten med oss, tex:
– Att inte få mycket hjälp och stöd. Arbetsförmedlingen arbetar
efter uppdrag av regeringen som fattar beslut kring hur hjälpen och
stödet ska se ut.
– Att det var skillnad mellan olika kommuner. I detta avseendet ska
det inte vara någon skillnad mellan kommunerna men det kan finnas
skillnad gällande budget och hur man använder resurserna lokalt.
– Hennes inställning/förväntan gällande ”rätten till” aktivitetsstöd
och ”i väntan” på att det ska komma igång. För att få t.e.x. aktivitets
stöd så krävs det att man uppfyller vissa kriterier som man ska
ha fått information om så att man vet vad som förväntas av en.
Exempelvis kan man inte vara sjuk under en längre tid och man ska
kunna delta i aktiviteter.
– Att hon inte förstår hur en rehabhandläggare inte vill eller kan
hjälpa pga att man är sjukskriven på heltid. Om man är sjukskriven
och vill igång med arbetsträning måste Försäkringskassan initiera
ett samverkansmöte/avstämningsmöte. FK deltar inte såvida man inte
redan uppbär ersättning från dem.
Gällande aktivitetsrapportering så kan man som sökande ifrågasätta
nyttan med det men det är bestämt av regeringen att alla som är
inskrivna ska aktivitetsrapportera och det står i den planeringen
man får från oss, vilket inte alla läser. I denna texten känner jag att
jag måste försvara Arbetsförmedlingen då det är tydligt att det finns
olika bilder av vad man kan förvänta sig och att det ibland blir fel, när
individen känner att hen inte får stöd. Men detta stödet kanske inte ska
komma från just denna myndighet just då. Viktigt är kanske att kunna
lotsa rätt,och förklara vem som gör vad, utan att bara bolla personer
vidare. En annan sak som blir viktig är att det inte får bli ett påhopp
på den enskilde personen, som styrs av olika ramar, regler eller sitt
mående. Det vill säga ett tydligt system där man får den hjälp och det
stöd man har rätt till, av rätt instans.

ATT DISKUTERA
Hur kan vi underlätta för att individen inte ska behöva
upprepa och “börja om från början”?
Hur informerar vi om rättigheter, system och skyldigheter
på ett sätt som gör att individen vet vad man kan förvänta
sig samt vilka förväntningar som ställs på en?
Hur säkerställer vi att individen är medveten om vad man
“skriver under på”?
Hur kan vi underlätta kontakten, samspelet mellan
myndigheter och vägen framåt för individen?
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En kontakt
mellan mig och
försäkringskassan
Försäkringskassan var för mig en okänd myndighet som inte har
särskilt bra rykte. De är de som sköter sjukbidragen och som ska ha
in läkarintygen för att godkänna sjukskrivningen. De gör även en
del annat som har med olika bidrag att göra men jag har inte varit
berättigad att ansöka om dessa.
Jag fick veta att jag efter 14 dagars sjukdom skulle skicka in ett
läkarintyg till dem för att kunna fortsätta vara sjukskriven från universitetsstudier. Försäkringskassan godkände dock inte min första
läkares remiss då de ansåg att han inte beskrev mitt tillstånd tillräckligt utförligt. När jag ringde för att se hur allt var så sa de att de hade
försökt få en bättre beskrivning per telefon men att han inte kunnat
ge bra svar. De godkände sjukskrivningen ändå för att underlätta
för mig.

"Varför ska man som student bli
utslängd från trygghetssystemet
bara för att man inte arbetat?"
Min nästa kontakt med dem var hur det skulle bli angående
pengar nu och de förklarade att jag skulle få mitt CSN bidrag+lån
istället för sjukpenning fram till skolårets slut. Därefter var jag inte
berättigad några vidare bidrag därifrån eller från försäkringskassan
eftersom jag aldrig jobbat i 6 månader på samma arbetsplats utan endast studerat. Hur det kan få lov att vara såhär förstår jag inte. Varför
ska man som student bli utslängd från trygghetssystemet bara för att
man inte arbetat? Det är allmänt känt att en universitetsutbildning
är som ett heltidsjobb med en del arbete hemma men ändå får man
ingen ersättning om man går in i väggen eller drabbas av en långvarig
sjukdom. Dessutom förväntas man nästan i dagens samhälle studera
vidare för att visa att man vill ha ett bra jobb.
Resultatet blev att jag har fått söka ekonomiskt bistånd istället, i
alla mina många månader som sjukskriven. När jag väl blev så pass
frisk att jag nu kommer kunna ingå i projektet eller arbetsträning så
ska jag egentligen kunna söka en del bidrag från försäkringskassan
igen. Istället blev jag rekommenderad av en av mina handläggare att
fortsätta söka ekonomiskt bistånd ett tag till för att slippa krav och
liknande från myndigheter då min sjukskrivning nu gått ner till 75%.
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Att som ung och sjuk sätta sig in i olika
myndigheters regelverk är inte lätt och
egentligen näst intill omöjligt. Det är
inte heller lätt att förstå varför olika
uppmaningar ges i olika riktningar och
som inte stämmer med tidigare besked.
Att över huvud taget få olika besked och
delvis bollas fram och tillbaka utan att
förstå varför skulle i värsta fall kunna
fördjupa ett sjukdomstillstånd. Att
dessutom, som Louise, känna att hon
måste studera för att ha en framtid
och samtidigt inte kunna på grund av
sjukdom verkar inte kunna bidra till en
bra återhämtningsprocess.
Att ha en coach genom dessa system
skulle kunna vara en lösning eller, som
inom vården, en fast vårdkontakt som
lotsar, förklarar och förmedlar kontakt
med dem som har information.
Upplever att hon inte fått kunskap
om ”systemet” – vilket ju som sagt inte
är helt enkelt. Det är viktigt av den
enskilde att ha realistiska förväntningar
och veta hur allt fungerar – vilka är
mina rättigheter och skyldigheter.
Vilken hjälp kan jag få, var kan jag få
den och hur gör jag? Det skulle vara
bra att hitta en form att informera
den enskilde ett tidigt skede och på ett
sådant vis se till att personen är rustat
vid steget ut i vuxenlivet. Kanske
redan i högstadiet ha informationer
om hur ”vuxenlivet” fungerar och vart
man kan vända sig. Säkert viktigt med
realistiska förväntningar, vilket kan
vara svårt att ha med bristfällig kunskap
och i kombination med ohälsa av alla
dess slag.

ATT DISKUTERA
Hur säkerställer vi att
individen har kunskap om sina
rättigheter och skyldigheter?
Vad fungerar och vad fungerar
inte idag?

En krönika
September 2019. Jag påbörjar mitt andra år med
distansstudier inom litteraturvetenskap. Jag ska
snart diskutera huruvida min medicinering ska
avslutas snart. Jag är frisk.
Efter ett år av möten med min psykolog hände
något. Jag kan inte sätta fingret på det men plötsligt
kom min hungerkänsla tillbaka, den försvann när
jag var 14 år gammal. Min psykolog har alltså
lyckats guida mig fram till att sluta stänga av mina
känslor. Vi vet inte när eller varför jag stängde
av men vi vet att jag måste ha varit ett litet barn,
kanske när jag var så liten som 3-4 år gammal. Men
nu är de alltså igång. Nu resonerar jag inte bara
att jag borde känna såhär eller att det är onödigt
att bli upprörd över detta osv. osv. utan nu känner
jag faktiskt spontana känslor. Det är superläskigt.
Jag kan inte nämna dem alla men jag lär mig. Min
psykolog hjälpte mig en bit på vägen och har nu
gett mig förtroendet att klara mig själv igen. Min
motivation är tillbaka. Min envishet och vilja är
tillbaka.
Med detta kom också rastlösheten. Jag vill bort
från att vara sjuk. Bort från att vara beroende och
maktlös. Bort från att vara frustrerad och fångad.
Jag vill!
Inse vad jag faktiskt tycker om, inte vad jag vill
tycka om. Jag tycker inte om matte. Jag tycker om
att prata med människor. Jag tycker om att skapa.
• Inse sanningar om mig själv. Jag blir arg. Jag är
kreativ. Jag är inte den person jag intalat mig att
jag borde vara.
• Inse vilken frihet de två första stegen gett mig. Jag
får vara annorlunda mot vad jag ansett att jag är
eller borde vara. Ordet ”borde” är numera i princip
förbjudet, det hjälper inte mig framåt.
• Fundera kring mål i framtiden. Jag vill bo med
min pojkvän. Jag vill vara oberoende. Jag vill
jobba med något jag tycker om.
• Hur tar jag mig dit? Jag vill läsa
litteraturvetenskap! Jag vill läsa programmet i
Umeå! Med CSN igen så kan jag ta mig loss från
min boendesituation!
• Action. Första året på programmet kan läsas över
två år på distans = jag kan bo med Erik i Luleå
(som jag saknat sedan jag flyttade). Sök kurserna,
boka flyget, ändra folkbokföring.
Jag har orkat. Jag har gjort vad jag vill, vad JAG
vill. Inte vad jag tror andra tror att jag vill. Inte
vad jag “borde” vilja. Inte vad som ger en “säker
framtid”. Vad jag VILL.
Min psykolog gav mig något väldigt stort. min
frigörelse. Även om hon säger att det är jag som

gjort arbetet så är det tack vare henne som jag vetat
hur, vågat prova och haft möjligheten att försöka.
Jag var så trött på att må dåligt, att vara fast.
När jag väl blev fri så ville jag vara fri från allt!
Jag ville inte leva kvar i hur dåligt jag mått, vilket
helvete jag levt igenom eller hur svårt det var att
komma ut. Jag ville leva. Jag ville njuta av att orka
plugga, orka laga mat, kunna ha en dygnsrytm
och ta hand om mig själv och vara frisk. Det blev
ett uppehåll från projektet och en snabb flytt från
allt. Under mitt uppehåll har jag hanterat känslor
kring händelser i mitt liv som jag aldrig kunnat
bearbeta innan. Jag har insett lite hårda sanningar
och jobbat med att acceptera dem. Samtidigt har jag
vågat prova igen med sådant som jag inte klarat
innan. Jag har accepterat att jag inte kommer
fungera som innan jag gick in i väggen och att
det faktiskt inte heller är önskvärt. Jag lär känna
mina känslor och de sanningar de bär med sig. Jag
lär känna mina gränser och försöker anpassa min
självbild efter verkligheten. Jag kan mer än jag tror.
Läkare och andra säger inte att jag är intelligent
för att luras, det får lov att vara sant utan att jag är
självcentrerad. Jag får lov att tycka om mig själv
och ge mig själv cred för saker jag gör. Jag får lov
att ignorera min högkänslighet och inte springa till
alla andras undsättning hela tiden. Jag får lov att
sätta mig själv först, jag VILL sätta mig själv först.
Det har jag aldrig gjort tidigare.
Mitt liv har blivit bra mycket mer som jag vill ha
det. En lugn vardag och ett lugnare sinne. Snart kan
jag vara fri från mediciner och leva med hjälp av de
redskap jag lärt mig. Jag vet nu skillnaden på vad
jag tänker och känner. Jag vet att jag känner när
det blir för mycket och jag vet att jag inte är rädd för
att be om hjälp längre.
Unga Vuxna Trelleborg har gett mig så mycket
energi, hjälp och stöd. Jag har blivit bemött med
genuinitet och öppenhet. Jag har blivit lyssnad på,
uppmuntrad och uppskattad. Jag har fått berätta
min historia, jag har fått kräka av mig över alla
orättvisor jag utsatts för och jag har fått hjälp att
faktiskt förändra och påverka.
Jag vill tacka alla som har läst mina texter. Jag
hoppas att de har kunnat bidra till en förändring
som ska kunna hjälpa de som drabbas av
psykisk ohälsa och fastnar i vårdkarusellen eller
myndighetsträsket.
Ett särskilt tack till Duke och Josefin på UVT.
Utan ert engagemang och stöd så hade detta
projekt aldrig blivit av, ni är bäst!
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men det visade sig vara det bästa jag
gjort för mitt psyke än så länge. (Detta
var ingen uppmaning till att bli djurägare när man inte har ett stabilt mående,
jag hade bara tur den gången).
Mitt mål är att hjälpa andra genom
min historia och mina erfarenheter och
med hjälp av min passion för skrivandet

kan jag nå ut till alla som behöver det.
En aktiv självskadare...en person utan
hopp för framtiden...en medberoende...
en nyfiken individ...en väldigt vilsen
politiker...You name it! Kan jag påverka
någon positivt – om så bara EN enda
person – så har jag nått mitt mål och
uppfyllt en dröm!

Johanna Nilsson, inspiratör
Johanna, 24 år gammal. Sambo och
mamma till en 10-årig byracka. Föreläser och pluggar till undersköterska.
Jag vet inte riktigt vad som hände
som gjorde att allt blev så fel, men redan
som tolvåring var jag deprimerad och en
såkallad aktiv självskadare, och det fanns

hade kontroll, men framförallt tyckte jag
om att straffa mig själv. Jag ansåg att jag
förtjänade det. Jag förtjänade smärtan.
Jag lyckades hålla mitt självskadebeteende hemligt i nästan 2 år, men till slut
kom någon på mig och jag var så besviken på mig själv. Jag klarade ju INGENTING. Med facit i hand
är jag tacksam över den
uppmärksamma klasskamraten som “skvallrade” på mig. Jag vet än
idag inte vem i klassen
som såg mina skärsår och berättade för
personal på skolan, så har tyvärr aldrig
kunnat tacka.
I nionde klass fick vi en viktig uppgift i svenska. Vi skulle skriva en självbiografi. Vid detta laget visste alla om
mina problem med depression, ätstörningar, min familjesituation och mitt
självdestruktiva beteende. Efter lektionen fick jag stanna kvar, och min lärare
(en av mina favoriter) sa åt mig att jag

"Skriva är något jag kan,
och jag är bra på det!"
inte en tanke på att jag någonsin skulle
sluta. Jag älskade att skada mig själv. Jag
kände mig nästan hög på endorfiner, jag
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skulle ta denna uppgiften på allvar. Jag
skulle skriva en riktig självbiografi som
bara hon skulle läsa. Efter många veckors skrivande lämnade jag in uppgiften
och jag har nog aldrig känt mig så naken i hela mitt liv. Jag hade varit 100%
ärlig för första gången på väldigt länge,
och tillbaka fick jag ett stort MVG och
en personlig text från min lärare. Det var
där och då jag insåg. Skriva är något jag
kan, och jag är bra på det! Nu var det slut
på att dölja mina känslor och tankar.
Om jag skulle beskriva mig själv skulle jag säga att jag är en godhjärtad, empatisk filur. För mig är det viktigt att kunna
prata om sådant som är jobbigt, men
samtidigt kunna skratta åt eländet med
personer som genuint bryr sig och försöker förstå. Favoriten i mitt liv är min
hund, Ina, som hjälpte mig att komma
upp på benen igen i april 2016. Jag är en
sådan person som gör väldigt spontana
saker. Att bli hundägare är en av de där
lite smått galna spontangrejer jag gjort,
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Jag hoppas att fler kommer våga börja
berätta sina historier och livserfarenheter, för det är precis det vi behöver - upplysning från individen om hur verkligheten faktiskt ser ut! Och ni är inte
ensamma, vi är många som stöttar!
Och just det! Mitt namn är Johanna,
och jag tror på att vi kan göra skillnad.

SJÄLVSKADEFRI TACK
VARE TEAM AGNES
I januari 2016 satte jag min fot hos Team
Agnes för första gången, och visste knappt
vad jag gav mig in på eller kunde förvänta
mig. Jag var osäker men kunde inte tacka
nej till att kanske kunna bli självskadefri.
Jag var redo.
Det var Allmänpsykiatrin som hjälpte mig att få komma till Team Agnes. Det
enda jag visste var att jag fått en remiss till
gruppterapi i Malmö för att få hjälp med
mitt aktiva självskadebeteende. Jag var osäker men kunde inte tacka nej till att kanske
kunna bli självskadefri. Jag var redo.
Team Agnes är en mottagning i Malmö
för de som behöver psykiatrisk specialistvård. De finns för de som är 14 år och äldre
med impulsivt riskbeteende, tex självskadebeteende. De tar även emot den som fyllt
18 år med borderline – emotionellt instabil
personlighetsstörning. (Om man inte har
någon kontakt med psykiatrin och kan få
hjälp därifrån så kan man vända sig till sin
vårdcentral. De kan skicka remiss till Team
Agnes om de anser att du behöver det!)
En gång i veckan under 4 månaders
tid satt jag på Team Agnes med personer
som hade självskadebeteende - precis som
jag! Det var otroligt givande att få prata
om sådant som många inte riktigt förstår.
Men det var inte bara det som fick mig att
förstå hur ett självskadebeteende och beroende faktiskt fungerar, vi fick även väldigt
mycket bra fakta, genomgångar, tips och
hemläxor som man lärde sig något utav och
faktiskt har användning för.
Det som var viktigast för mig var gemenskapen och lärdomen om hur man
kontrollerar impulser och beteendemönster man vill bli av med. De 16 veckorna
förändrade mig. Jag var en aktiv självskadare som agerade på impulser. Efter gruppterapin har jag skurit mig två gånger, men
nu varit självskadefri i snart 2 år. Hade jag
inte fått höra om Team Agnes hade jag inte
kommit så långt i min resa och stått på den
plats i livet som jag gör idag. Därför tycker jag att fler borde bli informerade om att
Team Agnes finns och hur mycket man kan
utvecklas med deras hjälp.

Det behövs guidade turer i

psykiatridjungeln
Min första kontakt inom vården var
BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin)
här i Trelleborg. Det var skolsköterskan
som först informerade mig om att BUP
existerar och som också fick mig att inse
att det var viktigt för mig att kunna prata med någon som förstår. Jag var bara
14-15 år gammal, led av depression och
hade under två års tid aktivt skurit mig
själv. Jag hade dessutom en väldigt dålig
relation till min pappa och en skev syn
på mig själv. Jag behövde hjälp helt enkelt. Första ”rundan”
inne på BUP varade
under ett års tid, men jag blev ”friskförförklarad” då min kontakt skulle sluta.
Andra gången tog jag själv kontakt och
då var jag 17 år, men knappt ett år senare och som myndig fick jag – precis som
alla andra 18-åringar – inte mer hjälp
därifrån. Jag hade precis börjat må bättre efter ännu en jobbig period och BUP
ansåg att jag klarade mig rätt bra, så de
”friskförklarade” mig på något sätt, och
jag höll med. Det gjorde jag ofta – accepterade vad andra sa. De var ju dessutom
utbildade inom detta, så om de sa att jag
inte behövde någon mer hjälp därifrån,
då gjorde jag inte det. Nu stod jag ensam
igen utan en aning om vart jag skulle
vända mig om mitt mående blev värre…
Det gick en tid innan jag kände att jag
behövde prata med någon, men när tiden
kom så vände jag mig till ungdomsmot-

tagningen. Jag hade fått höra på skolan
att de hade kurator där så jag fick en tid
och trivdes ganska bra. Efter några gånger så kände jag mig trygg nog att börja
öppna mig om det jag kände. Då brast
det för mig. Efter det sa hon att hon inte
kunde hjälpa mig då mina problem var
för stora. Jag log, sa att jag förstod och att
jag var tacksam över att hon lyssnat, sen
gick jag därifrån. När jag stängde dörren
till ungdomsmottagningen så bröt jag
ihop och grät hela
vägen hem. Vart
skulle jag nu vända
mig?
På grund av mitt dåliga minne så
minns jag inte hur jag kom i kontakt
med triagemottagningen, men detta var
mitt nästa stopp. Här skulle jag vara vid
ett tillfälle i veckan under några veckors
tid för att det skulle göras en bedömning
på mig. Jag fick svara på en massa frågor!
Berätta hur jag mådde, vad jag varit med
om, vad jag hade för problematik osv.
Jag vet inte om det är såhär det vanligtvis
går till men jag fick så bra kontakt med
den äldre mannen som skulle bedöma
mig att vi bara pratade på om allt. Plötsligt satt vi på sista mötet och jag kände
ingenting annat än sorg. Ännu en gång
skulle jag förlora kontakten med någon
jag faktiskt tyckte väldigt mycket om och
vågade prata med. Det skickades en remiss till Allmänpsykiatrin och där är jag
än idag. Jag gick även på dagsjukvården

"Jag behövde
hjälp helt enkelt."
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en längre period för att
komma igång
och sakta men
säkert få in lite
rutiner och våga
mig ut bland folk.
Jag rekommenderar
verkligen dagsjukvården till i
princip vem som helst! Jag har verkligen
inget ont att säga om dem.
Jag minns inte heller vem jag fick
hjälp av för att komma in på gruppterapi hos Team Agnes, men det hjälpte
mig otroligt mycket. Team Agnes är en
mottagning inne i Malmö. De tar emot
personer som är 14 år och äldre som
lider av självskadebeteénde eller andra
riskbeteenden. Varje måndag under 16
veckor satt jag och 4-5 andra personer
med liknande problematik i ett rum med
en man och en kvinna som jobbade på
Team Agnes. De 16 veckorna var väldigt
givande och jag fick lära mig mycket om
mig själv och om hur kroppen faktiskt
fungerar när man har ett aktivt självskadebeteénde, men jag fick också höra andras historier. Det bästa med varje möte
var att få höra hur de andra vecka hade
varit. Vad de gått igenom och hur de
hanterat olika situationer med hjälp av
verktygen vi fick under terapin.
Det jag vill ska förbättras för framtida unga vuxna är att de blir väl informerade om vad de faktiskt har rätt till så
att de inte står där när världen rasar för
dem och inte vet vart de ska vända sig.
För oavsett vad någon säger så är denna
världen – psykiatrin- som en djungel
och jag tycker att det är dags att det blir
guidade turer så man vet vad som finns.
En ung vuxen ska inte behöva leva med
smärta och ovisshet när hjälp finns
runt hörnet.

Efter år med frustration att bli ”friskförklarad”
– eller egentligen bortvald av vården på grund av
antingen för lite symtom, personalbyten, ålder, för mycket
symtom – verkar Johanna ha fått hjälp i sin krokiga
djungelvandring. Det känns bra att vi i ”lilla Trelleborg”
kan erbjuda en Dagsjukvård som varit till hjälp för många
patienter och att vi numera kan hjälpa till att lotsa vidare
till andra gemensamma behandlingar i Malmö. Det Johanna
efterfrågar – en ”vägvisare” – ska kunna hanteras av den
som fungerar som fast vårdkontakt. Även om den personen
har som uppgift att leta vägar, ska den också ha den direkta
kontakten med den unga patienten.
Tycker det är intressant att Johanna reflekterar själv
i texten. Jag upplever också att ”hoppet” är för stort från
BUP till vuxenpsykiatrin. Tror att det behövs en mildare
övergång eller valmöjlighet där personerna kan känna att
de finns i ett sammanhang och stöttar varandra. Så att färre
upplever en ensamhet och ett utanförskap. Här kan en slags
vägvisare komma in i bilden.
Det verkar vara viktigt att befinna sig i ett sammanhang,
men ”rätt” sammanhang, vilket jag upplever att Team Agnes
blev för Johanna. Tror också att det är viktigt att veta att man
inte är ensam om en viss problematik.
Så enkelt som att unga träffar andra unga – för att stötta
och känna sammanhang.

ATT DISKUTERA
Vad krävs det för att ta sig igenom den så kallade
djungeln och hur kan vi stötta individen i att hitta
rätt?
Hur skulle vi i professionen kunna hitta en lösning
till detta och vem behöver vi samarbeta med?
Vilka konkreta rekommendationer på arbetssätt kan
vi dela med oss av och hur?
Hur implementerar vi dessa rekommendationer,
så att de blir en del av vår verksamhet och/eller
samhället?
Vilka hinder finns det och hur kan vi ta oss förbi
dessa?
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Lost Kids – vilka av er såg OSS?
Utanförskap är någonting som alla
människor någon gång under sin livstid
får uppleva. Just utanförskap är ett ord
som innefattar eller kan betyda så mycket och så olika saker. Svaret varierar beroende på vem du frågar. För mig blev
utanförskapet ett sätt - en chans – att finna gemenskap. Konstigt va?

Let me tell you a story. Kommer ni ifrån
Trelleborg så vet ni säkert vem jag är, och
vet ni inte vem just jag är så vet ni åtminstone vem vi var och är.
Jag är en av dem som under sommaren
2012 och 2013 näst intill dagligen befann mig vid scenen i stadsparken. Jag
är en av de ungdomarna som många såg
ner på, rynkade på näsan åt eller till och
med kunde kasta någon nedvärderande
kommentar åt - om man nu vågade det
vill säga. Jag var en av de där så kallade
“parkluffarna”, soc-fallen, eller vad ni nu
valde att kalla oss efter att ni suckat av
besvikelse.
Många av er som såg oss men inte hade
en aning om vem vi var hade säkert massor med frågor - som ni troligtvis besvarade själv med en negativ inställning.
Och nu, när ni läst såhär långt, så tycker
ni med all säkerhet att
min inställning till er är
minst lika negativ. Med
all rätt känner jag. Vi blev
dömda redan från start.
Ni kastade en blick åt
vårt håll och sen satt där
en stämpel i pannan på var och en av oss.

Hade vi ingen skola eller något jobb att
sköta?
Hade vi inget hem att vara i?
Anledningen till att det ALLTID satt
någon i parken som tillhörde vårt umgänge var för att vi alla på ett eller annat sätt drabbats av utanförskap. Mobbad i skolan, dåliga hemförhållande,

jag har väldigt svårt att sätta ord på för att
kunna beskriva exakt hur bra det kändes
att vara en del av. Men jag ska försöka.
I vårt umgänge var du välkommen oavsett hur du såg ut, vart du kom ifrån eller
vad just ditt problem var. Det enda som
betydde någonting för oss var trygghet,
förståelse och respekt. Det umgänget
blev ett stöd, en stöttepelare eller klippa
kan man nog kalla det,
för mig och många
andra. Mitt liv var
katastrof emellanåt,
och jag slets mellan
känslan att ge upp och
fortsätta kämpa. Jag
hade problem med att gå till skolan för
att jag fick ångest av bara tanken på att
sätta min fot i den där byggnaden. Jag
hade dåligt med pengar och blev otroligt
dåligt bemött av de myndigheter som

"Relationen till mina föräldrar
var likt en berg- och dalbana."

Jag ska besvara några av era frågor här
och nu, are you ready?

arbetslöshet eller något så “enkelt” som
en sjukskrivning är bara några anledningar till varför där aldrig var tomt på
“parkluffare” framför den där scenen.
Utanförskap ledde till en gemenskap som
30

jag valt att vända mig till. Relationen
till mina föräldrar var likt en berg- och
dalbana. Jag var en vilsen själ och ville
ingenting annat än finna någonting som
inte fick mig att känna mig som ett freak.
Som ett misslyckande.
Jag har aldrig haft svårt för att skaffa nya vänner, och att bli en del av
det här umgänget som bara växte och växte, var helt underbart!
Det kvittade om man gick till parken
klockan nio på förmiddagen eller tio på
kvällen - där fanns alltid någon att prata med. Ville man inte vara själv så var
det inte svårare än att gå dit. Jag försöker komma ihåg hur många vi var i det
här umgänget men det är ju omöjligt att
komma ihåg. Under en sommar kan vi
säkert ha varit runt 100 personer som
kommit och gått som man ville. Som
mest kan jag tänka mig att vi varit runt
30 personer i parken samtidigt. Är det
inte häftigt när man tänker efter? Men
samtidigt får jag en känsla av sorg i bröstet när jag tänker på det. För många av
oss var inte “normala” som man så fint
kallar idealet av en människa.

plåstrade om och skyddade varandra
som att vi vore en familj.
Många av er såg eller ser oss som parasiter i samhället och det enda jag
kan göra är att tycka det är synd. För
vi betedde aldrig oss illa och plockade
alltid undan efter oss. Skräp kastades
i påsar och soptunnor. Cigaretter fimpades ofta i pantburkar. De pantburkar
som inte fylldes med fimpar lämnades
faktiskt kvar till de som behövde dom.
Det enda vi gjorde var att ta plats, vilket
kunde vara skönt då några av oss var
osynliga i det här samhället. Jag tycker det är synd att vi fick dessa negativa
stämplar, för egentligen gjorde vi ingenting annat än det bästa av situationen. Vi
fann gemenskap som gjorde det enklare
att ta sig upp på morgonen. Vi var med
i någonting som fick oss att skratta och
må bra.
Vilka av er såg detta? Vilka av er såg oss?

Näst intill alla hade någonting tungt
i ryggsäcken som man dagligen bar
på. Många kunde, fick eller vågade
inte söka hjälp. Många av oss hade
bara umgänget att luta sig tillbaka på. Men som sagt - jävlar vilken
kemi, vilket stöd, vilken gemenskap!
Hade man inte pengar till mat, dricka
eller cigaretter så fanns där alltid någon
som snällt ställde upp att bjuda eller
låna ut pengar. Man ställde helt enkelt
upp och underlättade för varandra - för
merparten av oss visste hur det kändes
att sitta med tomma fickor. Vi tröstade,
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Konstnärssyndromet
Jag vet inte hur jag ska börja berätta om
mitt konstnärskap så jag försöker berätta lite kort om hur konsten kom till
mig. Det började med ett suicidförsök
då jag var nära på att mista livet. Jag blev
tvångsinlagd på en avdelning, där jag
gjorde jag ett andra försök. Efter det fick
jag vara inlagd där ett bra tag och när jag
började må bättre fick jag gå på permission med personal till en skaparverkstad
med keramik nere i källaren på sjukhuset. Där fick jag för första gången känna
på att skapa i lera. Där och då gjorde jag
min första dam. Jag kände ett lugn och
behag i kroppen som jag aldrig tidigare
känt när jag då satte händerna och fingrarna i leran.

"Visst måste man
få drömma!"
Jag vet att man mår bra av beröring
med djur och människor då måbra-hormonet oxytocin utsöndras. Detta är nog
nästintill detsamma för mig. Efter sjukhusvistelsen flyttade jag hem till mina
föräldrar och började på en träffpunkt
för personer som har olika funktionsnedsättningar/diagnoser osv. Där mötte
jag en personal (en riktig eldsjäl) som
höll på med keramik där. Nu i efterhand när jag tänker tillbaka så visste hon
väldigt lite om keramik och var ganska
klumpig. En hel del av mina figurer gick
faktiskt sönder, jag tror nog det berodde på att hon var lite gammal faktiskt.
Skämt åsido!
När jag var på bättringsvägen började jag jobba och då tappade jag allt mitt
skapande för jag orkade helt enkelt inte
med att jobba och att skapa vid sidan av.
En stor del av mitt liv har kretsat kring

mitt psyke och mående. Där har det
pendlat som en berg och dalbana. Jag
har nått botten ett antal gånger som jag
sedan sakta kommit tillbaks ifrån, och
sen har det rasat igen. Om och om igen.
Men nu har jag sedan en tid tillbaka fått
100 % sjukersättning vilket är samma
sak som att jag blivit sjukpensionär. 31
år och sjukpensionär, det låter inte klokt.
Men jag mår i alla fall bra av det. Nu har
jag ork och tid till fritid, och sysselsätter mig nu med min keramik på samma
träffpunkt jag tidigare varit på. Jag har
en meningsfull fritid nu, och ser även
sysselsättningen lite som ett jobb också,
vilket det skulle varit om jag själv fått
önska.
Min dröm är att få kunna fortsätta
med detta så länge jag lever. Jag har stora drömmar och mål. Målet och drömmen är att kunna ha en verkstad i ett
eget framtida hus på landet där jag kan
få fritt space att skapa. Visst måste man
få drömma! Drömmar är fantastiska så
länge det inte är mardrömmar.

Konstnärssyndromet är
ett väldigt bra ord för att
samanfatta den känslo
mässiga berg- och dal
bana som ofta finns hos
kreativa människor. Bra
konst väcker känslor
och detta är något Man
dys verk otvivelaktigt
gör. Jag tror att alla är
kreativa med olika förut
sättningar och uttrycks
sätt och för Mandy så är
det väldigt tydligt att
skapandet är en livsvik
tig process och strategi
för att bearbeta, tolka
och hantera sitt mående
på. Nyckeln till fram
gång I hennes fall är att
få ha förutsättningarna
till att fortsätta sitt ska
pande och därför är det
I min mening väldigt
viktigt att man i t.e.x.
kommuner fortsätter
att erbjuda sociala
mötesplatser där det
finns möjligheter till
skapande verksamhet.
Det känns även bra att
läsa att sjukhuset kunde
erbjuda Mandy den möj
ligheten under sin vistel
se där.

Pärleporten 2018

Bear Hug 2018

Ur Dagens lerklump tittade denna fram. Jag vet inte om jag kan
kalla det dam men bålen kommer i alla fall från en dam skulle jag
tro, eller? Det är en mycket svår fråga, ni får allt kolla lite närmare
så kanske ni ser vad det är. Vad ser ni? Jo! Nu ser jag det i alla
fall, och jag tror att ni också kan se det nu. Kan det vara den nya
pärleporten, hmm? Kan det vara så? Jo, det stämmer. Denna nya
pärleport är inte porten man öppnar när man lämnar jordelivet. Det
här är pärleporten där ett nytt liv skapas, börjas och kommer ifrån.
Vackert! Denna dam ska få namnet Pärleporten.

Ur dagens lerklump kom denna kvinnobjörn fram. Jag tyckte redan
förra veckan att hon liknade en nallebjörn och jag tycker fortfarande hon påminner om en nallebjörn nu när hon är färdig. Varför vet
jag inte, det kanske kan vara benen eller hur hon sitter? Men visst
påminner hon om en nalle? Men hon kan ju inte heta nallebjörn.
Kanske Bear hug? Hon ser ju faktiskt ut som hon vill ge eller ha
en kram och så ser hon lite ut som en nalle så ja, då får hon helt
enkelt heta Bear hug.

- Duke W. Shane
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Sjölejonet 2018

Fröken löken 2018

Känner ni igen er? Vi alla har dem, mer eller mindre. De där valkarna under tröjan som vi så gärna vill dölja och inte visa upp.
Jag hatar dem själv men här har ni henne, sjölejonet, som ryter
till ordentligt. Ibland undrar jag hur det kommer sig att man ska
skämmas så mycket för dem. Var kommer det ifrån? Är det sociala
medier våra skönhetsideal kommer ifrån som alla, eller många, vill
eftersträva? Jag gör det tyvärr själv, vilket jag tror att många gör.
Extra utsatta är våra barn och ungdomar i samhället. Dator, mobil, nät och så mycket mer som översvämmas av ett stort monster
som inte är sunt. Och ja, jag kallar det för monster, och de där
monstret kommer faktiskt ifrån oss människor tråkigt nog. Barn och
ungdomar har tillgång till så mycket mer idag än när jag var yngre.
Utvecklingen har gått enormt snabbt fram. Är det inte lite skrämmande? Nu kan man googla sig till allt. Sjukdomar, dieter, mediciner och olika preparat, porr och operationer. Det finns chattrum där
alla är ett slags proffs om man undrar något eller skriver en fråga.
Tex. Jag har ont i magen,vad tror ni det kan vara? Någon säger
att det är cancer, den andra matallergi, den tredje säger att du har
ångest. Ja, ni fattar vinken. Det kan pågå i oändlighet. Det är inte
så konstigt att vårt samhälle mår sämre och sämre. För mig ringer
det stora varningsklockor. Var, hur och när ska vi börja förändra
något? Ja, nu har detta sjölejon sagt sitt så nu sätter hon sig ner
och visar upp sina valkar. Såhär ser jag ut och jag är stolt för varje
valk jag har så länge jag lever sunt och mår psykiskt och fysiskt bra.
Må bra från topp till tå!

Schysta lökar! Dagens lerklump ska få namnet Fröken löken. Lägg
märke till celluliterna på rumpa och lår. Många kvinnor har komplex
för detta, inklusive jag själv, och skäms jättemycket för det. Men om
man tittar på denna fröken här så ser det fint ut, varför är det så att
man inte tycker om det hos sig själv? Är skönhetsidealet som spökar, som egentligen är en falsk bild, som så många eftersträvar?
Man vet att det till viss del ä orimligt men ändå fortsätter man. Och
det är många där ute som tänker så både män och kvinnor, pojkar
och flickor. När ska detta få ett slut? Det går lägre och lägre ner i
åldrarna också. Jag såg ett barn som satt och tittade på youtube.
På en äldre tjej som lärde ut hur man skulle sminka sig. Såhär
sminkar sig många till fest. Lösögonfransar, eyeliner, läppenna och
läppstift. Hon såg ut som en docka. Jag gick fram och tittade och
frågade vad hon gjorde. Hon berättade att tjejen lärde ut hur man
ska sminka sig för att bli så fin som möjligt. Sen kom det där hjärtskärande orden. “Jag vill bli lika fin som henne”. Denna tjej var ca
7 år. Det var faktiskt svårt att hålla tillbaka tårarna. Hon som var på
youtube var ca 13 år. Båda är barn. En tankeställare till oss vuxna
som är förebilder för dessa barn och ungdomar.
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En tillbakablick…
I skrivande stund så har UVT varit verksamma i snart 3 år, med ungefär ett halvårs avbrott i väntan på fortsatt finansiering. Det började som en samling tankar,
erfarenheter och idéer som sträcker sig
tillbaks till 2015 och ett annat projekt,
Värdefullt, som också finansierades av
Samordningsförbundet Trelleborg. Projektet handlade om att samla berättelser
och erfarenheter från personer med egen
erfarenhet av hur det är att leva med psykisk ohälsa i någon form. Värdefullt gav
under projekttiden ut två publikationer,
boken Destination Hopp och magasinet
Värdefullt. Vid projektets slut så kändes
det relevant att testa arbetsmetoderna
tillsammans med en yngre målgrupp i
syfte att lyfta unga vuxna trelleborgares
erfarenheter av både vård- och myndighetskontakter.
STUDIER OCH KARTLÄGGNING AV
BEHOVEN
Resultaten av vad vi kommit fram till i
vårt arbete bekräftar givetvis rådande
trender när det rör sig om personer i
målgruppen men vårt syfte har varit att
i största möjliga mån sätta ett ansikte på
målgruppen. Det har ju redan gjorts otaliga studier och allehanda satsningar för
att mäta och kartlägga behoven hos personer som utgör gruppen unga vuxna.
Vi vet att det är ett både snabbare och
tuffare samhällsklimat för många idag
med allt ifrån klimathot, bostadsbrist,
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, segregation och ökande
inkomstklyftor. Det är egentligen inte
så konstigt att ohälsan ökar bland unga
människor. Det är inte längre lika självklart att man efter studier går rakt in och
etableras på arbetsmarknaden och även
det fundamentala behovet av att kunna
ha en egen bostad för att ta sina första

steg ut i vuxenvärlden är färre förunnat.
Alla dessa faktorer spelar stor roll i huruvida en person riskerar utanförskap
eller inte. Då är det lätt att fråga sig hur
mycket som egentligen görs för att vi ska
ha ett mer inkluderande samhälle. Hur
skulle man kunna göra annorlunda? Vad
kan vi som samhälle gemensamt enas
om som kan öka individens förutsättningar att kunna etablera sig, och bidra,
i samhället?
FÖRÄNDRINGAR BÖRJAR INIFRÅN
Men vi är en växande skara människor
som tror på en förändring. Förändring
börjar inifrån men för att nå en positiv
utveckling så krävs en rad förutsättningar som vi faktiskt kan åstadkomma
genom att trycka på det tungrodda och
komplexa maskineriet som driver samhället och samhällsservicen framåt för
att få en värld som vi kan vara stolta över
att lämna vidare till kommande generationer att vidareutveckla.
Unga Vuxna Trelleborg handlar om
att se potentialen hos ungdomar och
unga vuxna. Att lyssna på, lära sig av
och lyfta denna potential. Vi som startat och arbetat i projektet under resans
gång har egna erfarenheter på olika sätt
av utanförskap, anhörigproblematik
och psykisk ohälsa. Vi är alla olika, olika bakgrunder och förutsättningar men
det som enar oss är att kunna relatera till
varandra på flera plan. För oss som är
anställda i projektet så har arbetet blivit
en personlig utveckling.
MEDARBETARE SOM
KOMPLETTERAR VARANDRA
Att Unga Vuxna Trelleborg överhuvudtaget blev en verklighet berodde på uppmuntran och stöd från Samordningsförbundets dåvarande samordnare, Fredrik
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Grubb, som tyckte att idéerna och anteckningarna skulle bli en bra grund
till ett projekt. Under någon veckas tid
så jobbade undertecknad fram det som
skulle bli den ursprungliga projektansökan.
Gunilla Tyrell, enhetschef på Socialpsykiatrin, tog projektidén under sina
vingar och rekryterade en medarbetare
som processledare. Denna medarbetaren
var Josefin Ristinmaa som ända sedan
starten utgjort hälften av den ursprungliga projektledningen. Tillsammans så
kompletterade vi varandra mycket väl i
arbetet, Josses empatiska klokskap och
känsla för tydlighet och struktur har
sedan dag ett gett en oerhörd balans till
mitt kreativa (och stundtals flummiga)
kaos.
MEDVERKANDE I PROJEKTET
DELTAR FRIVILLIGT
Josse och jag bestämde oss redan tidigt
för att göra allt grundmaterial själva, dels
för att var sparsamma med projektmedel
men främst för att vi båda är kreativa
personer som tycker om det vi gör . Vi
satte ihop en hemsida, designade logotyper och skrev ihop tonvis med informationsmaterial om allt från projektets
syfte, texter om hur man kan skriva eller
berätta sin historia till avtal för blivande
deltagare och inspiratörer.
Vi var också fast beslutna om att medverkan i projektet skulle vara 100% frivillig och att vi bara skulle lägga tid på de
som verkligen ville vara med och bidra
med sina berättelser och erfarenheter.
Det dröjde inte länge förrän vi började få kontakt med personer ur målgruppen och inom loppet av någon månad
så kunde vi sätta igång arbetet med att
samla berättelser och erfarenheter genom texter, ljudfiler och andra intervju

former. Vi fick mycket uppmuntran och
stöd från kollegor och vänner. Flera av
projektets deltagare har blivit rekommenderade av exempelvis behandlare,
boendestödjare och närstående att ta
kontakt med oss.
Det har alltid varit tydligt och viktigt att projektet ska lyfta både det som
fungerar och inte fungerar. Det finns
så mycket bra krafter och satsningar
drivna av eldsjälar och det är viktigt att
lyfta. Lika viktigt dock, är att våga lyfta
det som inte fungerar och där det finns
utrymme för vidareutveckling och förbättring.
Under
pilotstudien fann vi
att det var viktigt
att kunna
vara
flexibla i hur och
var vi mötte dessa
unga vuxna. För
en del så fungerade det med ”vanliga” kontorstider
men för andra så
fungerade det bäst
under andra tider.
Det är viktigt att ha i åtanke att personer ur målgruppen ofta befinner sig någonstans mitt i saker och ting. Väldigt
många arbetar som tim- och behovsanställda och kan därför ha svårt att planera sin medverkan i saker och ting som
går direkt utanför exempelvis arbete eller
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta
har såklart varit en utmaning ibland då
det blivit svårt att samlas och göra saker
gemensamt men när vi väl lyckats så har
resultatet varit fantastiskt.
En annan sak att ha i åtanke när man
arbetar med målgruppen är att det för en
del handlar väldigt mycket om i vilken
dagsform man befinner sig i. Därför kan
det vara extra klurigt om man förväntar
sig ett gott resultat utifrån särskilda mallar. Gruppen unga vuxna är, likt de allra

flesta andra grupper, inte en homogen
grupp.
Under arbetets gång så har vi verkligen försökt att ha som högsta prio att
möta personen där denne befinner sig
och att vara flexibla med var, när och hur
det mötet ska ske. För vissa fungerar det
(och är nödvändigt) med en tydlig struktur och vad som förväntas av en men för
andra så fungerar det bäst med lite lösare/friare förutsättningar. Detta sätter
såklart lite press på personerna som jobbar med målgruppen då det ibland kan
handla om att möten och deltagande får
ske efter traditionella kontorstider.
En annan sak
som fått positiv
respons från målgruppen är att vi
som arbetar i projektet inte är ”typiska myndighetspersoner”. Detta
beror till stor del
på att personerna
vi kommit i kontakt med inte sitter
i någon form av
beroendeställning gentemot oss vilket
resulterat i en annan sorts öppenhet.
Alla som arbetar i projektgruppen
antingen tillhör målgruppen eller är
nära den på annat sätt. Egenerfarenhet
har varit en annan avgörande framgångsfaktor för oss. Vi har alla egen,
varierande, erfarenhet av utanförskap,
psykisk ohälsa, av att vara anhörig och/
eller vård- myndighetskontakter i stort.
Dessa erfarenheter har varit en tillgång i
arbetet då mötet med målgruppen präglats av både empati, förståelse och flera
igenkänningsfaktorer.
I projektet så har vi personer som vi
kallar inspiratörer och detta är benämningen på våra aktiva deltagare. Alltså
personer som på olika sätt valt att mer
aktivt delge sina berättelser och erfaren-

"Gruppen unga
vuxna är, likt de
allra flesta andra
grupper, inte en
homogen grupp."
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heter. Inspiratörerna är de som utgör
grunden i projektet. Dessa unga vuxna
personer fungerar genom sitt eget driv

"Positiva förebilder
för andra unga
människor."
och prestationer som positiva förebilder
för andra unga människor. Vissa har delat flitigt med sig av texter till både hemsida och den här publikationen medan
andra främst varit ute, föreläst och deltagit i workshops och referensgrupper.
UPPSKATTADE FÖRELÄSNINGAR
En annan sak vi är väldigt stolta över är
samarbetet tillsammans med eldsjälar
på Söderslättsgymnasiet där vi varit vid
ett flertal tillfällen och föreläst. Dessa
föreläsningar har visat sig vara mycket
uppskattade hos de elever som närvarat. Det kan vara aningen nervöst att
stå öppet och berätta för en grupp tonåringar om svåra saker men utbytet har
varit både roligt, givande och viktigt. En
av grundtankarna med projektet är att
unga människor gärna lyssnar på andra
unga människor. Om jag tänker tillbaks
på min egen skolgång (särskilt i övre
tonåren) så lyssnade jag mer till vuxna
som inte var alldeles för långt ifrån min
egen åldersgrupp eller som på annat sätt
inte följde normen. Detta betyder inte att
ålder är avgörande men unga människor
är naturligt skeptiska och känner av huruvida något är på ”riktigt” eller inte.
VILL NÅ UT MED SINA BERÄTTELSER
Alla våra inspiratörer har olika bakgrunder och erfarenheter. Det alla har
gemensamt är att man vill nå ut med sin
berättelse för att hjälpa andra och mana
till förändring och vidareutveckling av

vår samhällsservice. Sen i vilken form
man vill nå ut med det är individuellt. Vi
har haft förmånen att ha ett gäng riktigt
bra skribenter i projektet vilket underlättat projektgruppens arbete betydligt.
Detta har gjort att vi kunna vara mer
flexibla och tillmötesgående för de som
inte nödvändigtvis tycker om att skriva,
för att återge deras berättelser och erfarenheter. Vi har även under den senare
delen av projektet arbetat med enkäter
och utvärderingsblanketter för att samla
ytterligare data.
NYA MEDARBETARE
Under hösten 2018 så blev Josse mamma
till en liten grabb och några veckor innan dess så tog vi in en av våra inspiratörer, Ida Wilör, för att vara med och leda
projektet under Josses mammaledighet.
Ida steg in i rollen under en minst sagt
hektiskt tid precis i samband med fjolårets upplaga av Skåneveckan för Psykisk
Hälsa som är en satsning där Region
Skåne i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan sätter samman en hel vecka
för att lyfta vikten av psykisk hälsa och
där psykiatrin, kommunerna, olika organisationer, anhöriga och andra föreningar engagerar sig. Veckan sammanfaller
alltid med Världsdagen för Psykisk Hälsa som är den 10 oktober varje år. Tillsammans så hade arrangerade Ida och
jag ett flertal föreläsningar under veckan
nere på Hamngatan 22 i Studieförbundet
Vuxenskolans lokaler.
NYA KRAFTER ATT DRIVA
PROJEKTET VIDARE
Under hösten så fick vi även in Kerstin
Döss som i egenskap av erfaren och
driven projektledare använt sig av sitt
kontaktnätverk och erfarenheter av att
arbeta inom myndighetsvärlden för att
säkerställa en närmare kontakt med
professionen och kunnat föra projektet i
önskad riktning.
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FÖRELÄSNINGAR
OCH WORKSHOPS
Under projektets gång så har vi anordnat en lång rad (oftast) välbesökta föreläsningar och workshops i syfte att lyfta
vikten av att vi rör oss mot ett öppnare
och mer inkluderande samhälle där man
lyssnar och tillvaratar unga människors erfarenheter och upplevelser. Vi har
även försökt att i så stor omfattning som
möjligt ta med våra inspiratörer och andra deltagare på andra föreläsningar och
kortare utflykter.
En annan viktig aspekt är att alla som
engagerat sig extra för projektet som inspiratörer med texter, föreläsningar eller
medverkan vid olika workshops arvoderats en viss summa pengar för sin insats
och har man inte haft möjlighet att kunna ta emot arvodering i form av pengar
på kontot så har vi löst detta med presentkort. Dessa personer är ju trots allt
med och bidrar med sin tid och delar
med sig av saker som är ganska utelämnande så just arvoderingsfrågan har alltid varit viktig för oss.
ENGAGEMANG FÖR FRAMTIDEN
Viktigast av allt under projektets gång är
att vi gjort detta TILLSAMMANS och
alla som arbetat med och bidragit till
projektet (och inte minst denna publikation) är genom sitt engagemang med och
skapar framtiden. Men det är ett arbete
som aldrig tar slut och förhoppningsvis
så uppmuntrar detta arbetet fler till att
göra liknande satsningar som denna där
man kombinerar egenerfarenhet med
professionell kunskap för att bättre kunna möta behoven hos unga människor i
en tid under ständig utveckling där det
krävs att våra sociala insatser och skyddsnät går hand i hand med tiden vi lever i.
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Vi som bidragit

Mimmi, 29 år. Bor på landet tillsammans med min man, våra 2 barn samt
vår mops Allan. Arbetar som skötare på
rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.
Jag har diagnosen bipolär sjukdom,
typ 1 och befinner mig ofta i vad som
kallas ”mixed state”. Det kan översättas
i att ha en enorm rastlöshet till en trött
och deprimerad själ.
Kontakten jag har med Unga Vuxna Trelleborg är viktig främst för att de
fungerar som ett språkrör mellan mig
och andra som jag hoppas kan finna
tröst i att höra att de inte är ensamma i
livet.
Min text om första mötet "Kortslutning"
kan ni läsa på s. 46.

Nathalie, 26 år. Jobbar på förskola. Bor
med sambo och son i centrala Trelleborg.
Precis som 385 000 andra barn I Sverige växte jag upp i ett hem med alkoholproblematik. När jag blev äldre kände
jag stor frustration. Jag önskar att någon
vågat prata med mig och informera mig
om innebörden av att vara anhörig till
någon med missbruksproblematik. Tänk
om jag hade fått kunskap om tidigare
och inte behövt hamna i osunda relationer och även depressioner.
När jag var med I Unga vuxna Trelleborg, mellan 2017/2018, kände jag att jag
hade möjligheten att lyfta barnperspektivet och belysa denna problematiken.
Jag hoppas att vi I framtiden kan öppna
stängda dörrar och ta bort tabun kring
dessa svåra samtalen.

Andreas, 30 år. Jobbar på Lasarettet. Bor
med sambo och bonusson i Trelleborg.
Jag har, som många andra i världen,
diagnosen ADHD men även Bipolär
sjukdom typ II. Innan jag fick min diagnos kände jag att såhär kan jag inte leva
längre. Så jag sökte hjälp och började
jobba med mig själv ett steg i taget.
Jag var med i Unga vuxna Trelleborg,
mellan 2017/2018, för att nå ut till unga
med neuropsykiatriska funktionshinder.
Det är inte lätt att förstå sig själv och det
är inte heller lätt för de i ens omgivning.
Man är aldrig ensam, och det är aldrig
försent att ta tillbaka kontrollen över sitt
liv.
Min text “Första steget” kan ni läsa på
s. 50.

Min text "Alla förtjänar att må bra" kan
ni läsa på s. 15.
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Om vikten av att prata om
psykisk hälsa i skolan.

A

tt möta ungdomar och arbeta
med psykisk hälsa utifrån min
roll som gymnasielärare
I samband med planeringen av Skåneveckan för Psykisk Hälsa under ht-19
frågade Duke W. Shane från Unga Vuxna
Trelleborg mig och Maria Böös, kurator,
om vi ville skriva våra reflektioner utifrån våra yrkesroller. Våra texter skulle
sedan vara med i en projektets publikation Good Enough. Självklart ville vi det
och det kändes jätteroligt att bli tillfrågad och att få dela med sig av sina tankar
kring arbetet med unga människor.
Denna text tar sin utgångspunkt när jag
började min tjänst på Barn- och Fritidsprogrammet höstterminen 2016 på Söderslättsgymnasiet. Under HT-16 gick
vi med klasser från BF-programmet till
Trelleborgs Kulturhus under Skåneveckan och såg föreställningen ”Fix You” som
var skapad av Moomsteatern. Skådespelerskan Therese Kvist gjorde en fantastisk föreställning och var mycket skicklig
på att gestalta tankar om och upplevelser av psykisk ohälsa samt rädslor och
utmaningar i livet. Under föreställningen gestaltades hur många kontakter en
individ som lider av psykisk ohälsa kan
ha med olika myndigheter och myndigheterna hade oftast inget samarbete med
varandra.
Föreställningen hade ett starkt innehåll som berörde mig mycket. Det fanns
möjlighet till eftersamtal med Therese
och manusförfattaren Mikaela Javinger där åhörarna gavs möjligheter till
att reflektera över och ventilera tankar
och funderingar som föreställningen
kunde ha väckt. Tankar som väckts
hos mig var att huvudkaraktären i

föreställningen, som träffade så många
olika personer, ändå verkade känna sig
så fruktansvärt ensam, isolerad och
verkade leva i en glasbubbla, trots alla
möten på olika platser med olika aktörer
inom myndigheter. Självklart är det inte
samma som att träffa familj och vänner,
vilket vi lätt kan ta för givet att alla har
samt lätt ta för givet att man tycker om
och är omtyckt av sin familj, men så är
det inte. Alla har inte familj och vänner
och då kan myndighetskontakterna
vara den enda kontakten med andra
människor.
Efter att ha sett ”Fix You” tänkte jag
direkt att detta måste ju vara möjligt
att vidareutveckla och ha ett samarbete
kring mellan gymnasiet och andra aktörer som arbetar med ungdomar i olika former. Jag hade snabbt fått massor
av idéer om hur det skulle kunna ta sig
i uttryck och det första var att tillsammans reflektera över de upplevelser och
tankar som eleverna hade fått efter att
ha sett ”Fix You”. Det blev en naturlig
koppling till kursen Specialpedagogik 1
där vi läste om psykisk hälsa. Efter att
ha reflekterat tillsammans med eleverna
märktes det att det fanns intresse för att
veta mer, bl.a. genom att få föreläsningar
om området, både från professionen och
från individer som har egenupplevda
erfarenheter av psykisk ohälsa. Givetvis
var det också viktigt att lägga tyngdpunkt
på tips, råd och framgångsrika metoder
kring hur man kan göra för att förbättra
sitt mående och göra sin tillvaro bättre,
både från professionens perspektiv och
från egenupplevt perspektiv.
Jag kontaktade Transfer som satte mig
i förbindelse med Per Granvik, verksam42

hetschef för psykiatri, och vi bestämde
en tid för en föreläsning om att leva med
psykisk ohälsa. När Per kom till skolan
för att föreläsa hade han med sig Duke
W. Shane som jobbade för Unga Vuxna
Trelleborg och Studieförbundet Vuxenskolan. Per och Duke föreläste för eleverna och kompletterade varandra på ett
jättebra sätt och eleverna gavs bra förutsättningar för att lära om området och
betrakta det från olika perspektiv.
Arbetet kring att lyfta psykisk hälsa
för våra elever har utvecklats och tagit
fart, främst genom ett nära samarbete med skolkurator Maria Böös som
dagligen, i sin yrkesroll, träffar många
unga människor. Våra uppdrag ser olika ut, men det finns mycket gemensamt
i våra roller, främst att båda yrkena till
stor del handlar om relationskapande,
att bygga upp ett relationskapital samt
skapa trygghet och förtroende hos de
individer vi möter. Arbetet har också tagit fart genom fortsatt kontakt med Per
Granvik, Duke W. Shane, Ida Wilör, Loes
Vollebroek, Agneta Jonsson, Malin Rasmussen, Charlotta Olsson, Isabella A.
Olsson och Fredrik Hansson på RSMH
Trelleborg (Riksförbundet för social och
mental hälsa).
I rollen som lärare träffar jag väldigt
många olika individer och det är viktigt
att sträva efter att vara den bästa versionen av sig själv i mötet med andra samt
försöka att vara ödmjuk inför livets utmaningar. Skolans arbete med att lyfta
psykisk hälsa syftar till att informera om
det samt att vi vill förmedla att alla har
rätt att påverka sitt eget liv, få uppleva
att tillvaron är meningsfull samt få vara
delaktig i samhället utifrån sina förut-

sättningar. Avslutningsvis vill jag nämna
att det i samhället lyfts mer och mer att
sociala medier har stor inverkan på unga
människors liv. Sociala medier är fantastiskt sett utifrån demokrati- och globaliseringsperspektivet och det är här för att
stanna. Att vara emot sociala medier är
som att ta ställning mot demokrati och
utveckling, men vi behöver tala mer med
våra ungdomar om att förhålla sig till det
på ett sunt sätt så att det inte orsakar att
man mår dåligt. Kanske kommer vi att
lägga mer krut på det under nästa års
psykisk hälsa-vecka.
Något som vi kommer att lägga mer
tid och energi på under nästa års temavecka, är att eleverna genom estetiska
uttrycksformer ska få gestalta sina tankar om psykisk hälsa. Uttryckssätten kan
vara många och vi kommer att tillhandahålla ett brett utbud av material för skapande verksamhet i vår tillfälliga ateljé
på skolan. Det ska bli spännande att fortsätta samarbetet och stort TACK till alla
som på olika sätt har deltagit i psykisk
hälsa-arbetet på Söderslättsgymnasiet!
/Louise Fredriksson, Gymnasielärare,
Söderslättsgymnasiet i Trelleborg
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Arbetet som kurator i mötet
med unga människor.
Varje dag, varje vecka, varje månad i 15
år har jag träffat ungdomar som antingen söker mig eller att jag söker dem i min
roll som kurator. I arbetet med ungdomar förstod jag ganska snabbt att relationen, bemötande och intresset för ungdomen är direkt avgörande faktorer för att
nå framgång och göra ett bra arbete. Den
ena dagen är inte den andra lik. Eleverna
kräver olika insatser av mig, ibland upplever jag att det inte är så mycket jag har
kunnat bistå med medan eleven upplever motsatsen, vilket har gjort att jag förstått hur viktigt mitt arbete är.
Eleverna spenderar en stor del av sin
vakna tid i skolan. De har valt en utbildning som ska ta dem vidare i livet, under tre år händer mycket i deras liv. De
ska lära sig något, de ska bli en del av ett
sammanhang, socialisera sig med sina
kamrater, det ställs höga krav på eleverna, de ska leverera. Det är mycket som
ska stämma i en ung människas liv. Alla
har inte samma förutsättningar men är
ändå tvingade in i systemet då det inte
finns andra alternativ. Mitt arbete är
både det roligaste och mest utmanande
arbetet som finns!
SOCIALT ARBETE
I mina tidigare yrkesroller som bland annat behandlare, utredare, kontaktperson,
övervakare, handledare till människor
som dömts till samhällstjänst och som
volontär i olika utsatta länder insåg jag
tidigt att kreativt skapande i olika former som konst, musik och idrott var
viktiga komponenter och lyckosamma
redskap i det relationsskapande arbetet
med människor. Att utgå från ett miljöterapeutiskt och salutogent perspektiv
är också enligt mitt synsätt att sätta rätt
fokus på ett förändringsarbete. Oavsett
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vilken person jag träffar måste en relation skapas annars blir arbetet inte framgångsrikt. När relationen är etablerad
uppstår de djupa samtalen. Under de 22
år som jag arbetade som volontär i olika
krigshärjade fattiga länder med hjälparbete funderade jag aldrig på hur detta
skulle kunna främja ungdomar i Sverige. Idag gör gymnasieelever sin APL på
både sjukhus, barnhem och skolor. Det
eleverna har berättat för mig som är viktigt för dem i mötet är att bli lyssnad på,
att det finns ett engagemang och intresse
för ungdomen, prestigelöshet, att kunna
ge råd, att inte döma, att skapa förtroende och tillit. Andra egenskaper är att
kunna se möjligheter i det mesta för att
skapa relationer vilket är utgångspunkten i mötet med ungdomar.
Min livsfilosofi är att allt löser sig,
men det ser olika ut och tar olika lång
tid. Jag tror att eleverna uppskattar mig
för jag inte är så formell och konservativ,
mitt uppdrag är att hitta lösningar, motivera och stödja eleven. När relationen
är etablerad kan man prata om de svåra
sakerna. När flyktingvågen kom ställdes
det helt andra krav på mig. Tidvis kände jag mig mer som en försvarsadvokat
gentemot andra myndigheter. Vi skulle
ta emot de nyanlända men tyvärr saknade många myndigheter kunskaper
om regelverk och i bemötandet med de
utsatt ungdomarna. Kyrkan och Lena
Olssons fond fick stor betydelse för dessa
ungdomar.
SAMARBETET MED ANDRA PROFESSIONER OCH AKTÖRER
Samarbetet upplever jag har blivit svårare. Det finns säkert flera anledningar till
det, en orsak är att den psykiska ohälsan
har ökat. Skolan får många gånger stora

utmaningar på olika plan att hjälpa och
stödja elever. Ungdomspsykiatrin har
långa väntetider vilket i svårare fall kan
få förödande konsekvenser för ungdomen. Ibland ”tappar” vi de ungdomar
som mår dåligt och på grund av sitt
mående inte orkar komma till skolan.
I min värld är det ett misslyckande om
vi inte kan tillgodose dessa elever med
stöd och snabba kontakter. Vi har inte
råd att vänta. Under tiden får man försöka hitta andra alternativ. Unga Vuxna
Trelleborg, RSMH Trelleborg, Lotsen
och Ungdomsmottagningen är andra
aktörer skolan har samarbetat med i förebyggande hälsofrämjande syfte i flera
år. Idag hänvisar vi också elever till de
privata aktörerna just för att det inte går
att vänta. Skolan passerar och då är det
försent. Det förebyggande värdegrunds-

"Vem kan välja sin
framtid i årskurs nio?"
arbetet har fått större plats i skolan.
Rädda Barnens rapport 2018 visade att
850 barn i Trelleborgs kommun lever i
fattigdom. Kyrkan och skolan har olika
projekt tillsammans som klädinsamlingar, julklappsinsamling, APL-platser,
hjälp med bal och studentkläder är några av våra projekt. Vidare anser jag det
viktigt att deltaga i projekt som kan ge
nya perspektiv. Under några år var jag
med i ett forskningsprojekt där unga
omsorgsgivares situation undersöktes.
Det är viktigt att kartlägga för att kunna
ge rätt insatser, samt att undersökningar
bör presenteras för politiken då många
beslut grundas inom politiken. Jag tror
att alla har goda intentioner men ibland
tror vi mycket medan kartläggningar och
forskning visar annat. Inte helt ovanligt

är det ekonomin som får styra många
beslut vilket många gånger inte blir det
optimala för barn och ungdomar.
SAMARBETE MED LÄRARNA.
Varje ungdom är unik och mitt uppdrag
är att stödja, uppmuntra, lotsa, motivera och hjälpa ungdomen till sina mål.
Ibland gör vi delmål då kan studierna till
exempel avslutas på Komvux. Men varje
framgång oavsett vad den är, är en del i
ett hälsosamt positivt mående och i rätt
riktning. Lärarna är viktiga personer i
ungdomarnas vardag, de ser eleverna
varje dag och ofta de som rekommenderar eleven att ta kontakt eller meddelar
mig att kontakta eleven. I olika kurser
som eleverna studerar är jag ibland en
del i undervisningen. Det är ett bra sätt
att etablera kontakt med ungdomarna
och lärarna utnyttjar mina kunskaper i
undervisningen.

när det gäller ungdomar. Vad är det som
gör att ungdomar mår så dåligt i dagens
samhälle? På den frågan finns inget enkelt svar, en del är individuellt medan
andra har ett samhällsperspektiv. Det
är inte ovanligt att ungdomen inte själv
vet vad det är som gör att de mår dåligt.
Mycket har förflyttats till sociala medier
och allt går mycket snabbare idag. Betänk att 30 elever börjar på ett gymnasieprogram. Det är 30 olika individer, med
30 olika bakgrunder. Skolans ambition
är att alla 30 ska utbildas, få kunskaper
med sig i livet för fortsatta studier. När
en elev mår dåligt finns många gånger
inte kraften till studier. Därför borde
upplägget för studier ses över.

UNGA VUXNA TRELLEBORG
Projektet kom skolan i kontakt med genom Louise Fredriksson, lärare på Barn
& Fritidsprogrammet och Komvux.
Eftersom Louise och jag har ett nära
samarbete var jag snabbt en del av projektet. projektet har kunnat erbjuda föreläsningar till eleverna, workshops och
seminarium. De belyser aktuella frågor
som unga människor möter i livet. Skolan har fått tagit del av föreläsare med
egna erfarenheter vilket har varit mycket
uppskattat. Unga Vuxna Trelleborg har
varit en länk mellan övriga professioner i
kommunen som gjort det möjligt att diskutera frågor och situationer som unga
ställs inför, vilket har varit en saknats tidigare i kommunen. Unga Vuxna är en
viktig ofärgad icke politisk länk mellan
olika professioner som är viktigt för ungdomar och skolan.

FÖRÄNDRING
Något annat måste till, en förändring.
Det ska inte vara kö till ungdoms- och
vuxenpsykiatrin. Min personliga uppfattning är att det behövs andra alternativ för ungdomar. Skolan behöver fler
valmöjligheter att erbjuda ungdomar.
Det behövs mer praktiska inslag, kombinationer av praktik, teori och lärlingsplatser. Alla kan inte bli akademiker.
Gymnasiets upplägg skulle sett annorlunda ut. Ungdomar ska kunna påverka
sina val av kurser liknade Komvux och
universitetsstudier. Då tror jag både intresset och meritvärdet hade höjts och
misslyckanden minskat. Vem kan välja sin framtid i årskurs nio? Att kunna
studera i sin egen takt tror jag hade tagit
bort en del av stressen i skolan. Alla barn
och ungdomar är inte stöpta i samma
form. Det nuvarande betygssystemet
anser jag inte hälsosamt, tillbaka till det
gamla!
Varje enhet som arbetar med ungdomar behöver göra förändringar för att få
en förändring.

PSYKISK OHÄLSA
Statistiken visar att psykisk ohälsa ökar

Maria Böös
Socionom, Magister i socialt arbete
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Kortslutning
Första gången jag upplevde ångest var
när jag var 14 år. Det visade sig som
magont, kräkningar och tillhörande
diarréer. När detta berättades för vårdcentralen, som vid detta lag blev min
första vårdkontakt, fick jag höra att jag
drabbats av panikångest. Mycket troligt
p.g.a. en trasslig barndom som kommit
ikapp psyket osv. Det första som gjordes
var insättning av antidepressiva läkemedel. Jag fick här ingen uppföljning i form
av samtalsstöd på vårdcentralen utan
blev istället hänvisad till att söka kontakt
med ungdomsmottagningen som i sin
tur skulle kunna erbjuda både kuratorer,
psykologer samt läkare. Detta var något
som faktiskt hjälpte mig under den värsta perioden. Ungdomsmottagningen
tog över medicineringen och satte även
in samtalskontakt med en kurator som
gjorde ett, i min bemärkelse, opassande
rollspel i hur det fungerar med ångest.
För det första kände jag att hen gjorde ett intrång i min integritet. Hen
satte upp ett rollspel där hen förklarade att hen var ett lejon redo
att attackera och menade att
våra reaktioner med ångest är
fullt normala. Det blir en “fight/
flight-reaktion”. Att vi på samma
sätt upplever ångesten”, Jag gick
aldrig tillbaka till den kuratorn
igen, min uppfattning var att hen
förminskade mig.
UNGDOMSMOTTAGNINGEN
Om Ungdomsmottagningen har resurser för lättare psykisk problematik tror
jag det kan vara av nytta, men de måste i
sin tur också våga skicka en person vidare om de känner att deras egna resurser
inte räcker till. Denna kontakt höll i sig
ett tag men fasades ut. Jag minns inte så
mycket mer än att jag upplevde det som

en börda att gå dit på mina utsatta tider.
När jag under 2015 insjuknade i en
djup depression kontaktade jag triagemottagningen som snabbt sa att det inte
var dit jag skulle ringa. Mådde jag dåligt
fick minsann vårdcentralen vara först
med att skicka remiss.
FICK KONTAKT MED
EN FANTASTISK LÄKARE
Jag tog snabbt kontakt med min vårdcentral i Anderslöv och fick träffa en alldeles
fantastisk läkare som genast bedömde att
mitt tillstånd skulle hanteras av psykiatrin, i första hand av triagemottagningen. Det som var det absolut mest positiva med detta besöket var allvaret läkaren
faktiskt kunde se. Har inget negativt att

säga här då jag fick tid för läkarsamtal på
vårdcentralen redan efter 1 timme. Från
detta besöket gick det fort och snart hade
jag mitt första samtal med en sjuksköterska på triagemottagningen, Även läkare
närvarade. Märkliga mediciner sattes
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hamnat i en hypomani. Jag sov mindre,
men var som tur inte vaken i flera dygn
och gjorde inte bort mig offentligt, var
otrogen eller spenderade familjens sparkassa.

in, märkliga utifrån
vad jag förstått och
läst på nu. Det sattes in bl.a. Lyrica
(vilket jag inte kunde förstå) samt andra lugnande mediciner och jag fick till slut
berättat för mig att jag
hamnat i en väldigt djup
depression.
SKULDKÄNSLOR
OCH DÅLIGT SAMVETE
Det är för mig som ett töcken av vissa minnen som jag har svårt att urskilja
från verklighet och fantasier. Bemötandet var stundtals okej och stundtals fick
jag skämmas för att jag inte mådde bra.
Jag fick ifrågasättande kommentarer om
hur jag kunde må dåligt när jag faktiskt
hade familj med 2 friska i hemmet. Detta var sjuksköterskans uttalande. Skuldkänslor som redan fanns och grodde
blommade ut. Dåligt samvete för
att inte orka vara mamma, dåligt
samvete över att inte ens känna
något för barnen känslomässigt.
Eller för någon alls. Triagemottagningen bedömde att jag skulle
dit var annan dag. Jag hade tur, för
en av mina bästa vänner var hemma och hade möjlighet att köra mig
dit och hem. Körde inte bil själv under
denna period då jag hade tankar på att
köra ihjäl mig. Det triagemottagningen
kunde gjort bättre var att skippa skuldbeläggandet. Där förlorade de mitt förtroende, man drar inte in barnen!!
Det tog ett tag innan jag blev vidareslussad till Allmänpsykiatrin i Trelleborg.
Här fick jag en fast vårdkontakt som jag
aldrig pratade med en enda gång. Vid
detta lag grät jag dygnet runt och den

som fick sköta kontakten med min fasta
vårdkontakt var min syster, anledningen
var att det inte hände något. Allt tog sån
tid, så minns jag det i alla fall. Till slut
träffade jag en läkare, närmare bestämt
har mitt ärende skickats runt till 5 olika
läkare. Kurator och psykologkontakt fick jag senare, vilket
jag uppskattade, men inte kände
att jag fick ut något av. Eller jo,
jag fick ut något av det, det gjordes massor av screeningtester för olika
diagnoser/personlighetsstörningar osv.
Personkemin var det inga problem med,
men jag tror att både jag och psykologen
ansåg att det inte fanns mer att gräva
i. Det jag hade att berätta har berättats
förr och var inget nytt eller chockerande. Jag sattes in på olika mediciner för
att se hur jag reagerade på dem. Detta
var stämningsstabiliserande och inget
hade fungerat så bra någonsin tidigare.
Jag var nöjd då det var allra första gången en medicin som sattes in fungerat för

mig. Jag använde den ett bra dag och
gickI somras (detta året) fick jag träffa
en ny läkare som ställde frågor och gick
igenom mina screeningtester av olika
tänkbara diagnoser och där och då fastställdes bipolär sjukdom, ospecificerad.

MIN FAMILJ KÄNDE
INTE LÄNGRE IGEN MIG
Detta som var en hypomani från början
eskalerade till något helt annat. Tankarna kunde inte ha något samband i huvudet, ständiga kortslutningar och både
vänner, kollegor och familj sa att de inte
längre kände igen mig. Jag började känna mig bränd i skallen. Kom inte ihåg
något, kunde inte koncentrera mig på
vad andra sa och hade så svårt för att låta
andra prata klart för det kändes som att
alla gick och pratade i slow motion. Jag
blev irritabel. Jag kontaktade min nya
fasta vårdkontakt på allmänspsykiatrin,
som är fantastisk!
I skrivande stund är jag inlagd i Lund
på en allmänspsykiatrisk slutenavdelning för att göra medicinjusteringar
samt för att jag inte ska göra något jag
kommer ångra längre fram. Har ingen
kontroll på mina impulser alls.

"Jag började känna mig bränd i skallen."
Här sattes den gamla medicinen av och
man satte istället in Lamotrigin som är
ett välkänt preparat för att stabilisera bipolär sjukdom typ 2. Jag är själv väldigt
påläst både vad gäller medicinering samt
sjukdomen. Läkarna kan bli lite häpna
när jag ger andra förslag än vad de tänkt
från början, men de reagerar väl.
I början av juni detta år började jag
insjukna i ett skov. Jag var högpresterande, bäst på allt enligt mig själv, hade
grandiosa tankar om livet och vad jag
skulle kunna åstadkomma. Jag hade
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EMPATI OCH MEDMÄNSKLIGHET
När jag möttes nere på psykakuten i
Lund var det väldigt lugnt och stimulifattigt vilket fick mig att känns något
sorts lugn. Det gjordes en massa tester
och togs mängder med blodprover. Jag
fick prata med en underbar läkare som
lyssnade på vad jag sa, verkligen lyssnade och visade att hon kunde återberätta vad jag nyss sagt. Min man var med
mig hela tiden, vilket var ett enormt
stöd. Trots att min man var närvarande
var det mig de talade till, det var mig de

ställde frågorna till. Det var ren empati
och medmänsklighet!
Väl uppe på avdelningen möttes jag
av en gullig skötare som visade mig till
mitt rum och som sen bad mig läsa en
blå pärm om avdelningens rutiner. Varje
natt kollar de till mig och de andra medpatienterna, vilket på ett sätt känns betryggande. De vill se att vi är där, att vi
är okej och om vi inte är okej så finns de
till hands. Jag har själv varit vaken några nätter nu igen trots starka och dubbla
doser sömnmedicin.
SVÅRT FÅ STÖDSAMTAL
Det svåraste när det kommer till att vara
ny på en avdelning är att man har en önskan om att andra ska komma fram och
hälsa (personal). Så var inte fallet här. De
har bara gått förbi, ibland inte ens svarat
på tilltal och när jag bett om stödsamtal
vid ETT tillfälle verkade de besvärade.
Jag hörde att det larmade på andra avdelningar och det blev väl stressigt. Där är
även många på min avdelning som alltid
umgås med samma personal (inte vak).
Samtidigt som det är som det är här
nu så känner jag att jag behöver stanna
längre, ett bra tag till och med. Vill nog
även lägga till ett MÅSTE.
FRÅN ENA TILL ANDRA SIDAN
En annan aspekt i allt detta är att jag själv
arbetar som skötare inom psykiatrin. Nu
är jag på ”andra sidan”. Jag är patient. Jag
har blivit påmind om detta många gånger av omvårdnadspersonalen här. Jag
upplever det som att de tror att jag vet
1.
allt, “know the drill” liksom.

och
2.

3.
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Det som slår mig är att det börjar i så här ung ålder – eller
säkert tidigare ibland. Det är de symtomatiska besvären hen
söker hjälp för och medicin verkar vara en lätt och snabb
lösning.
Blir både ledsen och upprörd över att hen känner sig
förminskad, men tror det är vanligt att bli lite ”klappad på
huvudet” som ung och att vuxna ofta tolkar saker utifrån
sin egen horisont. Att rollspela kring fight/fligt-reaktioner
verkar också vanskligt, förstår att man ska prata om
det, men undrar om man är rustad att hantera det som
triggats igång av ett rollspel (inte bara i samband med
mötet utan framför allt efteråt) som dessutom upplevs som
integritetskränkande.
Uppgivenheten att bli skickad runt, att ingen riktigt
tar ansvar eller heller hjälper rätt – förrän hen träffar
”rätt” person som ser hen är också tydlig tycker jag.
Vårdkarusellen och frågeställningen kring ”var börjar
man för att till sist få komma dit man behöver”, är också en
utmaning som jag tolkar det. Vem ska orka detta när man
redan mår så dåligt?
Vi har en fantastisk vård i Sverige, när man väl hamnat
där man ska vara, men vägen dit kan ibland vara ett
helvete. Ibland måste man vara frisk för att kunna vara
sjuk – dvs veta vart man ska och hur det ska gå till, samt
orka stångas med allt och alla.
Hen har ändå perioder där hen upplever att vissa saker
hjälper, men vissa blir också helt fel. Skam och skuld är
några av de känslor jag får när jag läser texten – att
dessutom dra in barnen är inte okej! Det som också märks
är vikten av ett bra stöd som orkar när hen inte orkar
själv.
Förstår utmaningen att ”know-the-drill” MEN även här
behöver vi ta ett steg tillbaka (som profession) och inte ta
saker för givet utan möta personen, där hen är just här och
nu.

ATT DISKUTERA
Hur undviker vi att personer ”skickas runt”
och får rätt insatser från början?
Vad gör vi när vi upptäcker och upplever att
individen sitter på skam och skuld och
faktiskt inte orkar reda ut det själv längre?
Hur bemöter vi individer här och nu,
värderingsfritt och utan att dra egna
slutsatser?
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Första steget
Jag hinner inte sova. Jag vill inte lägga
mig i sängen och förlora den dyrbara tid
jag kan lägga på min nyfunna passion.
En passion som varar i en vecka, max
två.
Mitt hjärta bankar så hårt i min bröstkorg, det slår runt 100-125 slag i minuten. I takt med pulsationerna vidgar sig
mina pupiller för att släppa in så mycket
ljus som möjligt så jag kan lägga all fokus
och kraft på det jag brinner för. Hela jag
är eld och lågor, jag kan aldrig tro att det
någonsin ska svalna. Men någonstans i
mitt undermedvetna, så vet jag att denna
glöd snart ersätts med en annan.
Flertalet omdömeslösa projekt tar
form, men avslutas aldrig.
Så här ser min vardag ut.
”Jag är värdelös... ingen vill umgås
med mig”.
”Varför är jag så misslyckad? Varför är
jag inte starkare?”
Det här är också min vardag.

Skillnaden är, att jag inte vet vilken
vardag jag vaknar upp till.
Tidigare i mitt liv har jag brottats
med bland annat kraftiga humörsvängningar, och till följd av detta sårat många
människor jag älskar. Jag ville inte vara
arg, men blev det för minsta lilla. Var
rädd för mig själv, och vad jag skulle
göra när det svartnade för mina ögon.
Dagen då jag tog kontakt med vårdcentralen var jag fast besluten om att något
var fel och att jag ville förändras.
Kvällen innan hade jag behandlat
en människa väldigt, väldigt illa.
En person som låg
mig väldigt varmt
om hjärtat, och
jag visste hela tiden att det var fel,
men jag kunde inte
kontrollera ilskan i
stridens hetta. Jag
har alltid varit en person som vill väl, vill
vara alla till lags, men jag blev
något helt annat när ilskan tog över mig.
Jag blev ganska lågt
prioriterad av vårdcentralen när jag ringde, för
jag sa att jag vill ha hjälp
med mina humörsvängningar. De trodde säkert
att jag var i någon slags fas,
som alla ungdomar går igenom.
Påverkar det dig somatiskt?” frågade kvinnan i receptionen. ”Somatiskt? Nej
det gör det inte, jag är bara så
otroligt arg att jag inte kan kontrollera det”, svarade jag.
Så du har inga fysiska besvär?
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svarade hon efter en kort suck.
Jag visste att jag var tvungen att ljuga för att bli tagen på allvar. Jag mådde
ju bra rent fysiskt, det var i huvudet jag
mådde skit.
Jag blev så arg att jag hamnade i slagsmål, fick många slag mot magen, och det
har gjort ont i två veckor nu”, svarade jag.

rad när man har det? Alltså jag är normal? Jag har bara lite svårt med humöret
ibland.” svarade jag aningen irriterad.

"Har du alltid haft de
här humörsvängningarna,
Andreas?” sa han med
lugn och trygg röst."

OMFATTANDE UTREDNING
En månad efter mitt besök hos Doktor
anonym, blev jag kallad till överläkaren
på allmänpsykiatriska mottagningen,
som i sin tur sparkade igång en sjuhelvetes utredning på 1,5 år. Där jag fick
bygga med klossar, göra damptester och
alla möjliga begåvningsundersökningar.
Efter att ha träffat femtioelva sjuksköterskor och psykologer (de tenderade att söka sig vidare efter en månads
tjänstgöring) hade jag berättat om min
uppväxt och livssituation för så många
människor att jag inte skämdes längre.
Jag blev alltid väldigt bra bemött av
dessa underbara människor. Det enda
jag avskydde var när de använde mitt
namn i varje mening, som att jag var helt
pantad i huvudet.

Jag slog mig ner på en utav de rostfria,
obehagliga sjukhuspallarna med massa
hål i och doktorn frågade direkt om jag
fortfarande hade ont i buken.
Jag valde att fortsätta ljuga.
”Nej, det gör inte ont längre. men jag
vill gärna ha hjälp med mina aggressioner, de är ett stort problem för mig”, sa
jag.
”Har du alltid haft de här humörsvängningarna, Andreas?” sa han med
lugn och trygg röst.
Jag berättade om min barndom, hur
jag kastat stolar efter mina klasskamrater, varit irriterande och störig i klassrummet.
”Jag tror vi ska utreda dig för ADHD,
så jag skickar en remiss till Allmänpsykiatriska mottagningen”, sa doktor Anonym.
”ADHD? Är man inte helt retarde-

KÄNDE MIG SOM EN APA I BUR
Överläkaren kallade mig till ett samtal,
där jag skulle få höra vad de kommit
fram till. Vad de samlat in på 1,5 år.
”Bla, bla bla! DSM-IV, DSM-5, ICD10. , med F90,9”, sa doktorn till sin läkarstuderande.
Jag fattade inget av vad de pratade
om, blev rastlös och lekte med min penna som jag brukar.
”TITTA! Ser du vad han gör nu? Klassiskt beteende för ADHD”, utbrast doktorn och nickade mot den studerande.
Jag var i chock, kände mig som en apa
i en bur. Väntade på att han skulle trolla
fram en pinne åt sig själv och en till sin
studerande som de kunde peta på mig
med. Valde dock att ignorera det hela.
Vad har ni kommit fram till? frågade
jag obekvämt.

Efter många om och men fick jag en
tid till en läkare, fjorton dagar efter mitt
samtal.
Andreas Persson! ropade en man
iklädd blå skjorta och vit rock.
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”Vi har satt diagnosen ADHD med
bipolär typ II”, svarade han lite sådär
nonchalant.
Jag fick inte så mycket svar av doktorn efter det. Men jag gick hem, började googla, och äntligen föll alla bitar på
plats.
HYPOMANI GER OLIKA SYMPTOM
Om depressioner varvas med kraftiga
manier, ofta med psykotiska symptom,
kallas tillståndet för bipolär sjukdom
typ 1. Om depressionerna istället varvas
med hypomanier (en lindrigare form av
mani) kallas tillståndet för bipolär sjukdom typ 2.
Vid hypomani framträder olika symtom såsom minskat sömnbehov, starkt
självförtroende, ökad och målinriktad
aktivitet (intensivt engagerad i arbete,
skola, socialt eller sexuellt) eller psykomotorisk agitation/irritabilitet. Man har
oftast sjukdomsinsikt, till skillnad från
typ 1 där mani kan ge mycket svåra konsekvenser.
För mig, när jag kliver in i min hypomana bubbla, innebär det att jag
kan prata mer än vanligt, att tankarna
går snabbare, att jag klarar mig med betydligt mindre sömn, är mer energisk
och tycker att jag mår riktigt bra. Ja, jag
kan faktiskt säga att jag är lycklig och tillfreds med livet.
(För många är hypomana episoder enbart positiva, till exempel för konstnärer
som blir mer kreativa.)
KÄNNER STOR TILLIT
Neuropsykiatriska teamet i Trelleborg
har fantastiska medarbetare som aldrig
någonsin skakat om min tillit till dem,
utan bara fått mig att förundras över hur
professionella och ödmjuka de är. De har
välkomnat mig med värme och engagemang i min behandling. All heder och
respekt till er underbara människor. Jag
upplevde faktiskt att de mottagningar

och de personer jag kom i kontakt med
under den här tiden var väldigt formella och tillmötesgående. De fick mig att
känna mig sedd och välkommen, enligt
diverse värdegrunder.
Något jag dock uppmärksammat vid
bedömningen av min sjukdom är hur
lätt det förväxlas med vanlig depression
då man oftast inte söker hjälp under
den hypomana episoden för man mår
så otroligt bra. När man sedan växlar
över till den depressiva episoden har
man lite mer kontakt med psykiatrin
och just i detta läge är det svårt att fånga
upp sjukdomen. Man ser bara en sida av
myntet.
KÄNDE MIG HELT ENSAM
Jag minns ett tidigare besök hos min dåvarande läkare, då jag sökte hjälp under
en depressiv episod. Det var en utav de
värsta depressioner jag upplevt, som att
jag levde i ett verkligt helvete. Kände
mig som den mest ensamma människa
i världen. Trots att jag har en familj och
vänner jag älskar mer än något annat så
fanns det inget som kunde få mig känna
mig mindre ensam. Jag grät 10 timmar
om dygnet, sov 14 timmar, grät 10 timmar, sov 14 timmar. Jag var så själsligt
och mentalt trött på mig själv och denna
jävla sjukdom att jag bankade mitt huvud i väggen till jag svimmade.
När jag då kom till allmänpsykiatrin
för att tala ut om detta, erbjöd man mig
inte några samtal hos psykolog, nej man
la fokus på hur jag åt och tränade. Allt
jag ville var att ha någon att prata med.
Jag har än idag aldrig blivit erbjuden att
medicinera för depressioner eller det
bipolära, utan man har lagt all kraft på
ADHD.
Det jag önskar av vården, är att se till
mer än vad som händer i livet just då när
man söker, att fråga lite mer konkret ”
hur ser livet ut för dig annars”? För det
finns så otroligt många differentialdiag52

noser till depression, allt från somatiska
sjukdomar till psykiska.
Jag önskar även att man kanske fokuserat lite mer på samtal än att förlita sig
på medicinering, vilket i min värld bara
är en lösning på kort sikt. Läser man
dessutom i FASS, på alla dessa substanser
man ska stoppa i sig, så står det ” Det används enbart efter att andra läkemedelsfria behandlingsmetoder har prövats, så
som samtalsterapi och beteendeterapi”.
Men man blir sällan erbjuden detta.
REFLEKTIONER
I min första kontakt med allmänpsykiatrin fick jag ett väldigt gott bemötande av
personal, sjuksköterskor/psykologer. De
visade att de alla stod enade om att ha
samma bemötande för alla människor,
god etik, bra värdegrund, empati och en
god människosyn. Däremot minns jag
väldigt tydligt att jag reagerade starkt på
att mina kontaktpersoner inte stannade
kvar så länge utan byttes ut efter hand.
Det fick mig att tro det var en väldigt
dålig arbetsmiljö med mycket stress/underbemanning. Det kändes inte så tryggt
för mig att dra om mina ”berättelser”,
min historia, för en ny person varannan
månad. Det var efter hand som jag lärde
känna dessa personer och fått en tillit för
dem, som jag vågade öppna upp mig om
mina egentliga problem, men när jag väl
kommit i det läget så var de borta och
så var det bara att börja om. Den läkare
jag blev tilldelad var för mig inte särskilt
professionell i sitt yrke, visst var hen en
duktig överläkare inom psykiatrin, men
faktum kvarstod att person i fråga ofta
talade ovanför mitt huvud, och till sina
studerande utpekade mig som ett ”objekt”.
SAKNADE PSYKOLOGSAMTAL
Jag hade egentligen inga förväntningar
över hur verksamheten skulle se ut, hur
utredningar och samtal skulle gå till. Jag

frågade flertalet gånger om det fanns
möjlighet att ha regelbundna tider
för samtal med psykolog, men det
fanns det ej resurser till. Psykologen
användes enbart i diagnostiserande
och utredande syfte.
För mig hade det känts mycket bättre att kunna ha någon att prata med,
parallellt med insättningen av mina
läkemedel. Jag ansåg att mitt behov av
att få prata med någon var stort och det
kanske hade varit en lite mer långsiktig
lösning, om man tog itu med underliggande problem som orsakade mycket
av den psykiska ohälsan. Även om jag
fick medicinering som skulle hjälpa mig
fungera bättre kognitivt, få bättre minne
och koncentration, så hade jag mycket
underliggande problem och negativa
tankespiraler som var tvungna att brytas.
Vid insättning av läkemedel märkte jag
till slut att där fanns en viss tillit för
mig av personalen. Jag hade drogtestats
minst en gång i månaden i två år som alltid var negativa och alltid varit fullt ärlig
med att jag aldrig haft ett missbruk eller
drogproblematik. Personalen litade mer
och mer på mig, så tillslut tummades
det lite på om jag skulle ha översyn när
jag lämnade urinprov. (jag hade väldigt
svårt att lämna det när någon tittade).
Detta kanske är fel, vad vet jag. Men det
kändes väldigt bra att någon litade på
mig.
Om jag ska summera detta så anser
jag att min vårdkontakt, från start till
slut, varit övergripande bra. Det finns
vissa element i vården som skulle kunna
förbättras. Exempelvis titta över resurserna för att kunna erbjuda fler patienter en psykologkontakt, erbjuda KBT i 1.
större utsträckning, göra arbetsmiljön sätt
mindre belastande och stressfylld för för
personalen då det märks och projiceras
över väldigt tydligt för patienter också.

Hög igenkänning… jag känner med personen.
Texten kan nog hjälpa många i samma situationatt känna att man inte är ensam i detta. Känner
bland annat igen det att vara tvungen att repetera
sin historia många gånger, byte av personal och
bemötandet. Känslan av objektifiering har jag också
hört av andra. Detta är utifrån både min roll som
arbetsförmedlare men även som jag hört privat.
Vikten av att prata till och inte om känns som viktig att
poängtera – i alla sammanhang. Utmaningen är dessutom
att arbetsmiljön och arbetsförutsättningarna för dem
som träffar brukare, patienter eller människor i största
allmänhet påverkar otroligt mycket. Är jag stressad och
inte mår bra förmedlar jag det till alla runt mig – oavsett
om det är till min kollega eller kund/klient, brukare
eller patient. Detta ser jag som en stor utmaning för
olika organisationer och arbetsgivare som arbetar med
människor att hantera och ta tag i.
Åter igen är det balansen mellan läkemedel vs
samtalsstöd – det verkar ju gå hand i hand, det ena
fungerar inte riktigt utan det andra. Det finns sällan en
”qiuck fix”. Utmaningen blir att kunna erbjuda alla som
behöver olika saker dessa och i rätt ordning.
Personligen kan jag känna att det vore bra om vi alla
hade mer kunskap om olika måenden/diagnoser – inte för
att diagnosticera; för detta överlåter jag mer än gärna
till dem som har den utbildningen och kunskapen, men
att kunna tolka och kanske hjälpa på vägen samt att ta
bort rädslor och stigman. Ibland är det kanske jag som
är den personen någon får förtroende för och då vill
jag kunna veta vad jag kan göra och vart denna person
kan vända sig – istället för att jag ska behöva säga ”det
är inte jag som ska hjälpa dig med detta” utan att kunna
lotsa rätt.
Tänker också att vi behöver kunskap för att minska
misstron och att dra förhastade slutsatser, ibland
har vi rätt och ibland är vi helt ute och cyklar när vi
värderar utifrån våra egna erfarenheter – så viktigt
med bemötande, tilltro och sunda värderingar, i alla
sammanhang.

ATT DISKUTERA
Hur kan vi lotsa personen rätt på ett smidigt
sätt och vad krävs av oss och verksamheten
att kunna göra det?
Hur kan vi lösa problemet med att individen
behöver berätta sin historia om och om igen?
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Ingen vet vilken skit jag
går och bär på
Markus är 24 och bor hemma hos sina
föräldrar i Svedala. Familjen har tidigare
bott i Trelleborg där barnen gått i skola.
Hemmasituationen är enligt Markus allt
annat än optimal. Han återkommer flera gånger under vårt samtal till hur ofta
han ”ryker ihop” med föräldrarna över
vad han kallar ”smått skit”. Han har en
lillasyster som är 13. Han uttrycker dock
tacksamhet över att föräldrarna låter honom bo kvar tills dess att han får tag i
något eget.
Den största utmaningen för Markus
är att vara arbetslös trots ett antal praktikplatser. Han är inskriven på arbetsförmedlingen där han upplever att han
fått ok hjälp och bemötande men att
utbudet på arbetsmarknaden är alldeles
för snävt. Han är uppriktig om att han
tycker att det är svårt att ta sig upp på
morgnarna för att gå till sin nuvarande
praktikplats.

har haft kontakt med BUP i Trelleborg
men tycker inte att samtalen där varit
till någon hjälp. Precis som så många
andra vi träffat så använder Markus sig
av uttryck som ”de är dumma i huvudet”.
Egentligen så tycker inte Markus att någon är ”dum i huvudet” men han irriterar sig på hur vissa personer pratat med

ORO FÖR FRAMTIDEN
Precis som många andra unga vuxna vi
träffat så oroar sig Markus över framtiden på arbetsmarknaden. Han har gått
restaurang- och livsmedelsprogrammet
på gymnasiet och jobbar ibland svart på
en krog/restaurang vid Triangeln i Malmö. Just att jobba svart är något Markus
säger sig behöva då han har låg ersättning från försäkringskassan. Han säger
att det inte spelar någon roll vart pengarna kommer ifrån, bara han får betalt.
Däremot så uttrycker Markus en önskan
om att jobbet skulle vara vitt.
Markus berättar att han under sin
skolgång varit ganska ”stökig” men att
detta beror på att han har ADHD. Han

honom. Han tillägger; ”Det var drygt att
behöva sitta och snacka för nån man inte
känner om grejor som man inte ens berättar för polare”.
SAKNAR FÖRTROENDE
Hur hade då den här kontakten på BUP
kunnat vara bättre och ge bättre resultat?

”Hon som jag snackade med var sådär
överdrivet trevlig och snackade med mig
som en unge. Jag kände inget förtroende
för henne”.
Skolan var särskilt svår för Markus då
han hade svårigheter med att vakna på
morgonen. Han berättar att skolan mest
blev ytterligare en plats att träffa vännerna på. Markus skötte sina studier hyfsat
bra och gick ut gymnasiet med tillräckliga betyg för att komma vidare. Att
studera vidare verkar dock inte vara ett
alternativ i nuläget, speciellt då Markus
påtalar att han har dyslexi.
PSYKIATRISK HJÄLP LOCKAR INTE
Någon vidare kontakt inom psykiatrin
eller annan samtalskontakt är ingenting
Markus säger sig vara intresserad av i
nuläget. Flera han känner har kontakt
med psykiatrin men han säger att vägen
dit för dem varit lång. ”Det har tagit tid
för flera polare att få hjälp”. Markus berättar att det på utsidan ser bra ut; ”Ingen
vet vilken skit jag går och bär på”. Han
tycker att andra ska söka hjälp om de vill
men också att det fortfarande inte känns
som något för honom.

Det som slår mig är hur viktiga hemförhållanden är
och att alla inte har samma förutsättningar, varken
ekonomiskt eller i form av stöd från en vuxen som kan
guida eller hjälpa. Tolkar också in att han sitter fast i
ett hjul av arbetslös – praktik – arbetslös – praktik,
men det leder inte vidare. Funderar på att eftersom han
kan jobba svart så borde det finnas en arbetsförmåga –
men han får inga jobb efter genomförd praktik, vilket
då gör mig nyfiken på vad det kan bero på – är det
ett systemfel eller något annat?. Tycker texten andas
både frustration, hjälplöshet och hopplöshet samtidigt
som jag känner att han inte heller aktivt sökt hjälp så
länge. Kanske har han hittat ett sätt att klara vardagen
just nu, men som ju inte gynnar honom längre fram.
Bemötandet från BUP gjorde, enligt honom, att han
kände sig förminskad vilket är väldigt olyckligt. En
annan utmaning jag ser är att han verkar ha fått en
bild av hur olika myndigheter och vård fungerar, som
han tycker är dålig, och därför väljer han att välja bort
– mycket olyckligt om han nu behöver hjälp och stöd
både i sin vardag och framtid. Får också känslan att han
säger att han har ADHD, men om han inte gjort några
utredningar (som jag tolkar det) undrar jag om det är
symtomen som han syftar på och där känner igen sig.

ATT DISKUTERA
Vad kan vi göra för att öka BUPs och och andra
myndigheters rykte i ögonen på unga personer
som gör att de fortsätter söka hjälp i syfte att
förebygga den psykiska ohälsan och komma ut i
samhället?
Hur kan vi få ungdomar att se att det finns hjälp
att få även om vägen inte alltid är lätt?
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När jag väl vågade ropa
på hjälp för min ångest
Jag hade haft mycket ångest och oro under en tid. Det hade dels med den stres�siga hemsituationen att göra, med en
förälder som missbrukade alkohol och
situationer som uppstod på grund av det
men det hade också med mitt allmänna
mående att göra.
Skolan var stressande, jag hade mycket låg självkänsla och dömde mig själv
sjukligt hårt. Jag sov dåligt, hade alltid
ont i magen vilket gjorde att mitt sociala
liv blev lidande. Jag var 15 år gammal.
Att först erkänna att man mår dåligt
för andra när man som jag var en väldigt inbunden person är inte
lätt men det gjorde jag

till slut. Jag berättade för mamma att jag
hade stark ångest och det gjorde saker
och ting svårt.
Steg två blev att fundera över hur man
kunde få hjälp. Eftersom man tyvärr
måste söka sig till sin vårdcentral först,
oavsett om det är fysiska eller psykiska
bekymmer man har så fick jag göra det.
Redan när jag ringde vårdcentralen,
prick kl 08 som man måste för att ens
kunna få till ett besök inom rimlig tid, så
hörde jag på receptionisten som svarade att hon inte hade en susning hur hon
skulle bemöta mig.
• ”Jaha, du mår dåligt alltså. Jag
vet inte hur vi ska kunna hjälpa
dig. Vad är det du konkret vill ha
hjälp med?”
Jag hade erkänt att jag mådde så pass
dåligt att jag behövde professionell
hjälp, jag hade tagit modet till mig att
ringa och med ångesten i bröstet pressat
fram att jag mår för dåligt för att leva ett
normalt liv. Då skulle jag helt plötsligt
komma med lösningen presenterad också. Det började inte alls bra detta.
Men efter många om och men så fick
jag en tid ett par veckor senare. Jag skulle
till en manlig läkare i 55-årsåldern. Det
hela var upplagt för att misslyckas. Vilket det också gjorde. Jag
gick på den bestämda tiden,
med hög ångestnivå i kroppen, och satte mig på den
pappersbeklädda britsen i
det ljusa rummet med solen
lysande in genom fönstret. Lä56

karen satt mittemot mig och frågade vad
som bekymrade mig. Där satt jag, helt
blottad och klämde fram att jag mådde otroligt dåligt. Jag berättade om min
förälder vars missbruk hade stora konsekvenser på mitt mående, jag berättade
att jag hade svårt att sova, att jag inte ville
gå till skolan för jag hade så mycket ångest, och jag sa som det var, att jag hatade
mig själv så fruktansvärt mycket och jag
funderade på om jag ens ville leva. Då
säger läkaren.
• ”Men du som är ung och vacker! Du
kan inte må dåligt! Gud uppe i himlen
tillåter inte att så unga, vackra flickor
mår dåligt. Det finns inget att göra!”
Sen var det ungefär en 20 minuter lång
plåga där läkaren försökte skoja bort
mitt mående om och om igen. Drog
skämt på skämt och jag, alldeles för artig och osäker för att säga till, satt där på
britsen och smålog och sa; ja, nej, förvisso och önskade mig därifrån av hela mitt

"Läkaren försökte
skoja bort mitt
mående."
hjärta. Jag tänkte: hur kunde jag vara så
dum att jag sökte hjälp? Nu har jag förnedrat mig själv genom att vara här och
ingen förstår hur jag känner. Det måste
vara jag som är överkänslig.
Trots att läkaren var djupt oprofessionell och bemötte mig på det sämsta
tänkbara sätt kallade han sedan in mig

på sitt kontor och sa till mig att jag skulle
få 5 st Oxascand. Inte fler, för då skulle
jag bli beroende (om jag inte redan var
det).
BEMÖTANDET FÖRSTÄRKTE
MIN DÅLIGA SJÄLVKÄNSLA
Han hade dessförinnan ställt massa frågor om varför jag ville ha ångestdämpande medicin och nästan anklagat mig
för att vilja ha ”ruset” som en medicin
då eventuellt skulle ge mig. Men till slut
skrev han ett recept till mig på 5 st Oxascand och sa att jag nog förmodligen
inte ens skulle behöva dessa..
På etiketten stod det ”Tas endast vid
behov. För att förhindra beroende.” Bara
det gjorde att jag kände mig som en stor
bov som bara ville ha medicin för mitt
nöjes skull.
Genom att totalt nonchalera mitt
mående, ”jamsa” bort min historia,
förnedra mig som efter många om och
men sökt hjälp och fullkomligt totalsåga
någon eventuell tanke om insatser och
hjälp lade just den läkaren grunden för
det som sedan skulle göra att jag hade
enorma problem med att söka den hjälpen jag faktiskt behövde.
Det absolut enda jag hade behövt var
en trygg människa, kanske någon inom
samma referensram som jag själv (ibland
är det viktigt t.ex. kvinnlig läkare närmre
mig i åldern) som lyssnade på mig och sa
att de i alla fall skulle försöka att hjälpa
mig.

Stressen som påverkar människor redan i ung ålder.
Press från skolan, svårigheter att hantera saker som
händer i livet samt i kroppen. Att slitas mellan att
vara barn och vuxen och förväntningarna man har
utifrån sig själv och sin omgivning. Rädslan över att
inte bli förstådd och att det är fel på mig, behovet av att
känna sig trygg och bekräftad är enormt stort. Vikten
av att ”fånga” ungdomars behov är viktigt för att de ska
kunna öppna sig och känna sig trygga att prata kring
sitt mående och olika situationer som uppstår i deras
liv. Behovet av kunskap och information kring psykisk
ohälsa och påverkan av stigmatisering som finns – både
omgivningens men även ens egen, vilket är en viktig del
för att kunna känna sig trygg att prata om sitt mående
och få bekräftelse på att man inte är ensam. Kunskap
gällande psykisk ohälsa är enormt viktig både för unga
och vuxna.
I texten berättar personen att hon redan vid
bokningen av tid får bemötande av att men inte vet vad
m an kan hjälpa henne med. Dessutom får hon under
samtalet till sig att det inte finns något att göra och att
hon är för ung och vacker för att må dåligt. Känslan och
oro för att öppna sig blir större. Personen beskriver en
känsla av förnedring och känsla av att hon är dum som
sökt hjälp.
Detta fastnade jag för då ingen ska behöva känna detta,
speciellt när man tagit ett stort steg i rätt riktning.
Att komma fram till att man behöver professionell
hjälp är ett stort steg och kan kräva mycket av ens
energi. Bemötandet av professionen har stor betydelse
för individens förhållningssätt till fortsatt vård. Viktigt
att bli bemött med respekt och som individ, att bli lyssnad
på och bli tagen på allvar. Man ska inte behöva känna sig
förnedrad eller dum för att man har behov av hjälp.
Att lyssna på individen som sitter på värdefull information
om sin situation och sitt mående är viktigt för mig.
Att ha erfarenhet kring situationer, individer och ha
kunskap är redskap för att kunna göra bedömningar men
detta ska inte påverka ens bemötande och förhållningssätt
gentemot individen.

ATT DISKUTERA
Hur kan vi bemöta ungdomar/unga vuxna utifrån
deras rädsla och behov av trygghet?
Vilka kompetenser behöver vi för att kunna bemöta
personer med psykisk ohälsa?
Vilka utmaningar ser vi utifrån vår egen
verksamhet?
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Våga ta steget
Jag har varit sjuk i en depression sen jag
var en ung tonåring. Jag kommer att berätta om min tonår, min skolgång och
tiden efter skolan när jag skulle gå ut i
arbetslivet.
Mitt första år var inte det bästa. Jag
gick på socialen och hade kontakt med
dem varje vecka och behövde alltid lämna papper. Jobbcoacher och arbetsförmedlingen var en vardaglig aktivitet.
Jag hade inte väldigt mycket tur med
myndigheter, så som försäkringskassan,
i början. Det var mycket problem med
papper och nekade utbetalningar tills jag
flyttade upp till Uddevalla och Strömstad, där jag har träffat och pratat med
väldigt bra personer i både sjukvården
och på försäkringskassan.
Jag hade turen att få en bra läkare och
bra handläggare som i alla fall verkade
bry sig om hur jag mådde och ville hjälpa mig framåt. Och under de senaste 5
åren har jag faktiskt fått det stödet jag
behöver jämfört med hur saker och ting
var under mina tidigare år där jag vart
nekad hjälp och myndigheterna trodde
att det bara var tonårsångest jag led av.

tacker. (Detta har jag fått bra hjälp med
av psykiatrin.)
Men det är en stor skillnad mellan
olika myndigheter i Sverige. Ta arbetsförmedlingen som exempel, där allt
handlar om effektivitet och man ska
söka olika jobb hela tiden. Det är väldigt
mycket stress, man måste ha en inkomst,
och som tonåring hade jag ingen aning
om hur man skriver ett CV. I alla fall
inte när jag skrev in mig där. Blev inte
tillsagt eller lärd heller och det var lite
panik. Jag kände aldrig att jag fick den
hjälp jag behövde även om jag har varit
hos olika jobbcoacher (ett av dem kal�lades navigator centrum) som var till
för att hjälpa unga vuxna och ungdomar
som var arbetslösa men även där var en
väldigt konstig atmosfär. Man fick inte
mycket gjort där alls och det var nog en
stor anledning till varför jag föll
hårt ner i min depression och
inte orkade

MUSIKEN GAV STÖD
Under dessa år var det musik som hjälpte mig väldigt mycket att ta mig igenom
de svåraste tiderna över lag. Jag tänkte
ofta att jag inte ville ge upp. Jag ville inte
slösa bort mina möjligheter och jag ville
se hur livet skulle vara när jag var frisk
igen.
Allt som har hänt med mig och vart
jag är idag har varit på både gott och ont.
Jag har kämpat i en värld där allt ska vara
effektivt. Behörigheter och erfarenheter
är väldigt viktigt. Det som jag fått under
mina år som sjuk är erfarenheten av all
smärta och vetskapen hur man ska försöka ta sig igenom ångest eller panik at58

göra något med varken jobbsökande eller något annat och till slut fick söka mig
till psykiatrin.
Man kan säga att efter nästan 7 år av
att gömma, och försöka hantera, mina
psykiska problem så var det någon som
såg att jag faktiskt var sjuk och pratade med mig om det tills jag inte kunde
gömma det längre. Då kom till slut allt
ikapp mig och då sökte jag hjälp.
PSYKOLOGHJÄLPEN VÄRD VÄNTAN
Det gick ett par månader och sen hade
jag fått träffa en överläkare som hjälpte
mig med mitt första LOH (Läkarutlåtande om hälsotillstånd). Vad som tog lite
tid var att få en psykolog, men väntan
var värd det. Jag fick en bra en efter ca ett
år och det var i sammanband med en an-

nan utredning också. Jag fick äntligen en
bra psykolog som förstod mig och ville
hjälpa mig och kunde stödja mig i mitt
mående.
Hon har haft ett tålamod som ingen
annan med mig och jag förstår inte riktigt varför. Jag har alltid känt mig väldigt
trött efter att jag har varit på samtal, men
jag vet att i slutändan så har det varit värt
det. Vi har haft bra och dåliga samtal,

kommit med förslag om hur jag ska ta
steget från ruta ett till ruta två och kunna
fortsätta att gå vidare.
Miljön där har ett bra tempo och man
känner sig trygg. Man kan prata med
sina jobb coacher, utan att oroa sig om
att de ska bli besvikna eller rent av arga
(som andra har varit mot mig förr) och
det ger en trygghet.
Steg1 är något av det bästa jag har va-

"Vägen kommer att vara lång och kanske
kommer jag att falla tillbaka igen."
många av de dåliga är för att jag inte har
velat prata så mycket, men med mycket
hjälp och mycket stöd har jag äntligen
fått en del av mitt självförtroende tillbaka och viljan att kunna prata om saker.
Och så har jag äntligen fått styrkan till
att kunna gå ut och försöka ta det nästa
steget.
INSATSEN SOM GJORDE SKILLNAD
Jag vill gå in på hur och varför jag skulle
kunna våga göra det här och ta tag i min
dröm att föreläsa och berätta om mig
själv inför många människor.
Jag fick chansen att gå i en gruppverksamhet som heter Steg1, via FINSAM.
(Steg1 är en gruppverksamhet varvad
med individuellt stöd som riktar sig till
ungdomar och unga vuxna mellan 16
och 24 år med diffus problematik och
som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Insatsen ska vara motivations och aktivitetshöjande samt förbereda för arbete
och/eller studier. Målsättningen är att
deltagaren ska göra en stegvis förflyttning mot egen försörjning och ökad livskvalité.)
Jag tycker att steg1 är en väldigt bra
satsning. Jag har själv kunnat få välja hur
jag vill lägga upp mina planer och de har

rit med om, och hjälpen jag fått är väldigt bra. De är väldigt effektiva på ett bra
sätt med det de gör. Jag rekommenderar
alla som har chansen att gå i något liknande att göra det. Våga ta steget.
För att avrunda allt skulle jag vilja
prata om min framtid. Så mycket som att
jag kommit att arbeta med att bli friskförklarad och få kontroll så kan jag för
fösta gången se att min dröm kanske inte
är så långt borta som den varit förut.
Vägen kommer att vara lång och kanske
kommer jag att falla tillbaka igen. Men
då kanske jag vågar ta nya steg och kämpa mot min dröm att hjälpa ungdomar
i riskzonen för depression. Jag vill säga
tack för allt psykiatrin har gjort för mig
och Steg1 som trots alla odds hjälpt mig
att få en andra chans med livet. Från att
vara i botten till att våga klättra upp igen,
ta steget ut ur hålet och kämpa vidare,
och bevisa att jag kan göra det här för
mig själv.
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alltid själv ser sin potential MEN bäst
resultat får man från båda håll om man
samarbetar med klienten utifrån dennes
önskemål och förutsättningar snarare
än att alltid anse sig ha rätt själv. Beslut
bör fattas gemensamt av både klient och
handläggare.
Vad är det som gör detta? Är det
människans typiska, underliggande,
strävan efter att projicera sina subjekti-

Vikten av ett gott
bemötande
“Det kostar väl fan ingenting att vara lite
mänsklig?”
En av de sakerna man pratar mest om
när det handlar om olika former av inflytandearbete är vikten av ett gott bemötande. Eftersom myndigheter och
vården arbetar med en mångfald av
människor varje dag så tar man för givet
att detta inte vore ett bekymmer. Men
tyvärr så händer det att många av oss
vid ett tillfälle eller annat råkar ut för att
man får ett dåligt bemötande.
Jag kan själv lista iallafall ett antal
tillfällen då jag upplevt att jag blivit bemött på ett sätt som varit under all kri-

tik. Både i rollen som livegen i konstant
beroendeställning gentemot myndigheterna men även, otroligt nog, i min nuvarande roll som projektledare när jag
var inbjuden att presentera vårt projekt
ute hos en verksamhet som arbetar med
människor.
Det har mest handlat om att ett något fåtal individer inte visar mig den
respekt, tolerans och värdighet som jag
utifrån min generella hövlighet anser att
jag förtjänar. Sen att de kanske inte gillar min livsstil eller hur klär mig är inte
deras ensak och ska inte påverka hur de
bemöter mig.
Människor diskrimineras (ibland öp60

pet) utifrån hur de klär sig, hur de pratar, vart de kommer ifrån, deras sexuella
läggning, livsstil och ålder. Många unga
vuxna upplever dessutom att man inte
tas på allvar när man söker hjälp hos
myndigheterna eller vården. Detta gäller
i mångt och mycket även på arbetsmarknaden där många upplever svårigheter
att få ordentligt fotfäste.
Ett annat förekommande problem är
när handläggare, kontaktpersoner eller
vårdpersonal fattar beslut över sin klients huvud utan dennes samtycke och
delaktighet. Visserligen så kan det vara
så att man som klient är lite försiktig
med att kasta sig in i nya saker och inte

va åsikter, moral och värderingar på sina
medmänniskor? Kanske, men många
gånger så tror jag inte ens att de som ger
ett sådant undermåligt bemötande ens
är medvetna om att de gör det. Jag tror
många gånger att snarare handlar om
brist på kunskap, arbetsrelaterad stress
eller att man trycker på klienten utifrån
sitt uppdrag. Därför måste vi våga tala
öppet om det.

Så vad kan man göra själv för att försäkra sig att man ges
ett så bra bemötande som möjligt?
• Först och främst så tror jag att det är av yttersta vikt att
alltid i första hand föregå med ett gott exempel själv.
• Ta reda på vilka dina rättigheter är, men också dina skyldigheter. Anteckna gärna.
• Låt personen ifråga veta vad det är DU behöver och vill
ha hjälp eller stöd med. Gör det så tydligt som möjligt och
även gärna skriftligen. Hur ska personen kunna hjälpa
DIG på bästa sätt om du inte berättar vad du vill?
•
• Om du upplever att du blir dåligt bemött så låt personen
ifråga veta att du känner så och att det inte är ok.
Exempel på ett bra/önskvärt bemötande kan vara;
• Att alltid bli tilltalad och behandlad på ett vänligt och respektfullt sätt.
• Att få lov att ställa frågor och att frågorna tas på allvar.
• Att få vara delaktig i ens egna vårdplan eller handlingsplan. Helt enkelt att inga beslut ska fattas utan ens medgivande.
• Att ens situation och/eller mående tas på allvar och inte
förminskas eller trivialiseras.
• Att i minsta möjliga mån hänvisa till möjliga repressalier
(ofta ersättningsrelaterade) i tal och skrift.
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Anonym delar med sig
kring bemötande av
vård och myndighetskontakter
Jag har haft kontakt med psykiatrin på
grund av min bipolära sjukdom och har
fortfarande kontakt med dem än idag.
Jag har blivit jättebra bemött av olika
myndigheter. Både av min läkare och
sjuksköterska inom psykiatrin, men
även av personer på försäkringskassan
och av min arbetsgivare.
Jag känner mig ”blessed” då det inte
är alla som blir det.
Jag har gått väldigt mycket i terapi.
Bland annat i KBT, DBT och privata
samtal bara mellan mig och psykologen.
Jag har också varit inlagd flera gånger
inom psykiatriska slutenvården och då
har jag fått samtalsstöd av min sjuksköterska. Nästan det mesta har jag fått ut
något av, och det är skönt att vården satsar på att jag ska må bättre, och inte bara
ger mig en mängd mediciner.
Min kontakt med psykiatrin vid öppenvårdskontakt tyckte/tycker jag alltså är helt fantastiskt. Jag är supernöjd.
Men när jag däremot blev inlagd på en
psykiatrisk slutenvård, då kunde bemötandet varit bättre. Personalen var
väldigt nonchalanta och gav mig mycket mediciner av, för mig, oklar anledning. Det kändes som att de ville att
det skulle lösa mina problem just då.
Men det funkade inte riktigt så för mig,
jag behövde mer. Jag behövde samtal och
jag behövde få utlopp för mina känslor.
Jag tycker att det är väldigt väsentligt,
att man bör få prata om sina känslor och
hur man mår istället för att bara bli erbjuden medicinering.

De
ska
inte
vara
hos

oss

Under mina år som projektanställd
inom vuxenpsykiatrin så har jag fått lära
känna många empatiska, kompetenta och drivna personer som på ett eller
annat sätt kommer i kontakt med unga
människor och unga vuxna.
Jag har dock uppmärksammat en
viss fallenhet hos ett fåtal individer för
att trivialisera eller bagatellisera, med
andra ord förminska, vissa anledningar
som yngre människor har för att söka sig
till den psykiatriska vården.
Det mest förekommande exemplet
på detta är när man blir irriterad över
att många yngre människor söker sig till
psykiatrin för bekymmer med relationer
och då särskilt kärleksrelationer.
Här är några exempel på hur det kan
låta;
“Det är alldeles för många som söker
till oss när de egentligen inte behöver det”
“Man kan inte söka till oss bara för att
ens pojkvän eller flickvän gjort slut”
“De ska inte vara hos oss”
Och visst, relationer är svåra. OLIKA
svåra för OLIKA människor. Oavsett om
man har någon form av psykisk ohälsa
eller inte. Men personligen så anser jag
inte att man ska trivialisera individens
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anledningar för att söka hjälp och stöd.
Man borde snarare möta individen där
denne befinner sig utan att lägga någon
personlig värdering i saken.
Hos en del människor så kan psykisk
ohälsa dessutom ligga latent och frammanas under kriser eller trauman. När vi
mår dåligt och känner oss trasiga så behöver vi empati och förståelse. De flesta
får det från familj eller nära vänner. Men
vi får aldrig glömma hur många unga
människor som sitter i olika former av
utanförskap och således är, eller kan
uppfatta sig som, helt ensamma.
Sen förstår jag självklart att man inom
olika grenar av vården (och myndigheterna) ofta själva arbetar under allt annat
än optimala förhållanden med ökat patienttillfall, tidsbrist och läkarbrist. Men
detta är något som har med organisatoriska frågor att göra vilka ska lösas på
chefsnivå, politisk nivå samt strukturell
nivå. Den som söker hjälp för ett dåligt
mående ska inte behöva nekas vård eller
stöd bara för att hens anledning att söka
inte anses allvarliga nog utifrån behandlarens egna värderingar.
Jag kände en tjej en gång i tiden i
tonåren. En snäll och fantastisk tjej med
hela livet framför sig. Hon nekades stöd
när hon gick igenom en, för henne, väldigt svår period med problem hemma,
skolfrånvaro och en pojkvän som behandlade henne som skit. Man tyckte
inte att “tonårsproblem” var något att
söka hjälp för. Hon tog sitt liv kort därefter. Jag förlorade en vän. Familjen förlorade en dotter och en syster.
Så till alla som kommer i kontakt
med dessa unga personer; lyssna på
personen. Det är trots allt ditt jobb.
Om personen ifråga inte ska ha just
din hjälp så skicka hen till rätt plats.
Då har du gjort ditt. Det kostar inget och du kan ha räddat ytterligare en
person från en nedåtgående spiral av
smärta som kunnat resultera i döden

”Den som söker hjälp för ett dåligt mående ska
inte behöva nekas vård eller stöd bara för att hens
anledning att söka inte anses allvarlig nog utifrån
behandlarens egna värderingar”
Detta var meningen som fastnade hos mig, då den
är så självklar MEN också dyker upp hela tiden i olika
sammanhang. Vi tolkar världen utifrån våra egna
perspektiv, erfarenheter och värderingar, vilket är en
verklig utmaning när man arbetar med människor i
olika sammanhang.
Tänker också över kommentarer och uttalanden
både framför och bakom kulisserna som speglar
människosyn och tolerans. Dock tänker jag också att
det inte alltid är lätt och att det krävs en medvetenhet
och insikt för att ändra detta beteende.
En annan reflektion jag gör är att jag tror att vi
ibland är dåligt rustade i olika verksamheter för att se
och förstå, då vi saknar kunskap och trygghet i att veta
vad vi, som medmänniskor och individer, kan göra – om
vi bortser ifrån de som är utbildade inom sitt yrke.
Känner igen att det är lätt att bortförklara måenden
med att förminska istället för att lyssna och ta på allvar
– idag ett tonårsproblem, imorgon ett självmordsförsök.
Jag tror att vi alla som medmänniskor behöver rustas
och våga se på det som finns omkring oss. Kunskap är
nyckeln och då menar jag inte att alla måste utbilda
sig till psykologer, vårdare och psykiatriker, utan en
grundläggande kunskap om psykisk ohälsa och hur jag
kan bemöta och se signaler.
Funderar också på i vilka sammanhang vi kan bemöta
detta – det naturliga svaret är ju ”i alla” – men tänker att
vi borde kunna fånga upp detta inte bara inom sjukvården
utan skolan, arbetsplatsen och familjen. Det måste dock
vara enklare att söka vård eller ett sammanhang där
någon lyssnar.

ATT DISKUTERA
Hur kan vi säkerställa att vi i våra verksamheter
”ser” – trots våra strukturella utmaningar och
avsaknaden av resurser?
Hur undviker vi snacket på arbetsplatsen, där vi
drar slutsatser utifrån vår egen horisont?
Hur kan vi öka kunskapen om och förståelsen
kring psykisk ohälsa – oberoende av erfarenhet
och utbildning?
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fakta

Jollen tillhör den socialpsykiatriska
enheten i Trelleborg. Det är en verk
samhet som erbjuder sysselsättning
och arbetsförberedande träning för dig,
mellan 18-65 år, som har en psykisk
funktionsnedsättning.

Vi kommer till Jollen kl. 12.50 en onsdag och knackar på en av de två
ytterdörrarna. Karin och Lotta, som jobbar på Jollen, öppnar och visar oss
in. Vi kliver rakt in i fikarummet och blir sedan visade in på ett litet kontor
med soffgrupp och fåtöljer. Karin frågar oss om vi sett verksamheten innan
varpå vi erkänner att vi inte har det, trots ett par år inom samma enhet. Vi
påbörjar vår rundvandring.

Jollen består av olika aktiviteter, bl.a
bageri med försäljning av bröd och
kakor, servering av fika samt textil
– trä och metallhantverk.

Vi börjar inne i ett rum som består av ett
par arbetsbord med målarfärger, symaskiner och pysselsaker. Karin visar oss
ytterligare en dörr och förklarar att detta
är personalingången.
– Alla som arbetstränar på Jollen eller har sysselsättning kallas för personal.
Och vi är handledare.
De poängterar båda två att det är
viktigt att kallas personal då detta är ett
arbete. Lotta berättar att det finns olika

"Det har varit vårt
motto hela tiden.
Allt som produceras
här, ska gå att sälja!"

Ett givande besök på

JOLLEN

grupper som jobbar här, dels de som
arbetstränar och dels de som har sysselsättning. Karin flikar in att vissa är här
på bedömning också. De berättar vidare
att oavsett om man är här på arbetsträning eller för sysselsättning så gör man
precis samma saker och ingen av personalen vet vad deras respektive roll eller
mål med vistelsen där är.
När en person, som ska börja sin sysselsättning eller arbetsträning, kommer
dit första gången så kommer de alltid
med någon där de skickas ifrån. Det kan
vara från arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsförvaltningen eller andra enheten inom socialpsykiatrin. Det bokas ett
möte per telefon och sedan kommer de

på studiebesök som Karin oftast håller i.
Idag sätts personer igång mycket tidigare än vad man gjorde förr. När vi började jobba var det mer aktuellt att gå på
en dagverksamhet.
Lotta syftar på personer som inte
kan fortsätta eller gå ut på den vanliga
arbetsmarknaden och som har kontakt
med psykiatrin av olika anledningar.
Idag har man en helt annan filosofi.
Man ska igång efter att t.ex. ha varit inlagd. Så att man kommer ut på arbetsmarknaden igen, i den mån man kan.
ARBETSTRÄNING I EGEN TAKT
Vi frågar om det förekommer att de får
backa när det gäller en person som varit
på arbetsträning eller haft sysselsättning
och det visar sig att den personen kommit igång för snabbt. Karin berättar att
det mycket väl kan vara så och det händer ibland, men att personen då skrivs ut
och får komma tillbaka en tid senare om
de vill.
– Man kan börja om här flera gånger. Och de finns de som varit här flera
gånger.
Jollen stänger aldrig några dörrar.
Skulle det behövas att någon är i behov
av att återvända så är det med öppna armar man blir bemött av Karin och Lotta.
– Det händer att personer kommer
tillbaka efter att ha återhämtat sig och
fått balans i livet igen.
Lotta fortsätter berätta att det finns
personer som har kommit tillbaka till
Jollen ca fem gånger, men som idag har
lyckats få ett heltidsjobb.

av Josefin Ristinmaa & Ida Wilör
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– De behövde 5 gånger, det var precis
rätt för just den personen för att sedan få
ett heltidsjobb.
REGULJÄRA ARBETPLATSER
ÄR FÖREBILDEN
Vi fortsätter rundturen, och vi blir visade vart personalen hänger av sig ytterkläderna och låser in värdesaker.
– Vi försöker efterlikna ett jobb så gott
vi bara kan. Så det inte blir en chock när
man väl kommer ut på en arbetsplats.
Därför är hallen också en viktig del här.
Vi blir kvar i samma rum, men vänder oss ett halvt varv och återgår till de
arbetsbord vi såg tidigare. Karin och
Lotta berättar att här är hantverksbiten
av Jollen. Där ska vara så lite folk som
möjligt eftersom det är en första nivå när
personen kommer dit.
– Det kan vara en inkörsport, här kan
man börja för att sedan ta sig vidare till
en annan arbetsuppgift. Det kan också
vara en bra plats att vara på om man inte
är bekväm i grupp, det är nämligen rätt så
vanligt att det förekommer. Men vi försöker få in personerna till de andra områdena så mycket som möjligt då ingen av
oss egentligen tillbringar vår tid här.
Karin berättar att allt som blir gjort
här, säljs i butiken. Det är en motiverande del, att få se sin sak vandra iväg med
en främmande person. Att just se saken
man själv gjort bli såld.
– Det har varit vårt motto hela tiden.
Allt som produceras här, ska gå att sälja!
All personal som är på Jollen samarbetar och bär ett ansvar över att saker

blir gjorda/tillverkade, detta främst då
det finns många beställningar.
Ibland hamnar personalen i stressade
situationer när det kommer flertal beställningar, men det är helt okej. Alla kämpar
på i sin takt och gör så gott de kan.
FIKA GER SOCIAL TRÄNING
Vi vandrar vidare in till kafferummet.
Det är ett rum där personalen samlas
och äter gemensam frukost och sedan
”elvakaffe”.
– Detta ingår i deras arbete. Det är
ingen fritid utan en social träning. En del
tycker det känns jättejobbigt. Men sen
upptäcker många att det är ganska trevligt ändå! Precis som på en arbetsplats.
Vi ställde frågan:
”Hur många kan vara här samtidigt?”
Max 35 personer blev svaret, men att det
beror på hur schemat ser ut.
– Det beror på hur många som är här.
För har vi många som är här 5 dagar i
veckan, blir det svårt att ha 35 personer
på samma gång. Men har vi de som är
här 2 dagar i veckan, är det helt okej. 2
dagar i veckan är det lägsta tycker vi, för
att komma in i verksamheten lättare.
Fikarummet har ett par bord, med
stolar runt om. Det är inte särskilt stort,
men inte trångt och hoptryckt heller. Vi
kunde verkligen se att man kan få en
trevlig stund tillsammans med sina kollegor här.
– Här har vi även kickoff 2 gånger per
år, och det är verkligen jätte trevligt!
Vi fastnar en stund i fikarummet och
diskuterar personalens dynamik. Vem
som dras till vem och hur är de i behov
av varandra?
Det framkommer att personalen trivs
med variationer. Det är blandat killar/

män och tjejer/kvinnor på de olika platserna, och det är lärorikt för personalen.
Karin och Lotta berättar att de hört vid
ett flertal gånger hur de hjälper varandra med uppgifter utanför Jollen också.
Som till exempel med olika formulär
som ska fyllas i av olika anledningar, osv.
– Det är ingen lätt uppgift, och det är
inte lätt att vara sjuk. Därför är det roligt för oss att höra att de kan ta hjälp av
varandra.
INGA FÖRUTBESTÄMDA PLATSER
Vi lämnar det familjära fikarummet, och
går vidare ner till källaren. Nu har vi
kommit till verkstan. Här är Lotta handledare för personalen.
– Personerna som kommer till Jollen
har ingen bestämd plats. Absolut kan
man få önska vart man vill vara, men det
kan hända att det är fullt på den önskade
platsen. Dock händer det väldigt sällan.
Det betyder att ibland får man mellanlanda i exempelvis bageriet eller tvärtom, för att sedan hamna på sin önskade
plats.
Lotta berättar att det händer att vissa personer som får börja här i verkstan
egentligen önskar att få vara i bageriet,
men med tiden inser att detta var något
för just dem, och då har personen valt att
stanna kvar.
– Vi är flexibla, och vi försöker få personerna till den plats de önskar.
Lotta beskriver hur en dag kan se ut
nere i det så kallade snickeriet. Där nere
är Lotta ett stöd, hon avgör vem som kan
vad då det sällan är något de själva har
koll på innan de börjar. En del har svårt
för att mäta och räkna, och andra har lätt
för det. En del är rädda för att såga och
andra klarar det galant.
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– Här nere är man för att känna sig
lyckad, då är det viktigt de får en uppgift
de klarar av. Det är huvudsaken att man
mår bra här!
Lotta och Karin är ”idémakarna”
åt vad som ska göras, och ordnar även
ritningar åt personalen. Men det växer
även fram saker undertiden och föds
idéer av olika anledningar.
– Vi gör även mycket saker åt oss
själva. Som här ute i vår trädgård har vi
snickrat ihop till vår rökruta.
Vi ser oss omkring, och får ta del av
flertal fantastiska utemöbler som just då
var ett fokus. Superfint, ordentligt och
professionellt gjort!
Lotta visar oss ett litet extra rum,
precis intill. Där kan man få måla, om
snickeri inte är ens starka sida. Där är
lite lugnare, och det kan vara en fördel
för samtliga.
Vi tar oss upp igen, och går vidare. Vi gick till höger och hamnade i ett
litet rum med en stor arbetsbänk, en
skrivbordsstol och på bordet fanns två
träboxar fyllt av papperspåsar samt en
stämpel.
– Här kan vi även skärma av ytterligare, till de personer som är i behov av
det. En bra arbetsuppgift för samtliga.
Det är monotont arbete, man stämplar
Jollen på påsen och vårt telefonnummer.
Det blir vår reklam, vilket är jätteviktigt,
därför är det jätte bra att det blir gjort
och att det är någon som blir uppskattad
av arbetet som görs.
LJUSA, FINA LOKALER
Vi fortsätter mot bageriet, som ligger
precis bakom. Innan vi kliver in i bageriet, fanns det ett litet mellanrum där
man kunde ta ett förkläde.

– Från och med här bestämmer hälsovårdsmyndigheten väldigt mycket. I
detta rum kan vi koka kaffe, bre bullar
och göra vår frukost. Här finns även en
vask där vi kan skölja grönsakerna.
Karin visar oss vidare till nästa rum.
Det är disken. Vi ser en stor maskin,
med flertal backar. Lite som ett skolkök.
Det är ljust och fint!
– Här i disken ser man mycket och får
höra otroligt mycket. Det är många som
delar med sig av sig själv. Vi vet nämligen inte så mycket om personerna när de
kommer hit och det är så vi vill ha det.
Vi undrar hur det kommer sig, om
det inte kan vara en fördel och veta bakgrunden när Karin och Lotta möts av ny
personal. De förklarar att det beror på
att de lär känna personen efter hand, och
det behövs inte t.ex. en diagnos för det.

Innan butiken öppnar halv nio, ska
allt vara ute i butiken och redo för försäljning.
Vi undrar hur bageriet är uppdelat,
om samma personer är på samma plats
varje gång, eller om det varierar. Vi får
till oss att oftast är man på samma plats
med samma arbetsuppgift. Det är efter
behov, därför trivs personerna bra just
där.

– Vi går ihop med vår budget, med
vinst. Till stor del är det på grund av
bageriet tänker jag. Det är ju ett plus att
vi går med vinst, men huvudsaken är
att personalen har saker att göra. Det är
viktigast! Många uttrycker att våra saker
är billiga, och det kanske stämmer. Men
så länge vi inte känner oss utnyttjade gör
det inget. Det är bättre att personalen får
sålt sina saker.

"Vi går ihop med vår budget,
med vinst. Till stor del är det på
grund av bageriet tänker jag."

DOFT AV NYBAKAT
Turen fortsätter, och det doftar så gott!
Vi har nu kommit fram till ett stort rum
där bakverken bakas. Två stora ugnar
till vänster, en arbetsbänk i mitten och
till höger står ett bord fyllt med redskap
för bakning. Doften av bullar, kakor och
annat gott sitter i trotts att där är snyggt,
städat och rensat.
– Nu är vi i bageriet. Här står vi och
bakar på morgonen. Alla bullar är vägda,
innan vi bakar dem. Vi har runt 10 sorters olika bullar varje dag.

– Vi kan vara runt 20 personer under
frukosten. När den är slut, och personerna ska gå till sin plats vet alla exakt vart
de ska någonstans, och det är jätte bra!
– Det betyder att här är aldrig rörigt,
och ingen oro i att inte veta vart man ska
vara.
Vi fortsätter in i butiken, som ligger
precis innantill bageriet. Där säljs allt
som blir bakat. Även där kan det komma
beställningar på bullar, kakor och tårtor.
Vi ser oss omkring, och här har vi tidigare varit. Mycket fint, litet och mysigt.
I ena hörnan är där ett par små bord,
med stolar. I andra sidan av rummet står
en hel del färdiga skapelser som personalen väntar på att få sålt.

Vi får till oss att personalen börjar runt
6.45. Karin fortsätter sedan berätta att
bullarna bakas först, sedan kanelbullarna och dylikt. Riktlinjen är att det ska
vara klart vid halv åtta på morgonen. Då
ska alla degar vara klara, och redo för
ugnen.

INDIVIDUELLA BEHOV OCH FÖRMÅGOR STYR VERKSAMHETEN
Mitt i rummet, vid öppningen in till bageriet finns kassaplatsen. Bakom hänger
ett par korgar, där bullarna har sin plats.
På andra sidan kassaplatsen finns bakelserna bakom en stor glasskiva.
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När vi får höra hur verksamheten
fungerar, blir vi positivt överraskade. Att
allt arbete sker i syfte av att lyckas och utifrån personalens individuella behov och
förmåga. Det kan vara svårt att hitta en
plats som Jollen åt de personer som ska
arbetsträna eller börja sin sysselsättning.
DISKUSSIONER OM FRAMTIDEN
Vi går tillbaka till rummet som vi såg
i början, där det fanns en soffgrupp att
sitta i. Vi hamnar i bra diskussioner, och
fördjupar oss i våra tankar och funderingar gällande just denna verksamhet.
Det är väldigt roligt att få till oss att
både Karin och Lotta är nöjda med verksamheten och hur det är uppbyggt.
Vi hoppas på fortsatt bra arbete, och
önskar Jollen lycka till.
Tack till Karin och Lotta som tog
emot oss så väl från projektet.

Sammanställning av workshops
Vid workshopen – där både målgrupp och profession medverkade utgick vi ifrån underlaget, med framgångsfaktorer och
utmaningar ur individens respektive professionens perspektiv, och försökte sammanställa utifrån rubriker och underrub
riker. Resultatet ser du nedan. Tanken var sedan att arbeta vidare med HUR vi kan påverka arbetssätt och vilka rekom
mendationer vi kan komma fram till tillsammans.
Trygghet, delaktighet och bemötande

Organisation och manskap (personal)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samma person och plats
Samverkan
Nätverk
Engagerade personer
Kunskap
Tillgänglighet – en ingång – flexibilitet
Gemensam planering/insatser
Fånga upp
Känna sig behövd
Individuell hjälp – personligt stöd – team
Ansvar – delaktighet – konsekvenstänk
Lyhörd

Samma person och plats
Engagerade personer
Tillit
Gemensam insats
Samverkan
En ingång
Tidiga insatser (skola, jobbsök innan studenten)
Kontinuitet
Kommunikation mellan myndigheter
Mindre personalutsättning, mer personalvård
BUP-Vuxenpsyk, hamna mellan stolarna
Tidigare insatser
Prioritering unga – vård & arbetsförmedling
Kunskap om varandras verksamheter
Alternativa vägar att nå ungdomarna

Insats

Beslutsfattare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tillit
En ingång
Rätt vård
Tidiga insatser i skolan
Hamna mellan stolarna (BUP-Vuxenpsyk)
SIUS
Rehabkoordinator – psyk viktigast
Flerpartssamtal
Kontaktnät professionen
SE/IPS
KAA

•
•
•
•
•

Samma person och plats
Tillit
Tidiga insatser
Kommunikation mellan myndigheter
Minska personalomsättning
Kompetensöverföring – kunskapsöverföring mellan
myndigheterna
Samverkan
Föreningslivet
Metoder SE (vad fungerar)
Team
Kommunikation med kund

Medborgaren/individen

Hälsa

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tillit
Gemensam planering
Kunskap om ohälsa
Motivation
Inventera behov (sina egna)
Stigma

Tidiga insatser
Samverkan
Bemötande/empati
Rätt typ av vård
Kunskap om ohälsa
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Sammanfattning av träff med referensgruppen
Vi träffar en referensgrupp, med 4 personer ur målgruppen, och diskuterar vad
som är viktigt för dem utifrån den första Work Shopens rubriker och resultat.
Följande blir resultatet av denna träff.
1 Önskemål om en kanal/ingång - Samverkan
Fråga: Kan man skapa en digitalplattform för ”alla” olika instanser, där jag
(individen) kan logga in med hjälp av personnummer för att välja hjälp, sätt
hur man vill han kontakt samt följa sina ärenden (#ordernummer typ spåra sitt
ärende)?
2 Man betonar vikten av kamratstöd/sponsor/mentor
Fråga: Kan man tänka sig att man kan få en funktion som är ens bollplank/
hjälp initialt. Kanske redan i samband med skola/skolavslutning. En
”ungdomsstödjare” som har egna erfarenheter av problem och utmaningar?
3 Viktigt med egenerfarna i de olika verksamheterna – de ser och uppfattar
saker som andra inte ser och kan skapa en känsla av trygghet samt möte
individen där hen är.
Fråga: Vad innebär detta för de olika verksamheterna? Vilka roller finns
eller behöver skapas för att tillgodose detta önskemål/behov? Vilket värde
finns det för de olika organisationerna att göra detta? Hur skulle det ändra
förutsättningarna?
4 Kunskap om behov, förutsättningar, diagnoser och tidiga signaler
Fråga:Vem behöver detta, vem är ”viktig” att utbilda? Vad behöver man i sin roll
eller som individ för att öka förståelsen?
5 För många val ska göras av individen, (jag behöver veta vad jag behöver och
vad som finns för att kunna göra val)
Fråga: Vilka möjligheter finns det att minska antalet valmöjligheter? Samla dem
på ett ställe oavsett myndighet, så att det blir en tydlig bild/översikt?
6 Skapa trygghet genom ”samma person samma plats” och någon som ”bryr”
sig om just mig. Anpassat utifrån behov
Fråga: Olika segment MEN samma indelning i alla olika myndigheter – är det
möjligt att skapa en likformighet?
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Framgångsfaktorer ur proffessionens
synvinkel

• Prioritering av unga inom vården och
Arbetsförmedlingen (18–26 år).

• ”Kundresor ” Unga Vuxna är en sådan

• Rehabkoordinatorn

• Arbetsgivare som är villiga att jobba
lite själva för att forma arbetskraft
(speciellt i högkonjunktur)

• Samverkansmöten med många olika
instanser är lättare med vuxna än
med ungdomar

• Att det finns en smidighet både in
ternt och med externa kontakter.
Det är viktigt att skapa fungerande
närverk som inte är personbundna
och som genererar processer ur ett
helhetsperspektiv, med individen i
fokus.

• SIUS (framgångsfaktor att den per
sonen inte har ekonomisk makt) och
CM. Kontinuerlig individuell kontakt
och personliga stödet

• Bra kontaktnät med professioner

Utmaningar ur professionens synvinkel

• Ett bemötande med individen i
centrum.
• Finns många verktyg som stöd när
ungdomen ska ut till arbetsplatsen
• Framgång att fånga upp individen
tidigt samt att de får insats direkt/
snabbt (till exempel att få till en
planering) Inte avvakta och få ett
”passivt utanförskap” eller känsla hos
ungdomen att man inte får någon
hjälp. Med gruppen unga behöver
något ske snabbt i positiv riktning
• För individen att:
känna att man är behövd
fungera i ett sammanhang
skapa ett värde för någon annan
duga som man är
känna delaktighet
• Ha tät kontakt. Ligga på lite för att få
igång aktivitet
• Hjälpa individen att komma till ”rätt
ingång”. Inte bara säga att det här
kan inte vi på xx hjälpa dig med.
• Inte lika tabubelagt med psykisk
ohälsa. Lättare plocka upp tidigt. Ofta
föräldrar som hör av sig.
• Jobba med positiva utmaningar (ex
komma ut på praktik) som går i olika
steg. Börja tidigt med små steg
• Kunskap om varandras verksamheter
• När de kommer till mottagningen.
Det är tecken på att de tycker de får
hjälp.

• Trepartssamtal tex Af-AMF gemen
samma handlingsplaner

• Att fånga ohälsan tidigare, i skolan
• Att utifrån ett pedagogiskt förhåll
ningssätt förklara konsekvenser och
individens ansvar/delaktighet.
• Att vara lyhörd för när fönstret är
öppet

• Inventera behoven!
• Kan vara svårt att träffa för många
myndighetspersoner samtidigt.
• Komplex problematik
• Långsamheten i systemen! Gräns
dragningen mellan myndigheterna är
otydlig.
• Motivation! – till att hitta sin väg
framåt och se sina möjligheter eller
till fortsatta studier för de som hop
pat av gymnasiet
• Många unga vuxna dåligt rustade för
livet.
• Olika utmaningar, olika behov – sam
ma människor
• Samhälle – kontra individ. Vilja. Olika
mål!
• Ser mycket på det sjuka och lite på
det friska
• Sociala arvet

• Droganvändning utesluter rätten till
viss service

• Steget till arbetslivet blir stort – blir
”wake up call”

• FK ändrar sättet att bedöma ar
betsförmåga som tar bort trygghet
i försörjning (hur man bedömer
funktionsnedsättning)

• Stigma

• Fler med psykisk ohälsa eller allmän
ohälsa. Fler som beskriver att de mår
dåligt
• Föreningsliv outnyttjat
• Föräldraperspektivet- det ställer stora
krav på föräldrarna att driva barnets
väg genom skolan även för de barn/
ungdomar som inte har några funk
tionsnedsättningar.
• Hitta gemensamma system för
inhämtande och överlämning av in
formation. Kommunerna har många
olika instanser, Regionen likaså vilket
kan skapa interna missar.
• Individen kommer inte, hör inte av
sig, är svår att nå. Svårt när man inte
får tag på ungdomen - då skrivs de
ut (från t ex AF), man tappar dem
samt att processen stannar av eller
behöver börjas om.
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• Stress, press och hård belastning på
barnen.
• SupportedEmployment – IPS inom
psykiatrin. Krockar uppdragen?
• Svårigheter kan uppstå i samband
med att man begär ekonomiskt
bistånd.
• Svårigheter kan uppstå vid sam
verkan över kommungränserna.
Kommunernas olika tolkningar av
uppdragen.
• Svårigheter, trögt för dem som står
långt ifrån arbetsmarknaden

• Vi släpper från organisationerna –
man måste ligga på

• Fråga som professionen gärna får
svar på:

• Vi är inte lokalt styrda

• Hur gör vi för att få dem att orka
fullfölja?

• Ökat söktryck av unga vuxna som
drabbats av livets svårigheter
• Hur kan vi samarbeta mellan profes
sionen och MED individen?

• Hur hittar vi dem som vi inte får
kontakt med?

• Kunskap om varandras kulturer, upp
drag och resurser.
• Realistiska förväntningar vad som är
möjligt.
• Utveckla stöd från anhöriga.
• Bilda team kring personen då det
behövs
• Skapa direktkontakter in i verksam
heterna/myndigheterna (Rehabkoor
dinator)
• Öka tillgängligheten
• Att få myndigheterna att agera när
fönstret är öppet
• KAA – samarbete med AMF och via
dem ingångar till övriga myndigheter.
• Uppsökande verksamhet.
• Information – både till ungdomar och
vuxna (föräldrar) om vad det finns för
insatser
• Prata med individen – inte bara runt
och om
• Ökad samverkan genom att alla insat
ser skulle ligga under ett tak
• Kommunikation. Samverkan både
med och utan att ungdomen är med.
• Bemötande, relation och tillit, lättill
gängligt.
• Små enheter.

• Svårt att ”fånga” de unga.

• Vara igenkänd. Lätt att komma ny.

• Trygghet tex ekonomi: Olika regler.
Vem gör var?

• Spontanbesök. Kan ”ta med en
kompis”

• Unga kräver större personalresurser
och har större krav på kontinuitet
vilket innebär prioriteringar

• Ta reda på den enskildes mål och
sedan gör dem gemensamma.

• Ungdomen i centrum – samla alla
runt omkring? Samverkansmöten
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Sammanställningen baseras på texter, samtal och möten med målgruppen unga vuxna. Vi har även gjort enkätundersök
ningar för att få msvar på vad man ser är bra och/eller vad som kan bli bättre/utvecklas
Framgångsfaktorer ur individens perspektiv:

• Inte orka ”slåss” för mina rättigheter/möjligheter

• ”Rätt” person

• Kommunikation mellan myndigheter. Inte olika krav som
går emot varandra. Inte bli ”utspelad” och ”hotad”- man
orkar inte detta när man mår dåligt!

• Aktivitet anpassad till ”mig”
• Engagerade människor i professionen
• Hitta min fristad/frizon
• Skapande aktiviteter

• Kontinuitet
• Kunskap kring ohälsa

• Tillit

• Kunskap om/tidiga tecken på psykisk ohälsa – inte bara av
utbildad personal, men även av ”alla” runt mig

• Viktigt att skapa trygghet – samma person och plats

• Lätt att hjälpa andra – svårare att hjälpa mig själv

Utmaningar ur individens perspektiv:
• Attityd och medicinering

• Mindre personalomsättning, mer personlig vård. Inte olika
personer varje gång. Miljön/lokalerna. Sekretessen på de
olika ställena.

• Bemötande/empati

• På vems villkor träffas vi?

• Berätta min historia om och om igen – för varje gång blir
den kortare tills jag till slut inte säger någonting

• Resursbrist – påverkar både gällande väntetider och hur
personalen mår

• Bättre bemötande, läkare och psykologer måste veta mer
om missbruk och ta mig som missbrukare på allvar. Ta
självskada på allvar och hjälpa oss framåt. Ge personer fler
möjligheter, kontakter och de stöd de behöver

• Rätt typ av vård/hjälp

• En ”ingång” inte 5-6 olika

• Svårt med övergång BUP till VuxenPysk. Inte tagen på allvar
– inte bli trodd

• Gemensam planering
• Gemensamma insatser – inte enskilda
• Hamna mellan stolarna
• Hjälp med jobbsök mm redan innan man tar studenten

• Samverkan över gränserna
• Skapa trygghet – samma person och plats

• Tidiga insatser – skolan
• Tillgänglighet – när, var och hur?
• Tre tider som inte passar – avskrivs jag och blir utskriven

• Inte bli tagen på allvar/Dum i huvudet

Praktiska kontakter
Det kan vara svårt att hitta rätt stöd eller hjälp när man ställs inför olika prövningar i
livet men här har vi valt ut några verksamheter, organisationer eller föreningar som
kan stötta, komma med råd och lotsa vidare.
REGION SKÅNE
Även när man mår psykiskt dåligt så
rekommenderas man i första hand
att ta kontakt med sin vårdcentral
antingen via 1177 eller telefon
där en läkare kan skriva remiss för
fortsatt hjälp och stöd. Det finns flera
vårdcentraler i kommunen och det
fungerar bra att boka tid för att träffa
läkare, sköterska eller rådgivning.
Flera vårdcentraler erbjuder också
samtalsstöd med terapeut.
Du kan även fylla i en Egen
Vårdbegäran (självremiss) till
Vuxenpsykiatrins Triagemottagning
där du utförligt beskriver symptomen
du söker hjälp för och sen gör de en
bedömning över vidare hjälp. Det är
Triagemottagningen som sedan skriver
remiss till exempelvis Allmänpsykiatrisk
Mottagning eller Dagsjukvård.
Triagemottagningen ligger numera i
Malmö men det går bra att kontakta
dem via 1177 eller telefon.

1177 Vårdguiden - tryggt om din
hälsa och vård

• Inte blivit lyssnad på, inte fått den hjälp man behöver,
väntetiden, respektlösheten och känslan av att inte bli
trodd eller att man duger för att man inte förstår vad det är
pappert handlar om

Läs om hälsa och sjukdomar och var
du kan hitta vård. Logga in för att läsa
din journal och göra dina vårdärenden.
Ring telefonnummer 1177 för
sjukvårdsrådgivning dygnet runt.
Webbplats: www.1177.se
Telefon: 1177.

Vuxenpsykiatrimottagning
bedömning Malmö
(Triagemottagning)
Besöksadress: Ahlmansgatan 1, Malmö.
Telefon: 040 33 29 57.
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Barn- och ungdoms
psykiatrimottagning
Trelleborg (BUP)
Till oss kommer du som är under
18 år och har behov av psykiatrisk
specialistvård.
Hos oss får du stöd och behandling
vid psykisk ohälsa, t.ex. ångest,
depression och ätstörning. Vi
utreder även misstanke om olika
funktionsnedsättningar, t. ex. om man
har svårt att koncentrera sig.
Besöksadress: Algatan 27 (plan 2),
Trelleborg. Telefon: 040 33 16 70.

Ungdomsmottagningen Trelleborg
Vi finns för dig från 12 år till den dag du
fyller 23 år. Besöket kostar inget och vi
som arbetar här har tystnadsplikt. Om
du har legitimation eller pass, ber vi dig
ta med detta vid ditt besök.
Besöksadress: C B Friisgatan 4 A
(Mellan f.d. Åhléns och f.d. Mc
Donalds), Trelleborg.
Telefon: 0771 63 30 30

HJÄLP OCH STÖD INOM
TRELLEBORGS KOMMUN
Trelleborgs Kommun erbjuder flera
former av hjälp, råd och stöd vid t.ex.
psykisk ohälsa men även i frågor som
rör familj, ekonomi och sysselsättning.

Anhörigstödcenter
Det kan vara en oerhörd prövning
att stå vid sidan om som anhörig till
någon som mår dåligt eller är sjuk men
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det finns hjälp att få. Anhörigcenters
råd och stöd är kostnadsfritt. Vi för
ingen dokumentation och vi har
tystnadsplikt.
Besöksadress: Västergatan 33,
Trelleborg. Telefon: 0410 73 39 87.

Socialpsykiatriska
verksamheten
Här kan du få råd, stöd och hjälp samt
kontakt med biståndshandläggare.
Besöksadress: Kastanjegården,
Portgränd 3, Trelleborg.
Telefon: 0410 73 30 00.

Mötesplats Kärnan
Kärnan är en mötesplats för dig
med psykisk ohälsa eller psykisk
funktionsnedsättning. På Kärnan kan
du träffa andra, ta en fika eller delta i
olika aktiviteter.
Besöksadress: Portgränd 10, Trelleborg.
Telefon: 0410 73 30 00

Lotsen Öppenmottagning
Lotsen är en verksamhet inom
socialförvaltningen som erbjuder
stödsamtal och rådgivning till familjer,
enskilda vuxna och ungdomar i frågor
som rör föräldraskap, familjerelationer,
separationer och sorg. Personalen på
Lotsen arbetar som socialrådgivare och
har anmälningsplikt och sekretess.
Besöksadress: Östra Vallgatan 4,
Trelleborg. Telefon: 0410 73 37 85

FÖRENINGAR
Trelleborg har ett rikt föreningsliv
och här listar vi några riktigt bra
föreningar där du kan få hjälp, stöd
och hitta gemenskap. Föreningna kan
dessutom vara goda språngbrödor till
att komma vidare i livet utifrån egna
förutsättningar.

RSMH Trelleborg
Riskförbundet för Social och Mental
Hälsa är en intresseförening för alla!
För dig som har psykisk ohälsa, är
närstående, som i ditt arbete kommer
i kontakt med psykisk ohälsa, är
intresserad eller vill vara stödmedlem.
Vi vill fånga upp alla som känner
sig utanför eller vill bidra med sin
närvaro, kunskap eller erfarenhet
genom att skapa en kravlös oberoende
mötesplats.
Besöksadress: Föreningarnas
hus, Klörupsvägen 25, Trelleborg.
Webbplats: www.rsmhtrelleborg.se

Kvinnojouren Söderslätt
Vi har sedan 2009 stöttat och skyddat
våldsutsatta kvinnor, barn och män. Vi
är specialiserade på hedersrelaterat
våld och förtryck. Det finns möjlighet
att ta med husdjur till våra skyddade
boenden. Utöver skyddat boende
erbjuder vi stödsamtal på kontoret
eller via telefon.
Webbsida:
www.kvinnojourensoderslatt.se.
Jourtelefon: 070-604 57 16 (mån-fre
9.00-15.00) Övrig tid: 0410 47700
(Dygnet runt).

Tonårsjouren (Trelleborg, Vellinge
och Svedala)
Behöver du någon som lyssnar? Hör
av dig via chatt, mail eller telefon till
tjejjouren, trans- eller ungdomsjouren
på din ort, eller välj en långt bort.
Du bestämmer! Det går att vara helt
anonym och ta upp vad som helst inget är för stort eller för litet.
Webbsida: www.selma.tjejjouren.se

Attention Trelleborg

(Riksförbundet Attention)
Vi arbetar tillsammans för att
underlätta vardagen för personer
med NPF (neuropsykiatriska
funktionshinder) och öka förståelsen
i samhället för dessa funktionshinder.
Dessutom vill vi hjälpa till med att
sprida kunskap, att informera om
nya rön och hjälpmedel, samt annan
verksamhet som berör ämnet.
Webbsida:
www.attention-trelleborg.se
Telefon: 08 120 488 00
(Riksförbundets Kansli)

Café Lajvet på
Kärleksgatan
Föreningen Mind Skåne driver
verksamheten Café Lajvet på
Kärleksgatan i centrala Malmö som
riktar sig till kvinnor i allmänhet och i
synnerhet unga tjejer. Lajvet erbjuder
en kaféliknande miljö men kan bättre
beskrivas som mormors vardagsrum.
På Café Lajvet vänder vi oss främst till
tjejer men då vi jobbar inkluderande så
är förstås alla människor välkomna.
Besöksadress: Kärleksgatan 5, Malmö.
Telefon: 0702 64 97 00.

RIKSTÄCKANDE
FÖRENINGAR OCH
ORGANISATIONER
SHEDO
är en ideell förening vars syfte är
att sprida kunskap om ätstörningar
och självskadebeteende, ge stöd
åt drabbade och anhöriga samt
arbeta för en bättre vård för dessa
patientgrupper.
Webbsida: www.shedo.se

Suicide Zero
är en ideell organisation som sedan
2013 arbetar för att radikalt minska
självmorden. Cirka 1 500 personer
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tar sitt liv varje år. De allra flesta kan
vi rädda. Suicide Zeros vision är ett
samhälle utan självmord. Kunskapen
för att uppnå visionen finns men den
måste bli allmänt känd och politiker
måste satsa pengar på konkreta
åtgärder som minskar självmorden.
Eftersom det finns mycket tabu,
okunskap, rädsla och stigma kring
självmord och psykisk ohälsa arbetar
vi för att öka kunskapen hos politiker,
journalister, vård- och skolpersonal
samt allmänheten. Detta gör vi genom
lobbying, debattartiklar i Sveriges
största nyhetsmedier, utbildningar och
föreläsningar för olika yrkesgrupper.
Webbsida: www.suicidezero.se
Telefon: 010-200 80 12.

FOLKBILDNING
Folkbildningen är viktig för Sverige.
Här erbjuder man olika kurser,
studiecirklar och kulturarrangemang
som inspirerar. Är man intresserad
av att starta föreningar så kan man få
stöd och råd från studieförbundet där
man även kan få hjälp med lokal för
sina träffar. Kanske har du en idé eller
kunskaper som du vill dela med andra,
då kan folkbildningen vara något för
dig. Kanske kan det bli en språngbräda
till något annat. Unga Vuxna Trelleborg
har sedan 2018 samarbetat med
Studieförbundet Vuxenskolan där vi
även hyrt kontorslokal på Hamngatan
22 för vår projektgrupp.

Studieförbundet
Vuxenskolan
SV vill ge människor möjligheter. Därför
erbjuder vi en bred verksamhet med
mängder av spännande studiecirklar,
kurser och kulturaktiviteter. Om du är
intresserad av att gå en studiecirkel
eller kurs hos oss och vill se vårt utbud
så besök oss vår hemsida.
Webbsida: www.sv.se

Under många års arbete inom vuxenpsykiatrin i olika roller men med
mycket fokus på samverkan mellan myndigheter så möts jag ofta av en
gemensam svårighet att möta unga människors behov. Jag har framför
allt hört om svårigheterna med att nå ut till unga eller åtminstone vissa
grupper av unga vuxna.
Jag har ofta tänkt att vi myndighetspersoner, oavsett roll och befattning,
alltid måste ställa oss frågan; Gör vi rätt saker? Är det detta som våra
gemensamma klienter vill ha, eller gör vi saker vi är bra på av den enkla
anledningen att vi just är bra på det snarare än att vi gör saker som
behövs?
Ni håller nu i er hand en publikation med samlade reflektioner,
upplevelser och iakttagelser av unga vuxna som i mötet med oss
myndigheter beskriver vad som faktiskt har hjälpt och vad som blivit
mindre bra och hur våra olika beslut och åtgärder faktiskt kan påverka
dom vi är till för att hjälpa.
Det borde vara en plikt för oss alla som arbetar med unga vuxna, oavsett
vilken myndighet vi representerar, att ta del av dessa berättelser. Den bör
läsas med ett öppet sinne och med stor ödmjukhet. Vi har mycket att lära
av dem.
Per Granvik
Verksamhetsutvecklare Vuxenpsykiatrin Trelleborg/Malmö.

