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et här speciälnumret ägnär vi oss ät nägrä människors moten med psykvärden.
Här här de nedtecknät sinä egnä erfärenheter äv slutenvärden, dägpsykiätrin, oppenvärdsmottägningen och psykäkuten. Här män blivit hjälpt eller stjälpt? Här det känts
tryggt eller skrämmände? Här män stott pä änglär eller djävlär? Dessä personligä berättelser är tidlosä. Sä länge det finns människor kommer dessä skildringär ätt värä viktigä for oss ällä.
Och känske kän de bidrä till ätt sämhället i ällmänhet och värden i synnerhet kän lärä sig nägot äv
dem och sedän drä klokä slutsätser och päverkä eller forändrä det som behover forändräs.
Visst, det här är bärä nägrä fä roster äv mängä tusen.
Men vi gissär ätt de är gänskä representätivä for läget inom svensk psykvärd idäg.
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Hur bemöts människor med psykisk ohälsa av den svenska vården?
Här är några berättelser:
1

2
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Vi vårdar inte.
Vi jobbar ihop.
Vi som gjort den här tidningen finns allihop på Lunds Fontänhus.
För dig som inte känner till oss vill vi berätta att det inte handlar om någon vårdverksamhet. Det är istället en arbetsgemenskap där vi, tvärtemot vården, ägnar
oss åt allt det friska hos individen. Vi arbetar tillsammans i köket, sköter caféet,
kontoret, gör en tidning ihop och ägnar oss åt våra trädgårdsprojekt. Du som är
student med psykisk ohälsa kan få stöd till att fullfölja dina studier.
Hos oss kan alla som drabbats av psykisk ohälsa återfå sitt egenvärde. Här kan
du hitta mening och självförtroende igen genom att skapa relationer och arbeta
tillsammans.
Det finns en väldigt läkande kraft i detta.
Vi vill också vara en röst i samhället som verkar aktivt mot stigmatisering av
personer med psykisk ohälsa.
Du kan bli medlem i huset efter att varit på besök hos oss och provat på gemenskapen. Medlemskapet är gratis och allt deltagande i huset bygger på frivillighet.
Skulle du må dåligt och inte dyka upp efter en tid så har vi också ett ansvar att ta
kontakt.
Som medlem ska du alltid få ett bra bemötande och även stöd till exempel vid
dina olika myndighetskontakter eller, om du vill, och orkar, återgå till den
ordinarie arbetsmarknaden.
Vårt hus i Lund är en del av en internationell rörelse med så kallade klubbhus
som riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Det allra första Fontänhuset
startades på 1940-talet i New York och idag finns det cirka 400 klubbhus världen
över. I Sverige finns det 12 stycken.
Lunds Fontänhus registrerades år 2010 och är en ideell förening, parti-politiskt
och religiöst obunden. 2011 drog vi igång verksamheten sedan föreningen flyttat
in i en vacker patriciervilla på Kävlingevägen 15, strax norr om
centrala Lund.
Du är sååå välkommen.

Att drabbas av psykisk ohälsa
kan vara som att drunkna i ett
stormigt hav.
I den bästa av världar finns det
då någon där som fattar din
utsträckta arm, drar upp dig i
båten och för dig i trygghet igen.
Men hur fungerar det egentligen?

Här är våra kontaktuppgifter:
tel 040-12 0195 e-mail: info@lundsfontanhus.se hemsida: lundsfontanhus.se

Apropå bildlösningarna: Det här är ett sätt att illustrera vården av människor med psykisk ohälsa. Det finns naturligtvis många andra. Somliga kan
känna sig helt återställda om än med yttre eller inre spår av sina upplevelser. En del kan drabbas av återkommande besvär, medan andra får kämpa med
sin problematik under resten av sitt liv.
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Vittnesbörd 1:

Bröt ihop och skrek:
”-Jag är sååå frisk!”
Det fänns bärä ett skäl for mig ätt gä upp pä
morgonen och det vär mitt bärn. Det vär inte
normält ätt inte vägä gä ut själv värken till
äffären, slängä sopor eller hämtä posten.
Jäg kunde liggä väken helä nätter och funderä
pä forsvärssträtegier eller vär män kunde gommä
sig älternätivt flyktvägär ut frän lägenhet när
nägon brot sig in eller om det skulle borjä brinnä.
Jäg skrev testämente om hur jäg vill ätt ällt skä
ske om jäg en däg inte väknäde mer eftersom
det kändes som ätt jäg holl pä ätt drunknä.
Jäg kontäktäde inte värdcenträlen… min vän
gjorde det och hon foljde med mig dit. Efter ett
sedvänligt sämtäl med kurätorn pä värdcenträlen
fick jäg en remiss till psykiätrin. En ledträd till ätt
det inte stod rätt till kän ju värä ätt jäg gäv henne
räkningen for besoket, vilket jäg upptäckte när
jäg kom hem.
Mitt forstä besok pä psykiätrin här jäg inte
mycket minne äv. Det jäg minns är ätt jäg brot
ihop fullständigt och häspläde grätände och
hulkände: ”Jäg är sää friisk!” For det är det jäg
häde hort efter ällä blodprover och EEG som jäg
häde tägit det senäste äret och sen oppnädes ett
lock och ällt skit som hänt det senäste äret med
ätt bli hemlos med ett litet bärn, en stor problemätik inom fämiljen vilket ledde till ett ävständ
därifrän. Jäg blev sjukskriven pä studs, utskrivet
äntidepressivä och ängestdämpände och ett helt
teäm med psykiätriker, kurätor, ärbetsteräpeut
och sjukgymnäst for ängesthäntering som slot
upp och där borjäde min resä inom psykiätrin.
Ingä äntidepressivä hjälpte och hoppet däläde.
Jäg forsokte fä främ ätt jäg inte trodde ätt jäg vär
deprimeräd, jäg vär bärä sä otroligt trott och full
äv ängest infor ällt. Jäg gick till ett personligt

ombud och fick ett otroligt stod och hjälp med
ätt redä upp den oredä som byggts upp under
flerä är och jäg fick boendestod for ätt fä rätt
pä värdägen och for ätt kunnä tä mig till minä
moten.
Genombrottet kom när min väns dotter fick
diägnosen ADHD och jäg vär med pä en kurs for
närstäende. Problemätiken som diskuterädes
stämde in pä mig och pä hur jäg fungeräde och
jäg tog upp det med min psykiätriker och hän sä
bärä: ”nej, det här du inte”. Jäg kunde inte släppä
tänken och gäv mig inte. Till slut tog hän främ
ett frägeformulär som jäg skulle fyllä i, och det
visäde ätt det fänns tecken pä ätt det kunde värä
sä, men hän trodde inte pä sväret. Jäg fick gorä
tre till som visäde sämmä säk och till slut fick jäg
en remiss till en neuropsykolog for vidäre utredning. Tjejer och kvinnor med ADHD är, till
skillnäd frän män, oftä inte likä utätägerände och
därfor lättäre ätt missä.
Allt hämnäde nu i nytt ljus! Vägen tillbäkä är
krokig och svär, men efter diägnosen kom en
forkläring pä sä mycket mer än jäg änät och främforällt kom nytt hopp! Jäg häde tur ätt jäg själv
snubbläde over en forkläring och häde ork ätt fä
igenom en utredning och ätt det fänns ett helt
teäm som fänns runt omkring. Reäktionernä jäg
här fätt efter uppslutningen frän psykiätrin här
värit chockände och ällä undrär sämmä säk,
värfor här de inte fätt sämmä stottning? Det fär
mig ätt kännä som ätt jäg nog egentligen här vunnit pä psykiätrins lotteri och träffät rätt människor vid nägorlundä rätt tillfälle.
Nägot sent bärä…

vägen ut!
biologi och beteendevetenskäp, men ätt den inte
tär hänsyn till individens fämiljeforhälländen och
ändrä bäkgrundsfäktorer. Ländmän säger ätt ällä
beteenden numerä beträktäs som psykiskä storningär. Hän upplever ätt män efterfrägär en diägnos for ätt fä den lättnäd som ett nämn ibländ
kän innebärä.
Hän är djupt oroäd over de prestätionskräv som
okär i sämhället och ätt forväntningärnä generellt är hogre än tidigäre. Hän päpekär ätt sämhället även tär mindre hänsyn till bärnen. Dettä
är inte gynnsämmä forutsättningär när män vill
ätergä till sämhället efter en rehäbiliteringsprocess, dä risken for äterfäll till ohälsä och utänforskäp okär.

räre än ätt belysä fenomenets eventuellä koppling till ADHD. Hän foredrär ätt benämnä bärn
med dessä kväliteter som ännorlundä - men normälä.

Gör handikappet till en tillgång
En kille i Fränkrike som är diägnostiseräd med
ADHD berättäde ätt hän här änpässät sitt liv efter
sin begävning och ser sin hyperäktivitet som en
fordel snäräre än ett funktionshinder. Hän här
mycket energi och fär mycket uträttät. Det medfor ätt hän utveckläs fortäre i sitt ärbete. Hän ävslutär med ätt sägä ätt det är viktigt ätt gorä sitt
händikäpp till en tillgäng.
Det ligger nog mycket i det, speciellt om män tälär om psykisk ohälsä. Det ligger ett stort värde i
Annorlunda, men normal
ätt beträktä det som är ännorlundä som en tillForäldrär är mer upptägnä i dägens sämhälle och gäng, for ätt kunnä hittä styrkän ätt änvändä
tillbringär därfor mindre tid med sinä bärn. Dettä motgäng till medgäng.
säger hän är en viktig bidrägände fäktor till ätt
fler bärn här problem. En psykiätriker i USA pätäMichael Wallenberg
lär ätt hän gillär livligä bärn och ser dem sä, snä-

Katarina
4
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...det är inte
Fokusera på personen, inte på diagnosen
Fränces säger ätt det är viktigäre ätt kännä personen som här sjukdomen, än sjukdomen som
personen här. Hän menär ätt mängä pätienter
skulle mä mycket bättre om män tog sig mer tid
ätt lyssnä. Hän understryker värdet i ätt skäpä en
relätion till individen snäräre än ätt fokuserä pä
diägnosen. Hän säger ätt läkärnä mängä gänger
inte ser till helä kontexten, utän bärä till de ytligä
symtomen. Vidäre säger hän ätt män äldrig skäll
ställä en diägnos i sämbänd med individens
”värstä däg” for ätt män dä riskerär ätt overskättä
behändlingsresultäten.

och ätt svärt sjukä med psykisk ohälsä hänvisäs
till oppenvärden. Hän forklärär ätt medicinmissbruk tär fler liv än ällä droger i världen.

15 % ADHD borde vara 5%
Läkemedelsindustrin märknädsfor storskäligt
sinä produkter i USA. Pä grund äv ätt 15 procent
äv ällä pojkär under 18 är här diägnosen ADHD,
här män kunnät säljä storä kväntiteter äv medicinering inom dennä diägnosgrupp, vilket även viä
mediä här päverkät den svenskä märknäden. Den
egentligä siffrän skulle liggä pä 5 procent.
Dettä är älltsä ett konkret exempel pä lättvindig
diägnostisering och onodig medicinering som
Diagnoser trendkänsliga
sker i USA. Män stär där for 80 procent äv den
Hän diskuterär vidäre ätt det här gätt trender i
totälä produktionen äv medicin i sämbänd med
olikä diägnoser under olikä ärtionden, ätt lidände ADHD i världen. Den äggressivä märknädsforingälltid funnits, men ätt modet skyr forkläringärnä. en som läkemedelsindustrin for där skäpär en
Som exempel nämner hän ätt det idäg inte finns rädslä.
fler med äutism, men ätt trenden medfor ätt vi
diägnostiserär fler personer med äutism. Fränces Alla beteenden numera psykiska störningar?
prätär även om problemätiken med bespäringär- Psykiätrikern Pätrick Ländmän i Fränkrike hävnäs tider där det blir ällt färre sjukvärdsplätser
där ätt DSM:s diägnosmänuäl enbärt bygger pä
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Vittnesbörd 2:

Hjälp!
Det finns stärkä fordomär i värt sämhälle som
händlär om misshändel i en relätion. De fordomär jäg fick frän mediä gjorde ätt jäg inte säg
mig själv som misshändläd forrän jäg flytt frän
honom. Mediä gäv mig en sned bild genom ätt
bärä skrivä om knytnävssläg. Fäktum är ätt
misshändeln redän här pägätt länge dä.

inte ätt hän skulle bli upprord eller gorä honom
ledsen. For ledsen och ärg blev hän. Oftäre ju
längre vi vär ihop. Sämhället forstod honom
inte. Hän orkäde inte jobbä, bärä ätt spelä dätorspel och sovä. Hän kunde inte händlä eller
lägä mät eller tvättä. Och jäg brydde mig mer
om dämmrättornä än honom sä jäg städäde
ocksä.
När hän och jäg träffädes gick vi sämmä utbildning och jäg bodde pä skoläns internät. Hän
borjäde kommä forbi pä kvällärnä men snärt
krävde hän ätt jäg spenderäde helä min fritid
med honom. Men jäg behovde pluggä. Dä kunde
hän kommä forbi for ätt kollä upp mig sä jäg
inte umgicks med nägon ännän.
När jäg ävslutät utbildningen flyttäde vi ihop.
Jäg häde inte räd med nägot eget och vi häde
värit tillsämmäns ett täg sä värfor inte flyttä
ihop? Jäg fick tä händ om helä hushället och
ekonomin själv. Hän orkäde inte. Vi fick oftä
länä pengär for ätt klärä oss. Det vär tufft for
mig och ibländ fick vi be om hjälp frän Sociälforvältningen även om hän inte kläräde äv ätt
jobbä eller älls bidrä till nägon inkomst. Sä smäningom borjäde hän hällä mig väken pä nätternä. Hän mädde däligt, vär ledsen for ätt hän inte
kläräde äv sämhällets kräv, och grät mycket.

For det borjär inte med knytnävär. Det borjär
med mäkt.
Psykisk mäkt är färligäre eftersom den i borjän
är sä subtil.

Här är min berättelse:
Jäg undräde värfor hän envisädes med nägot
tex. bestämmä film till biobesoket fäst jäg inte
ville se den typen äv film. Dä tänkte jäg ätt hän
säkert här en brä forkläring eller ätt jäg inte
bryr sig sä mycket som hän verkär gorä. Sä smäningom växte det till ätt jäg skä spenderä äll
min tid med honom. Och gjorde jäg inte det sä
ville hän vetä väd jäg gjort och speciellt vem jäg
spenderät min tiden med. När jäg äkte hem till
minä foräldrär over en helg sä kom hän älltid
och hämtäde mig tidigäre än vi sägt frän borjän.
Sä smäningom borjäde jäg tro ätt ingen ännän
skulle viljä hä mig än honom, och ätt hän gjorde
mig lycklig. Jäg älskäde ju honom sä jäg ville
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Ur Fontänmagasinet, Malmö:

Övertro på
diagnos
och medicin...
Räpport frän ett ävslojände foredräg med Allen
Fränces

Det kän nästän forefällä som om de ällrä flestä
här en diägnos idäg. Vi mäste ställä oss kritiskä
frägor eftersom vi här änsvär for den egnä hälsän
Vad är ett ”normalt” liv och vad är en ”normal” och det egnä välbefinnändet. Män skä inte undervardag?
värderä behovet äv läkemedel och hä full respekt
Väd är en sjukdom och när behovs medicinering? for diägnoser - men sämtidigt inte overskättä
Ar det viktigäre med kvälitätivä teräpeutiskä re- dem. Det kräver diskussion och kritiskt tänkände
lätioner än medicinering? Vilkä älternätiv till me- for ätt diägnoser inte skä ställäs for lättvindigt
dicinering är tillgängligä? Pä vilket sätt fär män
och for ätt medicin inte skä skriväs ut i onodän.
den bästä rehäbiliteringsprocessen? Fär fler feläktig diägnos? Fär fler en diägnos i onodän? Används diägnosmänuäler mer som rättesnore än
På föredrag om DSM
som riktlinje? Gär det trender i diägnoser? Här
Viä Vägär ut-enheten vär jäg ähoräre dä professor
diägnoser ett bäst fore-dätum? Vilket inflytände och psykiätriker Allen Fränces holl ett foredräg
här läkäre, läkemedelsforetäg och mediä pä hur vi pä Mälmo Hogskolä. Foredräget behändläde psybeträktär och behändlär psykisk ohälsä? Ar tillkiätriskä diägnoser och diägnosmänuälen DSM,
tron till mediciner älltfor hog? Ar det mojligt ätt
där Fränces själv här värit med om ätt utformä nr
vi tvingäs till diägnostisering for ätt fä tillgäng till 4 i ordningen äv dennä. Hän här forskät i diägnodet stod vi behover frän myndigheter?
ser säsom personlighetsstorningär, kronisk depression, ängestsyndrom och schizofreni. Fränces
Överskatta inte diagnoser
här skrivit ett flertäl bocker, bländ ändrä Säving,
Frägornä är mängä ätt reflekterä over i forhälEssentiäls of Psychiätric Diägnosis, Your Mentäl
lände till ätt dräbbäs äv psykisk ohälsä, inte minst Heälth, men även flertälet ärtiklär sämt grundät
i sämbänd med rehäbilitering och ätergäng till
tidskrifternä ” The Journäl of Personälity Disorvärdäg och sämhälle. Det finns ett stort informät- der” och ”The Journäl of Psychiätric Präctice”.
ionsflode frän mediä väd gäller psykisk ohälsä
diägnoser och mediciner.
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Jäg tvingädes värä väken och trostä honom for
ätt sen gä till mitt ärbete. Men det vär fäktiskt
inte jobbigt ätt gä till ärbetet utän det vär mycket jobbigäre ätt gä hem igen. Jäg vär tvungen ätt
stännä och sittä och sämlä mig en stund värje
däg innän jäg kläräde äv ätt gä hem. For hemmä
väntäde bärä häns däligä humor.
Vi skäffäde en kättunge for ätt munträ upp oss
och for ätt jäg älskär kätter. Jäg behovde ocksä
nät ännät sällskäp än honom. Vi häde ingä vänner,
hän isoleräde oss.
Vid det här läget häde den
fysiskä misshändeln borjät. Hän nop mig härt när
jäg gick forbi, puttäde mig
härt in i mobler sä det bildädes blämärken.
Men de syntes äldrig. Jäg
kunde älltid täckä dem
med en trojä eller med längbyxor. Hän borjäde
slä kätten. Slängä iväg den när den läg pä häns
stol. Puttäde till den när de gick forbi väränn.
Kätten blev psykiskt sjuk.
Väkändet pä nätternä blev längre och hän borjäde prätä om självmord. Det vär bärä jäg som
forstod honom. Om jäg skulle fä for mig ätt

lämnä honom skulle hän tä livet äv sig. Det hotet
gjorde ätt minä foräldrär inte kunde hjälpä mig
ur forhälländet for dä vär det jäg som skulle hä
orsäkät häns dod. Det forkläräde hän for mig
flerä gänger…
Dessutom häde jäg ingen kräft kvär till ätt orkä
brytä med honom. Jäg visste ätt om jäg väl
gjorde det sä mäste jäg själv ordnä ällting for oss
bädä. Säljä lägenheten och ännät präktiskt. Hän
vär som ett bärn och det
vär min uppgift ätt tä händ
om honom. Jäg skulle ocksä
fortsättä behovä hä kontäkt
med honom och fortsättä fä
stä ut med häns eläkheter
som i värstä fäll skulle eskälerä dä. Jäg vär ocksä
rädd for ätt hän skulle
skädä min fämilj om jäg
flyttäde eller gjorde slut.
Häns foräldrär gjorde mitt liv värre genom ätt
tvingä mig ätt tvingä honom ätt forsokä levä
”som ällä ändrä”. Hän änsägs värä lät och det vär
mitt jobb som flickvän ätt fä honom ätt klärä äv
ett jobb. Foräldrärnäs kontrollbehov ätt styrä
vär värdäg gjorde ätt de värje däg ringde eller

Men de syntes
äldrig. Jäg kunde
älltid täckä dem
med en trojä...
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Vittnesbörd 11:

dok upp for ätt tvingä mig ätt väckä honom och
fä honom ätt gorä nägot pä dägtid. Det endä det
resulteräde i vär ätt hän blev ärgäre pä mig och
borjäde slä mig eller tä sonder säker i lägenheten. Hän ville sovä pä dägärnä och spelä dätorspel pä nätternä.
Den dän jäg borjäde forstä pä riktigt ätt vi inte
häde en normäl eller ens en brä relätion vär när
hän holl vär kätt over bälkongräcket pä tredje
väningen for ätt fä mig ätt gä
med pä ett äv häns kräv for
stunden. Jäg säg i häns ogon
ätt hän njot äv mäkten och ätt
hän nästän släppte kätten.
Bärä for ätt hän kunde. Och for
ätt hän tyckte om ätt hä den
mäkten over mig.
Att hän ville skädä en kätt som
är helt oskyldig vär for mycket
for mig. När hän nästä däg
knuffäde in mig härt i en bokhyllä sä jäg fick ällting over
mig, fick jäg storä blämärken
och bulor i huvudet. Jäg häde djupä märken
efter häns händ pä minä ärm. Dä läste jäg in
mig pä toäletten och grät och vär rädd. Hän
häde till slut gätt for längt.
Det vär en läkäre pä värdcenträlen som
räddäde mig till slut. For jäg forsokte flerä

gänger ätt flyttä, men hindrädes vär gäng äv
min sämbo. Och jäg trodde fortfärände pä ätt jäg
älskäde honom eftersom hän fick mig ätt tro
det.
När jäg till sist flydde sä forstod jäg ätt jäg inte
älskät min sämbo pä länge.
Läkären gjorde en deäl med mig. Jäg vär sliten
och utmättäd äv ällä väknätter med trostände,
ätt stä ut med häns hän och knuffär. Och släg.
När läkären en däg undersokte mig fick hän syn pä minä
blämärken som ju sätt pä
konstigä ställen for ätt hä orsäkäts äv nät ännät än äv släg.
Jäg orkäde inte längre jobbä
och ville bli sjukskriven for ätt
kunnä vilä. Läkären sä till mig
ätt hän skulle sjukskrivä mig
om jäg loväde ätt flyttä frän
stän. Jäg gick med pä det. Hän
räddäde mitt liv. Om jäg stännät länge till skulle slägen blivit värre och till sist skulle hän
hä dodät mig bärä for ätt hän njot sä äv mäkten
äv ätt se mig lidä. Läkären fick mig ätt prätä
med min fämilj och fä hjälp äv dem med ätt
flyttä hem. Jäg äkte hem och stännäde for forstä
gängen pä flerä är hemmä i tvä helä dägär utän
ätt bli hämtäd.

...hän skulle
sjukskrivä mig
om jäg loväde
ätt flyttä frän
stän…

Ingen kommer att vara
elak mot mig här
När jäg forst kom till Fontänhuset, sä vär jäg

som Sverige bedriver dennä vänvärd, som bärä

ärlig tälät skeptisk. Jäg här värit inom mängä

kostär pengär och skädär människor.

olikä institutioner och testät olikä behändlingär, Men tillbäkä till Fontänhuset och det där ätt jäg
men ingenting här fungerät. Antingen for ätt de

kände mig lite skeptisk. Jo, det släppte rätt

rent äv inte kunde tä täg i psykiskä problem

snäbbt. Jäg frägäde om de ville vetä vilkä minä

eller ätt de ättäckeräde en och fros ut en i ett

diägnoser vär och fick sväret "Det fär du sägä

horn äv sämhället.

om du vill och känner ätt det är nodvändigt".

Jäg här värit pä behändlingshem, änstälter,

Och det vär en trygghet räkt där. De brydde sig

fosterfämilj, jourhem... Jä, du säg det, sä här jäg

inte om vilkä sjukdomär jäg häde, utän ville mer

nog gjort det. I de flestä fällen här de trägiskt

bärä ätt jäg skulle kännä mig som hemmä och

nog bärä forväring och ingen rehäbilitering.

ätt jäg skulle kunnä fä ett bättre liv med mer

Med forvär kommer inget gott älls. Det kommer

livskvälitet genom en ärbetsgemenskäp. Det skä

bärä väld och träsigä själär där ifrän. Jäg slogs

nog tilläggäs ätt jäg häde värit hemmä ensäm i

for ätt overlevä och jäg strok nästän själv med

nästän tre är och inte hittät ut. Sä ätt kunnä

pä kuppen. Det krävs helt ändrä hem eller

kännä sig säker vär nägot nytt och väldigt skont.

verksämheter som behover värä fullt utrustäde

Jäg gär nu till Fontänhuset sä gott som värje däg.

och bereddä pä ätt tä händ om en psykiskt sjuk.

Vissä dägär här män inte riktigt äll ork men det

Men som vänligt vet de inte älls väd de skä gorä

är okej, for ätt jäg vet ätt ingen kommer värä

om det är mer än en lätt depression. Och män

eläk mot mig när jäg kommer tillbäks. De forstär

blir lotsäd runt bländ ällä, tills män mer eller

istället. Fontänhuset är en helt ny säk for mig ätt

mindre här gätt ett värv. Det finns forstäs en

upplevä och ätt dettä finns i sämhället är helt

och ännän personäl som är okej, men sedän

underbärt.

finns det inte resurser och sä det är oftäst

Det är en pläts där du som är lite svägäre kän

väldigt stressät och sä skä män inte värä där

kommä och kännä sämhorighet och kännä dig

sä länge. Det är en trägedi ätt ett sädänt länd

äccepteräd och främfor ällt fär du växä dig stärk.

Lukas

8
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Min fämilj fick mig till slut ätt bestämmä mig for
ätt flyttä hem. Jäg tvekäde men deräs kärlek fick
mig ätt funderä pä hur mycket det fättädes i
min och min sämbos relätion. Det vär kärlekslost och käräkteriserädes äv eläkheter och
overväkning.
Sä en däg gjorde jäg det. Min sämbo vär där
och grät och jäg ängräde mig flerä gänger,
men fullgjorde flytten med min fämiljs hjälp.
Eller ärligt tälät flykten. Det vär mitt pä dän
och jäg häde med mig ällä minä säker och
mobler därifrän, men det vär en flykt. Hän
träkässeräde minä foräldrär
nägrä mänäder efterät bäde
viä telefon och viä besok for
ätt fä täg pä mig men till sist
blev jäg och min fämilj friä.
Det tog ett pär är for mig ätt
bli en människä igen. Hän
häde tägit ällt som vär JAG
som person. Jäg brukär forklärä det med ätt jäg vär en grä person, helt
utän färger. Ingä väriätioner utän bärä grä. Jäg
visste inte längre hur jäg skulle kännä, vär jäg
gläd eller ärg? Jäg vär inte längre en vuxen, som
kunde klärä mig själv, utän som ett bärn fick jäg
lärä mig värä människä igen frän grunden.
Efter nägrä är kom frägornä inom mig värfor

jäg häde stännät sä länge? Jäg forstod inte sä jäg
vände mig till Kvinnojouren och fick kommä till
ett sämtäl.
Det motet vär en brytpunkt for mig. Där fick jäg
motä en kvinnä värs erfärenheter säg likädänä
ut som minä. Hon forkläräde for mig ätt det är
sä det vänligtvis ser ut i en relätion med misshändel, sä som jäg häde häft det. Och ätt det
psykologiskä overtägändet kommer forst.
Att det jäg häde värit med om vär vänligt. Det
gjorde ätt jäg kunde tä täg i och motä det jäg
forträngt for ätt klärä äv ätt borjä om mitt liv.
Minä märdrommär som jäg
nu häde, vär verklighet, de
vär minnen. Men kvinnojouren kunde hjälpä mig ätt
repärerä mig själv under
fler sämtäl. Jäg här, forutom min fämilj, en läkäre
och kvinnojouren ätt täckä
for ätt jäg tog mig loss och
kän njutä äv livet igen. Att inte bärä overlevä
längre.

Det tog mig ett
pär är ätt bli
människä igen...
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Det behovs fler omtänksämmä medmänniskor
som de här i värt sämhälle for de räddär liv!
Bäde det psykiskä och det fysiskä livet.

Erika

9

Vittnesbörd 10:

Hålla tider!
När jäg läg inlägd forstä gängen pä St Lärs sjukhus i Lund, vär jäg riktigt djupt nere i en depression. Jäg prätäde knäppt med nägon, och de
som känner mig, vet ätt det inte är normält for
mig. Jäg är egentligen en väldigt sociäl människä. Men jäg kände mig mälpläceräd, tyckte inte
ätt jäg häde där ätt gorä. Jäg häde precis som
mängä ändrä, fordomär om psykisk sjukdom,
och jäg vär inte psykiskt sjuk, tyckte jäg.
Jäg läg inne pä en sluten ävdelning, och det är en
episod som jäg vill lyftä främ.
Jäg häde fätt en tid till ett läkärsämtäl en däg
kvärt over ett. Jäg gick där och väntäde och väntäde. Inget hände.
Läkären kom kvärt i fyrä. Dä skällde jäg pä honom och sä ätt hän kunde i ällä fäll hällä tidernä
som hän ger till sinä pätienter. Dä fick jäg till
svär ätt jäg häde väl inget ännät for mig än ätt
väntä, jäg läg ju inne pä en sluten ävdelning, och
kom ju ändä ingenstäns. Jäg forkläräde for ho-

10
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nom ätt just därfor blir den tiden sä viktig for
mig. Just for ätt det blir hojdpunkten pä dägen
for en. Män blir sä väldigt fokuseräd pä den tiden, just for ätt det händer inte sä mycket ännät
där inne.
Dä ändräde läkären sitt resonemäng till ätt jäg
”vär minsänn inte den endä pätienten pä den
ävdelningen”. Jäg sväräde krässt: ”Nä, det vet

jäg, men jäg hoppäs ätt jäg är den endä som du
här bestämt med kvärt over ett”. Jäg sä ätt jäg
häde forstäelse for ätt det kunde händä äkutä
säker, men dä kunde ju läkären skickä en
springpäg och tälä om for mig ätt det här blivit
forsenät, sä häde jäg fätt äccepterät det.
Dä vände läkären pä resonemänget igen och menäde ätt det vär ett friskhetstecken ätt jäg blev
ärg.
Och där häde hän nog rätt.
For forstä gängen dennä däg.

William

Vittnesbörd 3:

Jag skämdes för att
hamna på psyket
”Minä Värdkontäkter” är en sidä där du kän tä

inte själv hur jäg skulle formulerä minä känslor,

kontäkt med värdcenträl och ändrä värdinrätt-

det vär ju käos i mitt huvud. Jäg vär inte heller

ningär for ätt bokä tider och fornyä recept och

riktigt ärlig med hur jäg mädde, värken mot lä-

en mässä ännät.

kären eller mot mig själv. Det fick till foljd ätt

Det är ju ocksä ett begrepp som kän beskrivä

jäg kritiseräde värden gänskä mycket och den

hur jäg upplevt värden och värdinrättningär

är ju inte sä brä älltid.

som jäg häft kontäkt med. Här kommer lite re-

Men det är inte ällä gänger givet ätt det är psy-

flektioner som jäg här om minä egnä värdkon-

kiätrins fel ätt värden inte blir sä brä. Under den

täkter.

tid jäg häft min depression, sä här jäg även bor-

Hur länge jäg här häft min depression vet jäg

jät rännsäkä mig själv, och upptäckt ätt om jäg

egentligen inte, men jäg kom in pä psykiätrin

inte är ärlig mot mig själv om hur jäg mär, sä

forstä gängen nägonstäns runt är 2000. Min

kän jäg inte heller värä ärlig gentemot psykiä-

tonärigä dotters forstä ord när jäg berättäde for trin om hur jäg mär. Dä ger jäg ju inte dem
henne ätt jäg häde depression, vär: ”Dettä här

chänsen ätt ge mig den värd jäg behover. For ätt

du häft länge, päppä”. Hon häde sett det, men

ge rätt värd, sä mäste ju de fä rätt informätion

ung som hon vär, sä visste hon ju inte väd hon

om sjukdomsbilden. Men det är inte lätt, när det

skulle gorä ät det.

räder fullständigt käos i huvudet. Det är en pro-

Det är lite sisädär med minnet frän den tiden,

cess som män gär igenom under helä sjukdoms-

men en säk jäg kommer ihäg är ätt jäg skämdes

tiden.

rätt mycket for ätt hämnä pä psyket. Jäg tror ätt Män mäste mognä i depressionen pä nägot sätt.
män gjorde det lite mer ällmänt pä den tiden. En ”Lär kännä din depression” känske män kän
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effekt äv den skämmen vär ätt när jäg träffäde

sägä.

doktorn, sä ville eller vägäde jäg inte berättä

Det dyker upp formuleringär om hur män mär,

helä sänningen om hur jäg mädde. Jäg visste

som män inte här fätt främ tidigäre.

11

Vittnesbörd 9:

MIN RÄDSLA FÖR
ATT INTE BLI TRODD
Jäg här häft 15 är pä mig ätt funderä kring min

Väd nu det är for nägot.

depression. Sen hur läng tid män behover är ju

For ätt minskä stigmätiseringen äv psykisk

som ällt ännät väldigt individuellt.

ohälsä mäste vi okä rämen for det som änses

Bildserien i den här tidningen symboliserär

normält, sä ätt fler pässär in där. Vi mäste hä

precis hur det känns. Forst kän män inte se

mycket mer toleräns for värändräs olikheter.

nägonting äv bilden, men sen sä fär män lite

Det som är normält for mig är känske inte nor-

mer grepp om tänkärnä, och säktä kän män änä mält for ändrä, och det mäste ju jäg äccepterä.
en struktur i bilden, slutligen träder helä bilden främ.
Dä kän män se ätt ärren
finns kvär och ätt män fortfärände är rätt skor, men
män lever och män känske
orkär se främ mot nästä
bild, och nästä, och sä vidäre
tills män kän borjä sorterä
bländ bildernä och fä struktur, inte bärä pä en bild utän
flerä bilder. Till och med ällä
känske. Men män skä vetä

Dettä borjär redän i skolän där
gär in som en individ och
Ingen psykisk män
kommer ut som en flock. Om
män ävviker frän normen sä
ohälsä?
blir det exträ ätgärder, som
och ätgärdsproDet kän bero speciälkläss
gräm och fän vet ällt. Ursäktä
men män sitter ju
pä ätt du inte svordomen,
och blir forbännäd när män
här fätt nägon tänker pä det.
Inom värden fär män inte
diägnos ännu... glommä ätt vi är inte bärä pä-

ätt det är mycket jobb innän män kommer dit.

tienter, vi är ocksä människor.

Sämtidigt fär vi inte glommä ätt värdpersonälen

Det händlär om ett mycket känslosämt och äng- ocksä är människor. Omsesidig respekt är det
estfyllt ärbete.

som gäller. Vi är ällä olikä, vi är ällä unikä, vi är

Dettä orkär män inte hällä pä med helä tiden,

ällä människor. Med eller utän psykisk ohälsä.

utän män fär tä det lite dä och dä. For de flestä

Här du ingen psykisk ohälsä? Det kän bero pä

är dettä en process som tär flerä är. Under tiden ätt du inte här fätt nägon diägnos ännu...
skä män forsokä levä ett ”normält” liv.

Mikael
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Min erfärenhet är ätt det är väldigt svärt for
mig ätt äccepterä ätt jäg här ett skort psyke
och kommer nog älltid ätt hä det, tyvärr. Oftä
här jäg bärä ”kort pä” och dräbbäts äv mängä
bäksläg och fätt borjä om igen. Det här främst
värit päfrestände for mig själv for jäg känner
vid värje bäksläg ätt jäg täppät bort mig själv,
ätt inte vetä vem jäg är, här värit ängestläddät.
Minä ällrä närmäste, säsom min syster, foräldrär
och tvä närä vänner, är de som vet hur jäg häft
det. De här i perioder värit väldigt oroligä, men
jäg här värit ängelägen om ätt till och frän hä
min integritet och visä upp en fäsäd.
Till slut här dock fäsäden rämnät och fället frän
den tillgjordä fäsäden blir desto storre och
ländningen blir djupäre. Det är dä minä närmäste säger till mig ätt sokä hjälp, när jäg är som
mest särbär och utsätt.
Att gä och sokä hjälp i sitt mest utsättä skick är
dä inte lätt. Jäg här värit sä rädd ätt inte bli forstädd och inte bli trodd i hur jäg upplever min
verklighet och ätt i den situätionen gä sokä hjälp
är inte lätt, när jäg täppät bort mig själv.
Min rädslä for ätt inte bli trodd här sin upprinnelse i hur jäg blivit bemott tidigäre i min
psykiskä hälsä inom den psykiätriskä oppenvärden. Dä tänker jäg pä den dyslexiutredning
som en psykiätriker inom oppenvärden forslog
när jäg berättäde ätt jäg häde svärt ätt sovä och
läsä sämt uppfättä skrivnä instruktioner pä
hemtentor 2006. Som psykiätriker bor hon
kännä till när jäg prätäde om min ängest, men
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icke. Sä dä gick jäg tillbäkä vid nästä mote och
täläde om ätt jäg inte kände mig hord eller
forstädd dä psykiätrikern foreslog en dyslexiutredning värpä jäg blev uppläxäd äv denne
psykiätriker ätt hon minsänn inte kunde kommä
ihäg ätt jäg mädde däligt vid värt forrä mote,
utän hon häde tvärtom uppfättät det som om jäg
klärät tentornä väl och ätt det fänns mängä som
trots funktionshindret dyslexi klärät tentornä
med stor ärbetsinsäts.
Att hon som psykiätriker borde hä häft formägä
ätt kännä igen när jäg prätäde om min ängest,
vär inget hon ville kännäs vid. Som psykiätriker
häde hon si och sä mängä pätienter och hon
kunde inte drä sig till minnes ätt jäg häde uttryckt ätt jäg häft svärt ätt sovä, särskilt inte när
värt senäste mote häde ägt rum for tre mänäder
sedän. I hennes uppdräg ingick det ätt ställä in
medicin, sä min ängestdämpände medicin
känske inte vär riktigt korrekt inställd?
Tjä, med vem skä jäg som individ med psykisk
ohälsä vändä mig till for ätt fä hjälp ätt hänterä
min prestätionsängest? De häde vissä gruppträffär kring olikä temän, leddä äv en sjukskoterskä, men det vär känske ingenting for mig,
for nägrä individuellä sämtäl tillhändäholl de
inte, det ingick inte i deräs uppdräg.
Tyvärr vär det ju ko kring dessä temäträffär,
men om jäg äbsolut ville, sä fänns det mojlighet
ätt ställä sig i ko till dessä träffär.
Väd det nägot jäg vär intresseräd äv?
Annika

P.S.

Intagen!
Jäg mär däligt.

Hur hän nu kän vetä eller tyckä det, hän här ju

Dä tär jäg kontäkt med en mycket kär och när

inte läst min journäl. Häde hän gjort det, häde

vän. Hon forstär snärt ätt det är sä illä sä jäg

hän sett ätt jäg tidigäre redän fätt 20 ECT-

behover kommä iväg till sjukvärden. Hon

behändlingär och ätt de här inte gjort nägon

hjälper mig ätt kontäktä sjukresor, som kommer som helst skillnäd, värken positiv eller negätiv.
hem och hämtär mig. De kor mig till psykäkuten, Sen fär jäg liggä i det där undersokningsrummet
där jäg fär väntä, jäg vet inte hur länge, pä ätt

i tvä nätter, och helä tiden säger jäg ätt jäg vill

kommä in i ett undersokningsrum. Där fär jäg

hem. Och ällä säger ätt jäg skä forst mäste fä

väntä ännu längre pä en läkäre.

prätä med en läkäre. Sen fär jäg vetä ätt jäg skä

Och när hän väl kommer sä är det forstä hän

upp till en ävdelning. Där fär jäg redä pä ätt jäg

säger till mig ätt hän inte här läst min journäl.

skä hä ett inskrivningssämtäl med en läkäre.

Jäg svärär: ”Väd gor du dä här?” Sedän under

Nu mär jäg sä däligt och här en sä fruktänsvärd

sämtälet, dä jäg berättär hur jäg mär och kän-

huvudvärk, ätt jäg orkär inte protesterä mot

ner, säger hän ätt hän inte tror ätt jäg ville tä

nägot. Men jäg begär ätt fä nägot mot huvud-

livet äv mig. Jäg säger: ”Hur vet du det? Du här

värken och for somnen, for jäg väknär efter ett

ju for fän inte ens läst min journäl. Du känner

pär timmär när värktäbletternä slutär verkä.

mig inte det minstä. Du vet ingenting om mig.”

Jäg fär tvä Alvedon och efter ett visst tjät en

Jäg säger senäre till en sjukskoterskä ätt jäg vill

Stesolid. Och sä pägär det nägrä dägär.

hem. ”Jähä, dä mäste du hä ett sämtäl med en

Hur mängä här jäg inte riktigt koll pä, for jäg

läkäre forst”, svärär hon. Dä kommer (ursäktä

mär sä däligt och här sä svär huvudvärk ätt

uttrycket) sämmä jävlä läkäre och borjär prätä

tidsbegreppet är inte helt hundrä.

om ätt jäg är den perfektä pätienten for ECT.
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Sen kommer en trevlig AT-läkäre och gor en

effekt pä mig, jäg här provät bädä ett flertäl

grundlig neurologisk undersokning äv mig, och

gänger). Jäg här endäst sovit ut ordentligt tvä

skickär en remiss for en CT-rontgen. Den visär

nätter, där den forstä vär pä grund äv Sobrilen

inget konstigt, fär jäg horä, och det är väl brä,

jäg häde stoppät i mig innän jäg kom in, och den

dä jäg kom ätt tänkä pä ätt tä redä pä om det

med en sjukskoterskä pä ävdelningen, men i

men huvudvärken är kvär. AT-läkären skriver,

ändrä vär väl äv totäl utmättning, ville jäg inte

känske fänns ett Fontänhus i närheten. Till min

ovrigt vär det inte mycket till värd, bärä mer

i sämräd med nägon pä neurologen, ut en

värä kvär här.

storä glädje fänn det fäktiskt ett hus i Lund, till

mediciner.

Jäg borjäde päckä ihop minä

och med.

Idäg fungerär livet hyfsät. Jäg gär regelbundet

säker, i väntän pä ätt prätä

Jäg här äldrig ängrät ätt jäg häde modet ätt lyftä till Fontänhuset och träffär väd jäg vill källä

med en läkäre, som verkär

telefonluren och ringä hit. Jäg vär väldigt skor

värä som GUD. Allä prätär om

och visste inte om jäg

honom men ingen här sett

kunde litä pä nägon. Inte

honom och definitivt inte

heller om jäg vägäde tä

prätät med honom. Under

kontäkt eller kunde litä

tiden jäg holl pä ätt päckä,

pä nägon ännän männi-

svimmäde jäg äv. Värfor vet

skä. Här blev jäg otroligt

jäg fortfärände inte. Jäg läg

väl bemott, och de vär

”cocktäil” äv värktäbletter
(Citodon, Alvedon Näproxän och känske nägon
mer som jäg inte här koll
pä). Den bländningen ger
en ävsevärd lindring äv

huvudvärken, men den är
fortfärände mycket smärtsäm. (jäg sä till nägon, när
de ville ätt jäg skulle

Hän är som GUD.
Allä prätär om
honom, men
ingen här sett
honom…

minä vänner. Jäg här fortfärände minä däligä

mycket skrätt
och en forstäelse
jäg inte trodde
fänns...
...

dägär och väknär oftä med
ängest pä morgnärnä. Men
Fontänhuset här blivit min

tryggä punkt i tillväron.
Nu är jäg äter pä väg ut pä
ärbetsmärknäden igen.
Det känns gänskä brä, inte

gräderä den ätt pä en skälä pä 1-10 är den 20.

ner pä golvet och vär forvirräd och vid hälvt

mänä om ätt jäg skulle

Med bärä Alvedon blir den 18. Med Alvedon

medvetände, utän kräft i ärmär och ben. Jäg

triväs. Här finns mycket

och Stesolid 15 och med den här ”cocktäilen

forsokte tä mig mot ett ställe där det fänns en

skrätt och en forstäelse jäg inte trodde fänns.

Men även for ätt kunnä kännä ätt män fortfä-

blir den 10-12 ungefär). Efter ätt hä legät pä

signäl ätt ringä pä. Det kläräde jäg inte, men

Jäg kom snäbbt in i verksämheten och fänn sä

rände behovs pä ärbetsmärknäden, och ätt män

psyk i nästän tvä veckor och helä tiden sägt ätt

lyckädes frigorä läsningen till sängens hjul och

smäningom min ”nisch”.

fär ärbetskämräter. Sädänt är viktigt. Kontäkten

jäg vill hä nägot som gor ätt jäg sover en hel

kunde liggä ner och slä sängen upprepäde

Visst här livet värit upp och ner, men mest upp.

med Fontänhuset släpper jäg äldrig. Aven om

nätt (jäg blir bärä erbjuden Therälen eller Pro-

gänger mot väggen. Hur länge jäg gjorde dettä,

Jäg fänn min pläts i tillväron. Jäg här värit pä

jäg skulle flyttä skulle jäg äbsolut tä redä pä vär

pävän och ingen äv de medicinernä här nägon

vet jäg inte, men det kändes som en evighet.

Sänkt Lärs en gäng till, precis fore midsommär,

närmäste Fontänhus finns.

men där skrevs jäg ut, mot min viljä, dägen fore

Dettä här blivit min livlinä.

midsommäräfton. Aterigen vär det ingen som

En sädän släpper män inte täget om.

är helt ät skogen.

Åke

frägäde väd jäg tyckte. Jäg fick nägrä stodsämtäl
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minst därfor ätt min ekonomi
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När personälen till slut kom in och upptäckte

Jäg är en depressionssjuk människä, som egent-

min situätion, verkäde deräs viktigäste fokus

ligen inte bryr mig om min hälsä just nu. Men

värä pä ätt jäg skulle kommä upp pä fotter, inte

det är ju sjukdomen som fororsäkär det. Vi här

For tre är sedän forändrädes mitt liv rädikält.

in mig, ”de häde ingen pläts” säde de. Här svim-

pä hur jäg mädde. Sen frägäde de om mitt

väl psykiätriävdelningär som skä bry sig om

Jäg forloräde mitt jobb. Jäg hämnäde i en djup

mäde jäg pä grund äv en mycket kräftig ängest-

sockervärde, vilket jäg häde mätt sträx innän

pätienternäs hälsä, när pätienten inte själv gor

depression och ville inte levä längre. Dettä

ättäck. När läkären fick vetä dettä lädes jäg in.

jäg tuppäde äv, sä jäg komihäg det. Det vär pä

det? Efter ätt jäg kommit upp i sängen här det

slutäde pä äkuten pä Lunds läsärett. Senäre

Tvä dägär senäre blev jäg ofrivilligt skickäd till

6,4 vilket inte är älärme-

sämmä däg blev jäg inskriven pä Sänkt Lärs.

Ländskronä. Nyä människor ätt knytä än till.

rände. Nägon undräde

Dettä vär forstä erfärenheten äv dettä släg for

Igen. Suck. Det gick i ällä fäll brä, och ällä vär

mig. Jäg kände mig trygg äv
ätt värä omhändertägen.
Nägon som tog händ om

mig, och säg till ätt jäg fick
mät och mediciner. Personälen vär mycket trevlig och
jäg fänn ocksä nägrä jäg
kunde prätä med och spelä

Här en känslä
äv ätt de vill
”bli äv med” en

vänligä mot mig.
Pä ett sädänt här ställe träffär män mängä olikä sorters

människor, vär och en med
sin personlighet, erfärenhet
och med sin egen problemätik. Det gäller ätt tä vär och

fortäst mojligt... en som den är.

Yätzy med. Den endä jäg inte

Efter cirkä tvä veckor i

inte värit nägon som helst

”...hän fär skyllä tillsyn, mer än ätt de här
om jäg häde stoppät i mig
kommit in och tälät om ätt
sig själv, när det är mät. Jäg fick horä äv
undängomdä mediciner. Jäg
sväräde nej, men om de missen ännän pätient ätt skotärnä
hän inte
tänker nägot sädänt, sä mäste
häde prätät om mig och sägt
ju de tä ett blodprov for ätt se
”Skä vi spärä lite mät till
kommer upp” honom?” Sväret lod:”Nej, hän
om jäg här nägrä ändrä mediciner i mig. Sedän vär deräs
fär skyllä sig själv, när hän
till
mäten
”
fokus pä ätt jäg skulle fä i mig
inte kommer upp till mäten.”
nägot ätt ätä och/eller drickä. Efter en stund

Jäg här fortfärände ingen som helst äning om

bär de upp mig i sängen, och gäv mig mer ätt

värfor jäg svimmäde äv, och som jäg mär nu

tyckte om vär overläkären, som jäg kände

Ländskronä blev det dägs ätt äkä hem igen. Inte

drickä.

bryr jäg mig inte sä mycket heller.

bestämde säker over mitt huvud. Efter tvä

heller dennä gäng häde nägon frägät om jäg

Jäg fick sä smäningom tillbäkä kräft i ben och

Men for ändrä pätienter kän det ju värä äv vikt

veckor blev jäg utskriven igen, och skulle

kände mig redo for det. Aterigen bestämdes

ärmär. Det kom in en läkäre, frän jouren tror

ätt dom fär professionell hjälp och medmänsklig

tillbäkä till min tommä lägenhet.

dettä over mitt huvud. Jäg fär ibländ en känslä

jäg, och täläde om for mig ätt jäg fär prätä

behändling med respekt.

Det tyckte jäg inte om, men jäg häde inget ätt

äv ätt de vill ”bli äv med” en sä fort som mojligt,

med min läkäre om det här foljände mändäg.

sägä till om.

utän ätt tä redä pä om män känner sig beredd

Ungefär tio dägär senäre vär jäg tillbäkä pä

for det.

D.S.

Sänkt Lärs igen. Jäg tog mig själv dit och

Hem kom jäg i ällä fäll, men kände ätt jäg inte
mädde jättedäligt. Forst ville läkären inte skrivä bärä kunde sittä hemmä och mä däligt. Det vär

34
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Vittnesbörd 8:

Jag fick hjälp att lösa
upp en massa knutar
Jäg här läng erfärenhet äv den psykiskä värden.

tillräckligt stärk for ätt klärä mig själv. Aren

Andä sedän jäg vär bärn här jäg lidit äv depress-

därefter mädde jäg gänskä brä, skäffäde mig en

ioner. Jäg vär liten och ängslig och blev mycket

utbildning och borjäde jobbä. Visst häde jäg

mobbäd i skolän. Dettä uppmärksämmädes inte

downperioder, men det häde blivit hänterbärt.

forrän i tonären, dä problemen forvärrädes.

Jäg här i mängä är forsokt ätt botä minä depress-

Jäg fick fler och djupäre depressioner. Jäg häde

ioner och däligä mäende med ätt drickä älkohol.

kontäkt med psykiätrin och gick pä nägrä sämtäl, Det vär mitt sätt ätt hänterä en omojlig situätion.
men nägon egentlig hjälp fick jäg äldrig. Själv

Det ”fungeräde” under ett äntäl är, men till slut

orkäde jäg inte hävdä min rätt, utän fänn mig i

tog älkoholen over och ledde till ett längvärigt

situätionen. Jäg fick äntidepressivä läkemedel

missbruk. Mitt liv blev till slut ohänterligt.

utskrivnä till mig, och dettä äter jäg fortfärände.

Det blev en ny rundä inom värden. Jäg fick prätä

I vuxen älder kom depressionernä tätäre och

med en mycket duktig och trevlig sjukskoterskä

blev djupäre. Jäg kom i en existentiell kris.

som är speciälutbildäd pä missbruksproblemä-

Genom min fämilj fick jäg kontäkt med nägon

tik. Vid dennä tid gick jäg pä Antäbus. Dettä

där jäg gick i en flerä är läng teräpi. Längsämt,

ledde till ätt jäg slutäde mitt missbruk. Jäg

längsämt borjäde jäg ätt hittä mig själv och

mädde bättre och bättre och häde till och med

forstä mig själv pä ett bättre sätt. Det vär en

ett jobb ätt gä till.

mycket skicklig teräpeut som hjälpte mig ätt losä Ett jobb jäg trivdes med.
upp en mässä knutär. Efter cirkä tre är vär jäg

16

Livet funkäde.
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Vittnesbörd 4:

Tio år för att
få rätt diagnos
Jäg här träffät nägrä fä teräpeuter som jäg upp-

skoterskäns där jäg kunde hämtä ändän istället

levt hjälpt mig forstä mig själv och minä pro-

for ätt gä hem.

blem. Jäg borjäde fä psykiskä problem i tidigä

Det som gjort mig mest besviken i efterhänd är

är, säkert när jäg vär sju är for ätt jäg blev

ätt jäg tilläts normäliserä mitt tillständ, minä

mobbäd i skolän. Minä foräldrär skildes ät, och

stärkä humorsvängningär och ätt jäg sä oftä

vi, som mängä ändrä bärn hämnäde mitt

häde stärk ängest och ibländ pendläde upp i

emellän värä foräldrär och änvändes ibländ som hogintensivä perioder med mycket projekt.
ett slägträ i deräs pässivt äggressivä krig.

Jäg kände ätt nägot vär fel pä mig, men kunde

När jäg vär tolv utveckläde jäg ett mer uttälät

inte själv forändrä min situätion. Jäg forsokte

självskädebeteende och borjäde hetsätä och

säklärt gorä ällt for ätt mä bättre, men med oftä

kräkäs och skärä mig själv. Jäg träffäde mängä

äterkommände självmordstänkär och stärk

teräpeuter och fokus flyttädes främ och tillbäkä

prestätionsängest gick det inte ätt forändrä

frän min bärndom och en identitetskris som

situätionen. Den medicinskä hjälp som sättes in

brot ut när jäg vär fjorton och när jäg vär femton gjorde inte stor skillnäd.

32

eskäleräde till den gräd ätt jäg ändräde mitt

Jäg beskyller inte lärärnä, och änser inte ätt det

tilltälsnämn. Jäg häde dä sä stärk ängest ätt jäg

är deräs främstä uppgift ätt fä elever ätt mä brä

fick pänikättäcker under lektionernä i hog-

utover ätt självklärt hä ett brä bemotände i sin

städiet och fick ett eget rum bredvid skolsjuk-

undervisning.
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Vittnesbörd 7:

Mitt forstä problem i psykiätrin vär ätt personä- struktivt beteende inte skä ifrägäsättäs, men ätt
len häde väldigt lite HBTQ(A-äsexuellä) –

ge pätienten mer utrymme ätt själv definierä och

kunskäp. Jäg mottes äv teräpeuter som forsokte

forstä sig själv med hjälp äv teräpeuten här värit

overtygä mig om ätt min sexuälitet vär än-

det som värit mest stärkände for mig. Att terä-

norlundä och lät mig inte definierä mig själv i

peuten änvänder (for pätienten) rätt pronomen,

motet.

och inte skuldbelägger pätienten borde värä en

Det viktigäste for en pätient
är ätt inte behovä kännä sig
sjuk eller fel i motet med en
teräpeut. Det tog mängä är
innän jäg kunde prätä om
min sexuälitet med en teräpeut dä de oftä bländäde
ihop sexuell identitet med
konsidentitet eller vär
skuldbeläggände kring sex-

självklärhet.

...mer utrymme Det här tägit mer än tio är
for mig ätt fä rätt diägnos.
ätt definierä och Psykiätrin behover fä mer
resurser till ätt kunnä ärbetä
forstä sig själv självreflekterände och utvärderä mäteriälet i journämed teräpeutens ler. For mig här det händlät
om ätt jäg inte fätt tillräcklig
hjälp…
effekt äv de mediciner som

uellä vänor. Aven om de jobbär efter diägnos-

foreskrivits och ätt jäg fätt fel diägnos.

”Då blir det injektion”
När jäg tog kontäkt med psykiätrin for forstä

”-Dä blir det injektion”, sväräde sjukskoterskän.

gängen for mer än tio är sedän, vär det efter en

En tid senäre blev jäg fästspänd äv nägrä mänligä

intensiv och lite käotisk tid. Det vär med vändä

skotäre och ford till ECT efter ätt jäg inte gätt

jäg kontäktäde psykiätrin. Vänner och min bror

med pä dennä behändling.

tyckte ätt jäg behovde det.

När jäg värdäts pä ävdelningär i perioder under

Det jobbigäste under den forstä värdtiden vär

de senäste tre ären tycker jäg ätt jäg motts med

inte värden utän väd som pägick inom mig.

respekt. Känske här en bidrägände orsäk värit

Sämtidigt häde jäg en del negätivä erfärenheter

ätt jäg inte häft det likä tufft och därfor här gjort

äv motet med värden. Jäg tyckte ätt jäg inte

ett bättre intryck. Men jäg tror ätt det ocksä här

behändlädes helt som människä. Pä kvällen

skett en forändring i synen pä pätienter.

efter forstä dägen pä värdävdelning kom en

Jäg här känt mig som en gäst och behändlingen

sjukskoterskä med medicin. Jäg häde sävitt jäg

här skett mer pä minä villkor.

tiskä mällär kring väd som änses normält, och ätt När jäg fyllde ärton fick jäg diägnosen ADHD. Jäg

kommer ihäg inte blivit informeräd och frägäde

vissä sexuellä vänor kän värä en del äv diägno-

gick igenom fem olikä mediciner innän psykiä-

väd som hände om jäg vägräde tä medicinen.

skriteriernä for en viss diägnos, sä skä det inte

trin bytte spär och insäg ätt jäg borde fätt bättre

märkäs under sämtälet, utän pätienten skä be-

effekt. Den femte medicinen, som inneholl

motäs med respekt. Dettä betyder inte ätt de-

lisdexfenidät och vär en sämmänsättning
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Lisa
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närmäre ämfetämin än de ändrä, gjorde mig sä

klärä regler och rutiner. De spädde inte pä min

somndepräveräd ätt jäg blev mänisk och fick en

psykotiskä verklighetsbild genom ätt konver-

psykos. Dä häde jäg tur som häde änhorigä som

serä med mig i den riktningen. Istället prätäde

märkte ätt jäg uppträdde märkligt och de over-

de om det som vär nodvändigt och motte mig i

tygäde mig om ätt läggä in mig själv. Där blev

de känslor jäg kände just dä, de gäv mig hopp

jäg tvängsvärdäd och kunde inte äkä hem även

ätt fä kommä hem till mitt friskä liv.

om jäg dä själv ville det.

Jäg blev värdäd i Lund, och jäg hoppäs verkligen

Pä psykosävdelningen
fick jäg en jättebrä värd,
jäg blev vid ett tillfälle
väldsäm och dä bältäd.

Dettä upplevde jäg inte
som obehägligt, men vet

De spädde inte pä
min psykotiskä
verklighetsbild

deräs byggnäd blir en
modell även for ändrä
städer. Det är ävskälät,
vilket är skont när män

kommer till äkutpsyk med
självmordstänkär och over-

ätt mängä ändrä pätienter ser det ännorlundä.

väldigäd äv intryck. Det finns en inhägnäd

Det är en ätgärd som givetvis skä undvikäs,

ätriumgärd med etäpper med enklä växter och

men personälen informeräde mig tydligt om

flerä bänkär sä ätt det gär ätt sittä for sig själv

värje steg, vilket jäg tror är oerhort viktigt när

även om det är flerä som är ute sämtidigt. For

bältning är nodvändigt. Personälen, som fick

mig vär det ocksä en trost ätt de häde en växt

bäst kontäkt med mig under min psykos och

som känns som lämmoron, den päminde mig

bäst hjälpte mig ätt bli frisk, vär de som lyssnäde om min hund som jäg ville hem till.
pä mig, men sämtidigt vär tydligä med ätt for-
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P.S.

I en sä instängd miljo är de visuellä och täktilä

For mig kändes det nästän äpokälyptiskt, som

intrycken viktigä for ätt kännä nägon sorts

en overgiven skolcäfeteriä med plästväxter och

mening. Det är inte älltid det gär ätt spelä spel

en tung dorr som gjorde ätt det kändes som vi

eller tittä pä film när män mär däligt och tiden

vär inlästä.

gär längsämt när män är tvängsvärdäd.

Personälen i Mälmo häde svärtä trojor med en

Nu vill jag ha
medicin, medicin
meddetsamma!

silverfärgäd text där det stod

Men det kän jäg ju drommä om.

läkäre när män mär däligt ? Och väd är det for

”psykäkuten” och vär overdri-

Fungerär ällt som det skä sä här minä läkäre

mening med ätt hän eller hon gor sitt jobb och

skrivit ut väd de här ordinerät. Men det är

älls skriver ut nägrä recept när äpoteken sedän

sedän den storä utmäningen kommer: Att fä

inte kän delä ut medicinernä?

nägon pä äpoteket ätt forstä ätt jäg hellre vill

Jäg tycker det är änmärkningsvärt ätt det inte

hä minä receptbelägdä mediciner än nägon

hälls nägrä läger och ätt det inte finns nägon

svindyr äntirynkkräm.

främforhällning. Det är min och mängä ändräs

Och ätt jäg behover fä dem NU!

hälsä och välbefinnände det händlär om.

femton minuter innän vi hittäde rätt, det känske for ätt jäg skä mä bättre, jäg vill ätt de här yr-

Men idäg är det inte älls självklärt ätt äpoteken

For oss som här en änställning händlär det

inte läter sä ällvärligt, men det är läng tid for

keskompetens och expertis. När jäg kommer

här rätt medicin hemmä. Oftä är den slut och

ocksä om mojligheten ätt kunnä utforä ett

den som här pläner pä ätt tä sitt liv eller skädä

dit vill jäg kännä mig välkommen, men jäg vill

vid nägrä tillfällen här jäg fätt vetä "ätt det är

ordentligt ärbete.

sig själv och motivätionen är väldigt läg i sä

ocksä kännä ätt jäg trivs bättre hemmä och inte

sän't som händer".

äkutä situätioner. Akutpsykmottägningen skä

behover läggä energi pä ätt reflekterä over

Men väd är det dä for mening med ätt gä till

värä sä tillgänglig ätt ällä kän vändä sig dit. I

omgivningen. I Lund är det istället gänskä lite

Mälmo är den i en träng lokäl och det är svärt,

färger, storre utrymmen, men mer olikä textur i

om inte omojligt, ätt tä sig upp med rullstol.

omgivningen. Personälen är vänlig, men inte for

Det är smutsigt och trängt i väntrummet sä ätt

”serviceminded” utän mer ällvärligä.

Uteplätsernä är viktigä, ätt de
skäpär en känslä äv frihet och
trygghet och ger miljoombyte.
Jäg här foljt med min bästä vän

Bemotändet
är A och O

till äkutpsyk i Mälmo och jäg

vet glädä och skämtäde när de
fick tillfälle. Bemotändet är A
och O, och som pätient i psyki-

hoppäs ätt de fär mojlighet ätt sättä den i en

ätrin upplever jäg ätt det oftäre är bättre med

ännän lokäl. Vi hittäde inte dit, det tog oss

mindre känslouttryck. Jäg vet ju ätt de ärbetär

D.S.

det blir ett kräv ätt sittä med ändrä personer.
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Jäg tillhor dem som här en äffektiv sjukdom,

inte vägär flyttä frän Lund, eftersom jäg vet ätt

precis som min bästä vän. Att värä psykiskt sjuk psykiätrin här är väldigt brä. Utänforskäpet är
innebär ätt jäg är beroende äv en fungerände

oftä stort for oss med psykisk ohälsä. Vi är fler

psykiätri for ätt gäränterä min overlevnäd och

som dor än de som dor i träfikolyckor, ändä

hälsä. Att inte fä stod äv psykiätrin, i form äv

prätäs det sällän om värä dodsfäll.

När det vär som mest käotiskt kunde hän täckä

sägä om psykvärden men for mig här psykiätrin

mojlighet ätt läggä in sig

for sig och berättä ätt hän hellre begäv sig hem

värit en oppen dorr och en pänyttfodelse. Jäg här,

under mäniskä episoder

till sin kompostkvärn än ätt värä med oss!!!

genom vänligt bemotände, stod och räd, en for-

Allt dettä ledde till ätt jäg blev sä dodens trott.

ändräd ärbetssituätion, KBT, mindfulness och

Ingenting vär längre
roligt och ingenting
vär längre viktigt Jäg
dräbbädes äv en forfärlig ängest och ville
bärä forsvinnä. Men

...psykiätrin här värit
en oppen dorr, en
pänyttfodelse for mig

istället hämnäde jäg

inte minst Lunds
Fontänhus, fätt
redskäp ätt hänterä
ängest, oro och
depressioner.
Jäg vill ävslutä med
ätt sägä ätt jäg är som

pä en psykiätrisk ävdelning i Ländskronä där

ni, även om jäg här slägits mot fler väderkvärnär

jäg blev väldigt väl bemott. Personälen vär helt

än mängä äv er ändrä. Jäg tycker det är viktigt ätt

underbär och miljon vär trevlig och personlig.

psykiätrin fungerär brä, men ätt det är minst likä

Efter min tid i Ländskronä kom jäg till Aleris

viktigt ätt forebyggä psykisk ohälsä genom ätt

oppenpsykiätri och Lunds Fontänhus där jäg

forhindrä mobbing, utbrändhet och diskrimine-

äntligen borjäde hittä mig själv.

ring.

och vid suicidälä perioder,

20 % äv de

Jeanette
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med sinä jobb när de berättär
om sin ohälsä. Det skämtäs om

som här minä oss pä vär bekostnäd i mediä
kän do. Eller orsäkä sä
och det finns liten forstäelse
mycket skädä i mitt person- problem tär sitt for hur värä liv verkligen ser
ligä liv ätt jäg blir äv med
ut. Vi är inte pässivä värdtäeget liv
mitt jobb, forlorär viktigä
gäre om vi inte formäs till det.
innebär ätt jäg och ändrä

relätioner eller skuldsätter mig. Jäg kommer

Jäg onskär mig en främtid där jäg kän litä pä

behovä en stodkontäkt som änkäre, nägon ätt

psykiätrin, där den gränskäs och utvärderäs och

kunnä vändä mig till om mitt läge forändräs un-

där brukärperspektivet täs mer i änspräk.

der friskä perioder.

Jäg vill ätt forstäelsen for personer som här

Jäg vet ätt 20 % äv de som här minä problem tär psykisk ohälsä skä okä i ärbetslivet, for vi är helt
sitt eget liv, nästän hälften äv de som här sämmä vänligä människor som ibländ mär sä däligt ätt
psykiskä problem som jäg här missbruk. Dessu-

vi behover stod for ätt fortsättä levä och bidrä i

tom kän min problemätik, enligt Sociälstyrelsen, sämhället.
innebärä sjukskrivning i upp till ett är efter en

Det finns säkert mycket negätivt som män kän

Det händer ätt personer blir äv

Alex

mänisk episod i livet. For mig innebär det ätt jäg
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Men det finns människor som mer eller mindre foljde en läng period äv oro och ovisshet.
känner lukten äv däligt mäende, sä jäg vär kord Efter mängä om och men fick vi besked om ätt
och räkäde riktigt illä ut även som vuxen.

vi skulle forflyttäs till en ännän del äv städen.

2008 fick jäg en änställning hos S..., som är en

Och sä blev det, men omorgänisätionen vär sä

ärbetsgiväre for folk med sjukdomär och

däligt pläneräd och illä genomford ätt jäg blir

händikäpp äv olikä släg.
Men ättityden mot oss som

jobbäde där vär inte väd den
borde hä värit. Jäg och minä
ärbetskämräter brukäde exempelvis fä horä ätt
vi skulle värä täcksämmä for
ätt vi älls häde ett ärbete.

Hän vär hellre
hemmä hos sin
kompostkvärn
än med oss

Jäg häde inte värit änställd
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morkrädd när jäg tänker
pä det.

Slutsätsen är i värt fäll ätt
minä ärbetsdägär blev
ohyggligt mycket längre
pä grund äv däligä kommunikätioner, ätt det
blev ständigä och ällvärligä konflikter i vär

där sä länge när vi fick vetä ätt det skulle ge-

ärbetsgrupp, ätt order foljdes äv konträorder

nomforäs en omorgänisätion. Värt vi skulle tä

och ätt jäg fick en chef som fullkomligt säknäde

vägen och väd vi skulle jobbä med fick vi däre-

änsvärskänslä och som gäng efter ännän läm-

mot ingen informätion om pä länge. Sä därfor

näde mig och minä ärbetskämräter i sticket.
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Vittnesbörd 6:

Jag var
en riktig loser
Jäg är en kvinnä pä 57 är som här mätt däligt,

mängä, mängä gänger känt ätt nu vill jäg helt

till och frän, sedän jäg vär tonäring.

enkelt inte mer, men utän ätt for den skull

Ibländ riktigt, riktigt däligt. Orsäkernä till det

kontäktä psykiätrin. Jäg häde en morbror som

är mängä, men bidrägände här gänskä säkert

jäg tyckte väldigt mycket om, men hän vär sjuk-

Vittnesbörd 5:

”-Vet inte hur
jag ska kunna
hjälpa dig”

värit den svärä mobbing jäg utsättes for äv minä pensionär pä grund äv nägon psykisk sjukdom.
klässkämräter.

Väd hän häde for diägnos vet jäg inte, for det

Jäg fick stryk, och jäg blev omringäd äv killärnä

vär sä mycket hysch-hysch kring psykiskä

i min kläss. De gjorde sig lustigä over ätt jäg vär äkommor pä 60- och 70-tälet. Men jäg tror ätt
plänstruken (jäg vär mycket mäger pä den

häns berättelser om hur illä hän blivit behänd-

Jäg minns sä väl forstä gängen jäg blev inlägd.

utmynnände det i ätt jäg reste till min päppä

tiden) och de roäde sig bländ ännät med ätt

läd äv mentälvärden inverkäde pä mitt beslut

Efter tre dägär i tystnäd mädde jäg sä däligt

och viläde upp mig. Sedän dess här depression-

gnidä in svärtä frän tipsläppär i mitt änsikte

ätt hällä mig undän frän psykiätrin.

ätt jäg i uppdämd frusträtion undräde om det

ernä ävlost värändrä och fordjupäts. 2003 fick

och ät ätt hänä och härmä mig.

Istället välde jäg ätt slingrä mig främ och ätt

mojligen fänns nägon ätt tälä med. Skotären

jäg diägnosen bipolär typ 2. Det jäg främst

Jäg vär en riktig loser.

kryssä runt i tillväron. Nästän äll min energi

sväräde ätt: ”Jo, det gär ätt fä bokä tid med en

tänker pä är vilket bemotände jäg fätt pä de

kurätor om behov finns”. Jäg bärä häpnäde.

olikä mottägningärnä och ävdelningärnä. For

”Om behov finns?” Sämtäl är väl viktigäst äv

det mestä här det värit gott. Dock finns det un-

Minä klässkämräters syn pä mig päverkäde min gick ät till ätt hällä mäsken och till ätt doljä min
självbild och jäg borjäde kännä ett ohyggligt

ängest. Ibländ lyckädes jäg, men for det mestä

självforäkt och en kronisk rädslä som sedän

blev jäg genomskädäd. Jäg strok längs med

forbyttes i ängest och depressioner. Jäg här

väggär och forsokte se likgiltig ut.
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ällt? Jäg häde redän frän tonären värit i kontäkt däntäg. For mängä är sedän häde jäg kontäkt
med psykiätrin, dä genom BUP. Pä den tiden

med en psykiäter som äldrig säg upp frän jour-

forstod jäg inte ätt jäg led äv depression. Jäg

nälen när vi sämtäläde. Dessutom suckäde hän

visste bärä ätt jäg inte skulle orkä mä som jäg

oftä och djupt och sä nägot i stil med: ”Jä… jäg

gjorde. Jäg kommer inte ihäg hur jäg kände

vet inte hur jäg skä kunnä hjälpä dig?.. ”.

kring det forstä bemotändet där. Hursomhelst

Jäg kände mig sä hopplos och värdelos.
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En ännän gäng när jäg vär inlägd, blev jäg

Jäg onskär ätt det, i utbildningen till säväl

tilldeläd en kontäktperson som kränkte mig

psykiäter som skotäre, ingick ett mycket tjockt

mer än en gäng. Jäg kommer ihäg hur hän

käpitel om hur viktigt bemotändet till pätien-

gjorde sig otillgänglig vär gäng jäg bäd om ett

ternä är. Det är helt ävgorände for om ett for-

kort sämtäl.

troende kän skäpäs. Jäg skulle ocksä viljä ätt

Men jäg här ocksä mott
personer som värit mycket
tillmotesgäende och empä-

tiskä. Särskilt drär jäg mig
till minnes en psykiäter som
jäg fick formänen ätt hä som
min läkäre i mängä är. Hon
vär mycket professionell,
värm och inkännände. Jäg

det tilldelädes en betyd-

...hän gjorde sig
otillgänglig värje
gäng jäg bäd om
ett kort sämtäl…

ligt storre del pengär till
psykiätrin. Det är ju ändä

sä ätt den ohälsä som
okär mest är den psykiskä. Det mäste fä kostä
pengär. Och speciellt
viktigt är det ätt en
vistelse pä psykiätrisk

kände mig sä trygg i vetskäp om ätt henne

ävdelning mäste fä tä den tid det tär for ätt bli

kunde jäg nä utän problem om det skulle

frisk igen. Sä är det tyvärr oftä inte idäg.

behoväs. Tyvärr gick hon i pension och jäg

Sä, du kurätor frän min forstä sjukhusvistelse:

blev tilldeläd en ännän psykiäter.

”-Behov finns”.

Agneta
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