
DECEMBER 2016
#3

HELHJÄRTAT
Ett Magasin       för SeSam av Ting & Kaka



God Jul!
Vi är i skrivande stund precis halvvägs till julafton och spänningen stiger, julkänslorna börjar komma 
så sakteliga. Mina tankar går ofta till de som inte har det så bra stält som jag.  Det är tider som dessa 
som får mig att verkligen uppskatta det jag har. Jag är tacksam att jag har ett tak över huvudet. Att jag 
har kommit hit. Allt jag har tagit mig igenom och hur det format mig till den jag är. 
Med denna avslutande hälsning vill jag påminna om att var vi än befinner oss i livet så finns 
alltid hopp. Det finns goda krafter i samhället som strycker ut en hand i vintermörkret till de 
som behöver det. Vi som har och kan ge av tid/energi/kärlek/pengar uppmanar jag att fundera 
på hur ni skulle kunna hjälpa någon som har det sämre ställt. Det ska jag göra i alla fall. 

I detta härliga December bjuds vi på lite gått och blandat. I vanlig ordning har vi en ny superartickel 
om fotvård, denna gången får vi veta mer om nageltrång och lite tips och råd kring det. Liv Alex har 
intervjuvat två kvinnor till sin serie om att leva med funktionshinder, denna gången möter vi Johanna 
& Linda som berättar om sina liv med borderline och schizofreni. Sara J vill få oss att tänkta till med 
sina tankar kring "Vi och dom" och hur vi alla kan få en uppdaterad garderob mer eller mindre gratis!

Vi från HELHJÄRTAT önskar ALLA en riktigt mysig tid 
fram ti l ls årets slut, och en god fortsättning! 

Vi ses 2017!
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TIDN INGE N?

HELHJÄRTAT
Ett Magasin       för SeSam av Ting & Kaka

Är du brukare, anhörig eller arbetar med 
psykisk eller fysisk funktionsnedsättning?

Vi söker  dig  med intresse att bidra med innehåll 
till tidningen på ideel basis. Fotograferar du? Skriver du 
poesi? Du kanske tecknar/målar eller bara filosoferar och 
har åsikter om hur det fungerar där ute i verkligheten.

Maila!
alexander.n@tingochkaka.se
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Bestämmer att det skall 
bli bra! Att denna gata på 
något sätt får symbolisera 

andra gator runt om i världen. 
Om vi bestämmer att det är vår 
gemensamma gata oberoende 
vem man är och varifrån man 
kommer. För om vi skall vara 
riktig ärlig skulle gatan bli väl-
digt tom om det bara var perso-
ner födda här som fick bestämma 
över den. Och ganska tråkig eller 
hur? Gatan vi valt är Grevegatan 
i Tierp. Varför just denna gata?  
Vårt svar är enkelt – för att vi 
finns här. Svårare än så är det 
inte.

Hur skulle det bli om vi ny-
fiket tittade oss omkring, vilka 
är vi som finns på gatan? Vilka 
drömmar och förhoppningar bär 
vi på? Vad gör oss stolta och gla-
da? Bär vi på en skam som hin-
drar oss i mötet med oss själva 
och varandra? En sorg som sakta 

har tagit över glädjen och hoppet 
för morgondagen? Förutfattade 
meningar som hindrar mig i 
mötet med den andra? 

Om vi nu bestämmer oss att 
här på vår gata skall vi försöka 
skapa en miljö där individer, 
grupper och organisationer 
hjälper varandra att ”lyssna på 
sin inneboende röst” En gata 
där vi skapar rum där du och 
jag får vara med vår annanskap. 
Rum där vi i sann SeSam anda 
försöker förstå mer om oss själva 
och därigenom andra. 

Grevegatan är redan en 
spännande gata med spännande 
människor! En gata där utopin 
– ett samhälle där alla upplever 
sig som ansvarstagande världs-
medborgare är fullt möjligt att få 
en smak av.

Låt oss stanna upp runt orden -  

uppleva sig som, viktiga ord! Att 
uppleva sig som handlar om den 
unika individen. Ingen kan se på 
en medmänniska och säga hen 
är eller inte är ansvarstagande. 
Om vi tänker efter så kan vi nog 
var och en komma ihåg dagar 
där den stora utmaningen var 
att ta sig upp ur sängen. Att sätta 
på kaffe eller the och få igång sin 
kropp. För många av oss hand-
lar det inte bara om att komma 
igång själv utan det kan handla 
om en hel familj som skall möta 
en ny dag. Mitt ansvarstagande 
en sådan dag handlar om att 
försöka – försöka ta mig upp. 
Försöka hjälpa min familj igång. 
En sådan dag skriver jag inte om 
Grevegatan utan tar det mycket 
lugnt och det är ok!

Det är bara jag som kan upp-
leva hur jag möter dagens utma-
ningar utifrån min situation. Det 
betyder inte att vi inte kan hjälpa 

varandra hitta vägar vidare som 
ansvarstagande världsmed-
borgare. För att kunna göra det 
behövs vi mötas och vi behöver 
söka kunskap tillsammans. 

Låt oss titta på SeSam föreläs-
ningarna under hösten! Hur kan 
dom vara en hjälp vidare i vår 
väg till att uppleva oss som an-
svarstagande världsmedborgare.

SeSam står för Se lärande or-
ganisationer i samverkan. I orga-
nisationer som vill vara lärande 
underlättar det om det finns en 
vision. Att vi lär oss i mötet med 
individ, grupp och samhälle/
värld. Att vi försöker lära av var-
andra och att vi är uppmärksam 
på vad forskningen säger och att 
vi ställer frågor till forskningen 
utifrån det vi ser.

Nu vill vi använda oss av SeSams 
stora nätverk och föreläsningar 
för att utveckla Grevegatan och 
vi började med detta i november 
då vi hade en SeSam föreläsning 
med rubriken Grevegatan – ga-
tan där vi möts. Det var un-
dertecknad och Lars Albinsson 
samt Shyamali Chakrabroty som 
ansvarade för föreläsningen. Vi 
närmade oss försiktigt detta vik-
tiga att möta frågor runt psykiskt 
ohälsa utifrån att vi kommer 
från olika kulturella bakgrun-
der. Lars har som psykiatriker 
blivit extra intresserad av möte 
med personer som kommer från 
andra delar av världen och som 
lider av psykisk ohälsa.

Shyamali har tillsammans 
med fyra andra medarbetare i 
Ting & kaka gått en Hjärnkoll 

utbildning till Attityd ambas-
sadörer. Shyamali kommer från 
Bangladesh och de andra kom-
mer från Syrien, Turkiet, Soma-
lia samt Afghanistan. Genom 
Ting & Kakas Attitydambassa-
dörer har Hjärnkoll i Uppsala 
län blivit mångkulturell.  Utan 
Ting & Kakas medarbetare 
skulle även Hjärnkoll i Uppsala 
län vara fattigare på personer 
som kommer från andra kultu-
rer. Handikapprörelsen överlag 
är väldigt homogent när det 
gäller det mångkulturella. Här 
måste vi hjälpas åt!

Hoppas du är nyfiken på 
Grevegatan och dess utveckling! 
Kom gärna och var med – alla 
goda krafter behövs!

-Turid Apelgårdh

Grevegatan
 – gatan där vi möts!

Hur blir det om vi bestämmer oss?

KRÖNIKA

Foton från SeSam Föreläsning med Lars Albinsson

*

*

4 5| HELHJÄRTAT | www.sesamuppsala.se | www.tingochkaka.se www.tingochkaka.se | www.sesamuppsala.se | HELHJÄRTAT |

http://www.sesamuppsala.se
http://www.tingochkaka.se
http://www.tingochkaka.se
http://www.sesamuppsala.se


Artikel - Egenvård

A  j aj aj… Det gör ont 
med nageltrång.  I 
denna artikel vill 
jag beskriva vad 
nageltrång är och 

vad som kan påverkar naglarnas 
form och utväxt.  Jag vill också 
förklara hur nageltrång behand-
las och ge lite tips och råd för 
egenvård.

Nageltrång är ganska så vanligt.  
Vid nageltrång så tränger nageln 
sig in huden intill och skär in.  Det 
bli rött, varmt, svullet, ömt och gör 
ont.  Det kan bli sår, varbildning 
och infektion av det.  Nageltrång 
kan vara ett funktionshinder då 
smärtan gör det svårt att röra tår-
na och hela foten. Detta hindrar 
vanlig gång och bli för den drab-
bade funktionsnedsättande så 
länge problemet varar. När det bli 
infektion i samband med nagel-
trång så behöver en läkare titta på 
det.  Antibiotika skrivs ut vid be-
hov.  Infektioner kan leda till svåra 
komplikationer i redan sjuka och 
svaga människor och de med ned-
satt immunförsvar.  Tånaglarna 
har en mer fyrkantig form 
jämfört med fing-
e r n a g l a r n a .  
N o r m a l t 
v ä x e r 

naglarna regelbundet när cirku-
lation och allt fungerar bra.  De 
växer lite snabbare på sommaren 
än på vintern. Vissa kan få nagel-
trång utan några förklarliga orsa-
ker men trauma, sjukdomar och 
ärftliga faktorer kan orsaka att 
naglarna växer ut annorlunda och 
orsaka nageltrång.   När reumatis-
ka sjukdomar förvrider lederna så 
formas tårna därefter. Vissa delar 
av nageln kan bli de viktbäran-
de delarna på tån istället för tåns 
trampdyna som är designat att 
bära kroppsvikten. Foten och tår-
na kan också förvridas vid till ex-
empel olyckor, stroke, handikapp 
och förlamning. Tjocka naglar 
kan man få efter man har tappat 
något tungt på nageln, gått in i 
något hårt, eller blivit trampad på 
tårna av allt från en dansare till en 
häst. Nagel cellerna skadas då och 
det påverkar nagelns växt form.  
Vid för trångt utrymme i skorna 
kan naglarna också förändras i 
form, tjocklek och växtriktning.

Det är lite trångt i tårna! Väldigt 
mycket ska rymmas 

i en mycket liten 
yta.  I en 

tå ska 

det få plats med ben, leder, musk-
ler, ligament, nerver, blod och 
vatten. Blodtrycket vid extremite-
terna är väldigt starkt.  Det märks 
när man olyckligtvis skär sig vid 
till exempel nagelklippning.  När 
det bli inflammation i området 
vid nageltrång så rusar ännu mera 
blod till området med kroppens 
försvarsmekanismer för att läka 
skadan.  Då sväller det i det redan 
trånga utrymmet i tån och det gör 
ont.   

Behandling
Nageltrång i lindriga fall behand-
las genom att klippa och slipa ned 
nageln med specialistverktyg.  
Detta ger omedelbar verkan och 
smärtlindring till den som lider av 
nageltrång. Sedan rensas och renas 
området ordentligt och en passan-
de material sätts under nagelkan-
ten och avlastar området.   Detta 
material kan hindra att nageln 
växer in igen i vissa fall men inte 
i alla.  Vissa behöver regelbunden 
nageltrångsvård.  Byglar av oli-
ka sorter kan också användas för 
att försöka att korrigera nagelns 
utväxt.  I svårare nageltrångsfall 
kan en kirurgisk behandling vara 
en rekommendation speciellt ifall 
det bli återkommande nageltrång 
med infektioner som hindrar en 

människa att utföra sina vanliga 
aktiviteter till exempel att 

gå eller spela fotboll. 

Text: A
nnika N

ordfjell leg. podiater

FOT
HÖRNAN

Källa
Linda M Merriman and Warren Turner (2002) 
Assessment of the lower limb. Second Edition. 
Internetmedicin 2016.

Nageltrångsoperation genomförs vanligtvis under lokalbedövning.  Då tas 
nagelbiten som tränger in bort.  Den tas bort ned till grunden och en ke-
misk lösning (fenol) läggs vid roten som dödar nagelcellerna där. En sma-
lare nagel växer sedan ut.  

Råd och tips
• Klipp naglarna rakt över. Använd en nagelfil att runda av ojämna kanter.  
Motstå frestelsen att klippa ned naglarna vid sidorna. 
• Håll det rent under nagelkanten och fri från strumpdamm och annat 
med hjälp av en nagelborste.  
• Använd en nagelfil att fila ned förtjockade naglar på höjden.  
• Använd skor som inte trycker för mycket utan är rymliga vid tårna både 
sidleds och på höjden.  
• Besök en podiater/fotterapeut när hjälp behövs.

Det var allt från mig för denna gång.  Hör gärna av er till mig, Annika, om 
ni har några frågor eller kommentarer på fotvård@tingochkaka.se.   Besök 
oss här på Ting och Kaka Fotvård, Grevegatan 12b, Tierp.  Ring gärna på 
telefon 0733 414293 och beställ tid för en fotvårdsbehandling.  Ni är alla 
välkomna. 
Lycka till med fötterna! 
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J  ag funderar en del kring 
upplevd rikedom. Vad får 
mig att känna mig rik? 
Är det alltid det dyra som 

känns mest värdefullt? Eller 
kanske något som inte kostar 
alls? Att själv få skapa något 
kreativt kan kanske vara mer 
värdefullt än något vackert jag 
köpt?

De tillfällen okända 
människor kommit fram 
till mig på stan och gett mig 
beröm för mina kläder, har det 
varit för plagg jag sytt av tyger 
och andra material som för 
mig varit nästintill gratis.

Under tider med begränsad 
ekonomi har jag kapat rejält i 
min klädbudget och samtidigt 
kunnat fylla garderoben med 
kläder jag gillar och använder. 
Ofta unika och kreativa plagg
jag antingen gjort föränd-
ringar i eller skapat helt från 
grunden. Jag tänker att krea-
tivitet ofta kan komma just ur 
begränsningar. Tänk att du får 
ett vitt papper och massor av 
färger och att din uppgift är 
att måla vad du vill. Vad väljer
du att måla? Kommer du på 
något? Tänk sedan att du går 
in på en återbruksstation och 

får plocka på dig tre valfria 
material och har i uppgift att 
av dessa skapa en hylla som 
ska passa i din hall. Hur skulle 
hyllan se ut? Vilken av dessa 
två uppgifter tilltalar dig mest? 
Vilken av uppgifterna sätter 
igång din kreativitet?

Du kan välja att gå in i en 
klädbutik och spendera pengar 
på ett helt nytt plagg, du kan 
också välja att använda gamla 
material för att skapa nya uni-
ka plagg nästan helt gratis.
Och det behöver inte vara så 
svårt. Jag tänkte berätta om 
vad som fick mig att tänka om 

kring kläder och dela med mig 
av lite tips på hur du själv kan 
komma igång med att för-
ändra i din garderob, istället 
för att ständigt slänga bort 
och köpa nytt. Och har du en 
begränsad ekonomi just nu, så 
använd det till din fördel för 
att släppa kreativiteten fri.

En tankeställare
Det finns två programledare 
som jag gillar, de heter Trinny 
och Susannah. De stylar om 
människor de hittar på stan, i 
sina TV-program. De menar 
att de flesta använder ca 10 

procent av sin garderob. Kän-
ner du igen dig?

Jag fick själv en tankeställa-
re när jag besökte en konstut-
ställning. I ett av konstverken 
hade en kvinna filmat sig själv 
då hon provade igenom alla 
sina tröjor. För varje tröja hon 
provade berättade hon om 
vad hon inte gillade med den. 
Jag kände verkligen igen mig. 
Tänk att få rensa bort allt man 
inte gillar ur sin garderob. Jag 
som då hade börjat sy tänkte 
också att många av tröjor-
na hade hon säkert kunnat 
förbättra och få till dem så att 

hon gillade dem genom att sy 
om dem.

När jag kom hem började 
jag rensa igenom min garde-
rob, precis som kvinnan från 
utställningen. Jag gjorde lite 
olika högar. En att slänga eller 
ge till textilåtervinning, en 
annan med kläder att sy om, 
en hög att packa ner i förrå-
det, och att ge bort till second 
hand. Kvar sparade jag de 
kläder som hade bra passform 
och som fick mig att må bra, 
känna mig glad, stolt och stark 
och annat man vill vara.

Tänk nytt,sy om!
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Längre än till nästa trend
Var det bara 10% kvar nu? Jag 
skulle säga betydligt mer. Ibland 
ser man inte skogen för alla träd, 
eller hur är det ordspråket lyder? 
Jag gick i alla fall från att tänka 
”Min garderob är full, men jag 
har inget att sätta på mig” till att 
hitta igen de plagg som faktiskt 
fanns där som jag gillade och ville 
använda. En del plagg kanske be-
hövde något komplement att skriva 
upp på inköpslistan, andra plagg 
behövde mindre justeringar för att 
passa, ytterligare andra plagg an-
vände jag bara tyget av och sydde 

något helt nytt.
Jag tror att grundreceptet för en 

garderob som håller längre än till 
nästa trend är att försöka strunta i 
trenderna. Så gör jag, jag sätter min 
egen trend och försöker välja enkla 
stilrena plagg som lätt kan matchas 
ihop och varieras. Till det lägger 
jag mer färgstarka och utbytbara 
detaljer. Jag letar efter plagg som 
passar min figur, oavsett hur tren-
den för tillfälligt ser ut och plagg 
som jag tycker har potential att stå 
sig över tid. Ibland hittar jag något 
på second hand som bara behöver 
en mindre justering för att bli fint.

Efter besöket på konstutställning-
en rensar jag regelbundet igenom 
garderoben ett par gånger per 
år, gärna inför de stora reorna i 
Januari och under sommaren. Vad 
saknas, vad behöver jag komplette-
ra med nu? Är det något plagg jag 
gillar men inte använder, varför? 
Hur kan jag bäst matcha ihop det 
jag redan har?

Börja sy om!
Vilka plagg är lämpliga att sy om? 
De plagg du inte gillar som de är 
och som du vågar sätta saxen i. 
Det minst läskiga är kanske att 

börja sy om kläder du ändå skulle 
slängt, eller att använda tyget från 
ett gammalt plagg för att sy något 
helt nytt. Ett linne med paljetter 
på, kan kanske med lite extra 
stadga bli en kuvertväska?

Börja med något enkelt. Det 
första jag själv gjorde var att 
använda gamla stora t-shirtar för 
att sy linnen med bättre passform. 
Jag använde ett plagg jag gillade, 
med bra passform, som mall. Jag 
hittade gamla retrogardiner på 
second hand och sydde blommi-
ga sommarkjolar. Jag fick gamla 
jeans av vänner och bekanta och 
började sy nya plagg i lappteknik.

Lite längre fram kanske du 
kommer till en punkt där du 
vågar förbättra dina favoritplagg. 
Själv kan jag hitta plagg i kartong-
er i förrådet som får mig att tänka 
t.ex. ”Den där kragen kanske inte 
är så modern längre, men gör jag 
bara ett annat snitt på den, kan 
nog plagget fungera idag också.”

Var kreativ, tänk nytt och
utmana dig själv.
För att hitta nya idéer kan ett 
tips vara att söka på ”upcykling 
clothes” på nätet. Jag hittade själv 
en bild på skinnväskor som någon 
sytt av gamla jackor vilket sluta-
de i att jag sydde en mockajacka 
efter eget mönster av en begagnad 
herrjacka.

Det finns många gamla ma-
terial som kan göras om till så 
mycket roligt nytt. Kanske finns 
materialen i din garderob, i ditt 
förråd, hemma hos en vän, eller 
på en återvinningsstation?
Var kreativ, tänk nytt och utmana 
dig själv.

Som avslutning vill jag tipsa 
om klädbytardag. Helt gratis, 
kräver inga sömnadskunskaper 
och sparar både på konsumtions-
samvetet och planeten. Bjud hem 
ett gäng vänner på fika, låt kläder 
ni tröttnat på byta ägare och få 
en garanterat rolig kväll tillsam-
mans.

Och kom ihåg: Skräp är inte 
alltid skräp. Ibland kan det bli 
guld värt.

Text: Sara Jonsson
Foto:  Beatrice Rose

På Ting och Kaka har vi under en längre 
tid sytt kappor i ull av provbitar som vi får 
av en grossist vi samarbetar med. Varje 
kappa blir unik av det pussel som läggs 
med de olika provbitarna.
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från vardagen, samtidigt kän-
des avdelningen som den sista 
anstalten. Hennes självskade-
beteende ökade under tiden 
på avdelningen något hon tror 
berodde på att hon ofta kände 
som att hon var i vägen. Hon 
fick dock en bra terapeut på 
avdelningen. I övrigt upplev-
de hon det som svårt, även 
där, att få den hjälpen hon 
behövde. Drygt ett halvår se-
nare genomförde Johanna ett 
suicidförsök. Det kom att bli 
det första av tre innan fick den 
vård hon behövde och sakta 
började må bättre.

När jag frågar kring med-
icinering svarar Johanna att 
det inte finns någon specifik 
medicin för just borderline 
men att hon ätit preparat mot 
ångest samt depression. Hon 
beskriver att biverkningarna 
av medicinerna var svåra att 
leva med, men att de behövdes 
som en krycka när måendet 
var som värst. I sju år måd-
de Johanna jättedåligt, hon 
drabbades av ätstörningar, 
självskadebeteende och hade 
självmordstankar. Johanna 
träffade flertalet terapeuter 
innan hon träffade en som såg 
henne, som hon upplevde för-
stod henne. Det var först då 
hon kunde jobba med sig själv 
och sakta börja må bättre.

Idag har Johanna ett fung-
erande liv med heltidsstudier 
och arbete. Hon läser till psy-
kolog på heltid och arbetar 
extra vid sidan av samt driver 
sitt eget företag där hon före-
läser on Borderline.  Hon har 
bara ett och ett halvt år kvar 
på utbildningen och ser fram 
emot att få arbeta med barn 
och ungdomar. Helst skulle 
hon vilja bo på en hästgård, 
på landet, och kanske kun-
na kombinera arbetet som 

psykolog med hästar, på något 
sätt.

Johanna önskar att 
människor visste mer om 
borderline/IPS, om att diag-
nosen innebär väldigt olika 
saker för olika människor. 
Det finns nio kriterier för bor-
derline/IPS och för att få diag-
nosen måste man vara över 18 
år fyllda och uppfylla fem av 
dessa kriterier. Detta innebär 
att livet med diagnosen IPS/
Borderline innebär väldigt 
olika saker för olika personer. 
Detta beroende på vilka kri-
terier man uppfyller. Johanna 
menar att det finns många för-
domar om hur en person med 
borderline/IPS beter sig och 
fungerar, men att symptomen 
kan ta olika uttryck bland 
annat genom att de för vissa 
tenderar att bli extrovert och 
utåtagerande medan andras 
symptom blir mer introverta 
och på så vis inte syns utåt på 
samma sätt. Men i grund och 
botten handlar problemati-
ken om en svårighet kring 
att reglera affekter som för 
någon med Borderline är väl-
digt starka. Det tillsammans 
med en svårighet att bevara 
en känsla av ett konstant själv 
bidrar till mycket stor smärta. 
Vidare vill Johanna trycka på 
att sjukdomen inte är kronisk 
utan att det går att bli frisk. 
Det är helt enkelt färdigheter 
som går att öva upp. 

När jag frågar Johanna vad 
hon drömmer om svarar hon 
att hon drömmer om att träffa 
en livskamrat. Någon att dela 
livet med. Idag är Johannas 
framtid ljus. Livet ligger fram-
för henne.

Text: Liv Alex
Foto: Johanna själv

Johanna fick diagnosen bor-
derline/IPS när hon var 23 år. 
Borderline är inte en sjukdom 
man inte plötsligt insjuknar i som 
andra diagnoser utan känneteck-
nas mer av att personens har en 
problematik som tar sig olika ut-
tryck och ofta blir synbart först 

kring tonåren. Johanna mådde 
psykiskt dåligt under sin i gym-
nasietid och sökte, med hjälp av 
vänner, stöd hos skolkuratorn. 
Tyvärr fick Johanna inte det stöd 
hon hade önskat där ifrån utan 
upplevde att kuratorn inte förstod 
hur dåligt hon mådde. När skolan 

skulle börja till hösten igen för-
sämrades Johannas mående och 
fick då självmordstankar och fick 
hjälp av sin pojkvän att få kontakt 
med BUM (Barn- och ungdoms-
mottagningen) som remitterade 
vidare till BUP där Johanna blev 
inlagd. Det var skönt att få en paus 

ATT LEVA MED PSYKISK OHÄLSA 
– JOHANNA HAR BORDERLINE

Fakta om IPS/Borderline
IPS/Borderline är en psykiatrisk diagnos som innebär att 
patienten har ofta snabba svängningar i humöret. Personen 
växlar mellan höga berg och djupa dalar och det är van-
ligt att personer med IPS/Borderline är väldigt impulsiva. 
Det är också vanligt att människor med IPS/Borderline har 
gränspsykotiska tendenser och paranoida tankegångar. Det 
finns även en hög samsjuklighet till diagnoser som Bipolär 
sjukdom, ADHD, depression, ätstörningar och missbruk. 
Många som har blivit diagnostiserade med IPS/Borderline 
uppger att de blivit sexuellt utnyttjade, utsatta för psykisk 
eller fysik misshandel eller neglekt som barn, men det är 
långt ifrån alla som har den erfarenheten. Om man har bli-
vit diagnostiserad med IPS/Borderline är det dock viktigt 
att veta att det finns hopp. Många blir hjälpta av terapi och 
av mediciner. Vanligast är att man behandlar patienten med 
DBT, dialektisk beteendeterapi. Detta ger ofta goda resultat.
IPS står för Emotionellt instabil personlighetsstörning. 

Kriterier för borderline:
Gör stora ansträngningar för att undvika verkliga el-
ler inbillade separationer. Observera: Självmords- eller 
självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5 
räknas inte in här. 

Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva relationer 
med andra människor som kännetecknas av extrem ideali-
sering omväxlande med extrem nedvärdering. 

Uppvisar identitetsstörning: påtaglig och varaktig instabi-
litet i självbild och identitetskänsla. 

Visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan 
leda till allvarliga konsekvenser för personen själv (t ex 
slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårds-
löshet i trafik, hetsätning). Observera: Självmords- eller 
självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5 
räknas inte in här. 

Uppvisar upprepat självmordsbeteende med gester, hot 
eller självstympande handlingar 

Affektiv instabilitet som kommer av en påtaglig benägen-
het att reagera med förändring av sinnesstämningen (t ex 
intensiv, episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest 
som vanligtvis varar några timmar och endast i enstaka 
fall längre än några dagar). 

Kronisk tomhetskänsla. 

Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller svårighet att 
kontrollera ilska (t ex ofta förekommande temperaments-
utbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål). 

Har övergående, stressrelaterade paranoida tanke-
gångar eller allvarliga dissociativa symptom.

Lästips!
www.johannavonschedvin.com | www.borderline.se
www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-och- 
besvar/personlighetsstorningar/borderline
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Jag träffar Linda en solig sen-
sommar dag, det är slutet av 
augusti och hösten börjar när-
ma sig. Vi träffas i Lindas kök, 
ett litet och hemtrevligt kök 
med flyttkartonger i ena hör-
net. Linda ska bli sambo med 
sin pojkvän Mats, som hon har 
varit ihop med i flera år. Där 
av kartongerna i hörnet. Linda 
har schizofreni och har valt att 
låta mig intervjua henne kring 
detta.

Linda bjuder frikostigt på te, 
det finns flera sorter att välja 
mellan. Jag förstår att samtals-
ämnet är känsligt, så jag frågar 
försiktigt om vi kan börja. 
Linda verkar orädd och börjar 
generöst berätta sin historia.
När Linda var ungefär 24 år 
blev hon allvarligt sjuk. Hon 
bodde, på den tiden, hemma 
hos sin mamma i Uppsala, och 

en kväll bestämde sig modern 
för att ta sin dotter till akut-
psykmottagningen. Linda hade 
fått en psykos och lades in med 
omedelbar verkan. Hon hade 
vanföreställningar, obehagliga 
tankar och tyckte sig uppfatta 
saker. Det var uppenbart att 
något inte stod rätt till och när 
hon sedan, under flera år, var 
inlagd på Akademiska sjuk-
huset fick hon diagnoserna 
odifferentierad schizofreni, 
tvångssyndrom, agorafobi, 
hypokondri, dysmorfofobi, 
social fobi och generaliserat 
ångestsyndrom. Linda berättar 
att hon var inlagd i flera år, att 
hon hade ångest över vad hon 
tänkte och att hon ständigt för-
sökte kontrollera sitt tänkande. 
Hon ville tänka rätt.

När Linda började bli frisk 
blev hon utskriven, och efter 

flera vändor på boenden som 
inte riktigt gav henne det hon 
behövde bor hon nu i en etta 
på ett särskilt boende. Det är 
ett stort, högt hus med perso-
nal på varje våning. Hon har 
sin egen lägenhet, men det 
finns personal som kan stötta 
kring de vardagliga sysslorna. 
De hjälper till exempel till med 
städ och tvätt en gång i veck-
an. Som det ser ut just nu har 
Linda inte boendestöd, men 
hon planerar att ansöka om det 
nu när hon ska flytta ihop med 
Mats. Hon har en god man 
som sköter hennes ekonomi 
och betalar alla räkningar var-
je månad. Den gode mannen 
ska hon ha kvar i ett år efter att 
hon flyttat ihop med sin pojk-
vän. Linda uttrycker att det har 
fungerat bra att ha en god man. 
När hon varit sjuk har det inte 

fungerat att betala räkningarna 
i tid och det har varit skönt 
med någon som har hjälpt 
henne. Linda berättar också 
att hon idag har ett jobb hon 
trivs med. Hon arbetar 50% på 
ett café, och trivs bra med det. 
Innan hon fick anställning på 
caféet arbetstränade hon på 
en second hand-butik och hon 
uttrycker att hon trivdes där 
också. Det ger mycket att ha 
en arbetsplats att gå till. Det är 
skönt att ha kollegor och något 
att göra. 

Jag frågar Linda hur det har 
fungerat med medicinering 
och hon berättar att hon provat 
många mediciner med varierat 
resultat. En av medicinerna 
gick hon upp 20 kg av. Idag 
har hon gått ned de kilona och 
trivs med sin kropp igen, men 
det var mycket påfrestande att 

gå upp så mycket i vikt på så 
kort tid. Hon vill helst, nu när 
hon mått bra i flera år, trappa 
ned medicinerna och om det 
går – sluta helt. Medicinerna 
ger många biverkningar och 
det vore skönt att helt slippa 
dem.

Jag frågar Linda om hon 
har några råd till någon som 
nyss fått diagnosen scizofreni 
och hon svarar att hon har ett 
boktips. Boken ”Ta tillbaka 
makten över ditt liv” av Elisa-
bet Alphonse. Den har betytt 
mycket för Linda. 

I övrigt vill hon ge följan-
de råd: Ta hand om dig själv. 
Tänk på att äta bra mat och 
motionera. Stig upp om mor-
gonen och sov om nätterna.
Ha ordning hemma. Man trivs 
bättre om man har ordning, 
om man har det rörigt och stö-

kigt mår man dåligt. Det bästa 
är att städa en gång i veckan.
Linda berättar engagerat att 
hon är intresserad av kost och 
hälsa. Hon läser ofta olika 
hälsotidningar om träning 
och livsstil. Hon drömmer om 
att komma i form och pra-
tar engagerat om att hon vill 
börja simma regelbundet. När 
jag frågar hur livet har blivit, 
efter att hon fått sjukdomen, 
svarar hon att hon har ganska 
bra livskvalitet ändå, trots den 
psykiska ohälsan.

Text: Liv Alex

ATT LEVA MED PSYKISK OHÄLSA
– LINDA HAR SCHIZOFRENI

Schizofreni är den mest mytomspun-
na diagnosen av de psykotiska diag-
noserna. En människa med schizo-
freni tappar verklighetsuppfattningen 
och drar sig ofta undan från sociala 
sammanhang. Hon får ofta svårt att 
sköta sin personliga hygien och behö-
ver professionell hjälp fort. Om man 
misstänker att någon har insjuknat 
i schizofreni är det därför viktigt 
att se till att personen får vård. Ofta 
upplever dock inte den insjuknade 
personen att hon är sjuk, vilket kan 
försvåra situationen. Människor som 

har schizofreni får en tappad verklig-
hetsuppfattning och lever i en skräm-
mande värld. Uppfattningen om det 
egna jaget blir förvrängt. De flesta 
som drabbas av schizofreni är mellan 
18 och 35 år unga. Ca 35000 personer 
i Sverige har schizofreni. Behandling 
av schizofreni utförs ofta i hemmet, 
med ett så kallat psykosteam. Det 
kan också hända att man behöver 
behandlas på sjukhus en tid. Diag-
nosen schizofreni är kronisk, men 
man har ofta perioder då man mår 
helt bra. Sjukdomen går i så kallade 

skov, det vill säga sjukdomsperioder. 
Mellan skoven kan en människa med 
schizofreni ha lugnare perioder. 

Om man har diagnosticerats med 
schizofreni är det bra att veta att man 
ändå kan få ett värdigt, fungerande 
liv. Det finns mediciner och behand-
ling som kan göra att en människa 
med schizofreni kan få ett bra liv, 
trots sjukdomen.

Människor med schizofreni får ofta 
psykoser.  Här nedan följer några 
vanliga tecken på psykostillstånd:
• Man upplever sig ha unika egen-

skaper
• Hör röster som ingen annan hör 
• Tror sig kunna påverka andras 

tankar eller att ens egna tankar 
blir påverkade 

• Är labil i humöret
• Hygienen och maten blir eftersatt
• Får svårigheter att hänga med i 

skolan/på arbetsplatsen 

• Får ångest 
• Får tankar på att inte vilja leva
• Får icke verkliga syn-, lukt- och 

hörselupplevelser 
• Får svårigheter att ta emot, bear-

beta och ge information 
• Får funktionsstörningar som le-

der till problem i det dagliga livet
• Blir mer sårbar
• Blir mer försjunken i sig själv 
• Får sömnsvårigheter
• Drar sig undan sociala samman-

hang

www.schizofreniforbundet.se
www.doktorn.com/artikel/schizofreni
www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/
diagnoser/schizofreni
www.1177.se/Kronoberg/Fakta-och-
rad/Sjukdomar/Schizofreni/

Fakta om schizofreni
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Att arbeta vid Ting och Kaka har fått mig att 
fundera mycket kring begreppet ”Vi och dom”. 
Vår vision är att alla ska få uppleva sig som 
ansvarstagande världsmedborgare.

Vad innebär det egentligen att vara en ansvars-
tagande världsmedborgare? Alltså, att inte 
tänka att jag i första hand är svensk, eller att jag 
kommer från en speciell stad eller en speciell 
släkt, eller är del av en samhällsklass, utan 
att jag vågar tänka att jag har en samhörighet 
med alla människor på den här jorden. Att jag 
tänker att alla människor är viktiga, har något 
att bidra med, och är kapabla att vara med och 
ta ansvar för vår gemensamma värld.

Tanken om att vara en ansvarstagande 
världsmedborgare får mig att fundera kring 
människovärdet. Tycker jag verkligen att alla 
människor är lika mycket värda? Kan jag utma-
na mig själv att känna med textilarbetaren i 
Bangladesh som har sytt min H&M-t- shirt och 
inte har möjlighet att försörja varken sig själv 
eller sin familj med sin lön?

Kan jag känna med barnen på Madagaskar som 
plockar chokladbönor för att jag ska kunna äta 
min fredagschoklad? Kan jag välja chokladka-
kan med fairtrademärke på? Orkar jag ta in att 
barnen då ”bara” behöver jobba på helgen och 

får gå i skolan på veckorna, eller fortsätter jag 
att köpa min vanliga choklad och bara stöta 
bort tanken om hur arbetsvillkoren ser ut på 
andra sidan jorden och att jag själv som barn 
inte behövt jobba alls?

Kan jag känna med mannen som sitter utanför 
mataffären vars blick jag möter på vägen in? 
Han som alltid möter mig med ett glatt ”hej”. 
På ett sätt värmer det mig, särskilt om jag varit 
ensam den dagen. På ett annat sätt ger det mig 
dåligt samvete. Jag tänker att ett glatt ”hej” är 
en fin sak att kunna ge en annan människa. Jag 
tänker också att jag inte har några kontanter, 
men att jag borde skaffa mig det. Jag funderar 
också på vad han gjort tidigare i sitt liv, vad han 
har för talanger, på vilket sätt han skulle vilja 
förändra världen, och hur han ser på sina egna 
möjligheter att göra det.

Jag inser att om jag skulle levt på kommunens 
försörjningsstöd skulle jag alltid haft mat att 
äta, kläder att sätta på kroppen och pengar till 
att betala min hyra. För att jag är svensk. Tack-
sam att jag dragit denna vinstlott i det globala 
lotteriet.

Men människovärdet, lottar vi med det? Ger vi 
den fattigare delen av samhället ett grundläg-
gande människovärde bara när vi känner för 

VI OCH DOM
det, eller när vi kommer ihåg det? Jag tänker 
både utifrån samhället i stort och utifrån oss 
som enskilda individer. Att det är lätt att skjuta 
svåra globala problem ifrån sig, att inte tänka 
att jag är en del av både problemet och lösning-
en. Lättare är det att hålla för öronen och ropa: 
”Jag har inte gjort något, sluta skyll på mig!” 
eller att tänka: ”Vad kan lilla jag göra?” Jag 
tror det är dags för fler att tänka sig in i rollen 
som ansvarstagande världsmedborgare, att vi 
alla i olika konstellationer och sammanhang 
och med hjälp av andra människor kan vara 
en del av lösningen. Att de stora problemen i 
världen i grund och botten slutar och börjar i 
människovärdet och hur vi ser på varandra. Är 
kvinnan som sytt min t-shirt också en poten-
tiell ansvarstagande världsmedborgare, liksom 
mannen utanför matbutiken och barnen på 
chokladplantaget? Vilken rätt har jag att för-
minska människor med andra förutsättningar 
än mig själv?

För en tid sedan mötte jag en man på en fest. 
Hans ansikte var bekant men jag kunde inte 
placera det. Vi var mitt inne i flyktingkrisen 
och jag ledde in mingelpratet på integration 
och Sveriges förmåga att välkomna nyanlända 
på ett bra sätt. Jag fastnade i tanken på en sak 
han sa. Han menade att situationen vi var i och 
Sveriges agerande i den skulle förändra landet 

väsentligt och att det kommer att bli sämre 
i Sverige framöver. Jag kunde inte låta bli att 
tänka: ”För vem?” och att denna attityd kräver 
ett ”vi” och ett ”dom” och en tanke om att jag 
som svensk skulle ha rätt till att ha det mycket 
bättre på grund av vad som står i mitt pass. 
Jag tänkte att om jag var den som tvingades fly 
över Medelhavet och sedan vidare till Sverige 
skulle jag nog personligen tycka att det blev 
bättre (att vara) i Sverige framöver. Även om 
inte mottagandet blev perfekt. Men vad vet jag 
om integration, och om att fly över Medelha-
vet? Jag kan ibland känna mig pinsamt oinsatt i 
politiken och känna att jag inte orkar ta in res-
ten av världen i mina vardagstankar. Den här 
gången ledde det till en pratsund med Sveriges 
förre migrationsminister. Hade jag haft mod att 
inleda en konversation om politik med honom 
om jag visste vem han han var? Troligtvis inte.

Jag skulle dock velat utmana honom att tänka 
sig in i att vara en ansvarstagande världsmed-
borgare och inte bara en vanlig svensk politi-
ker.

-Sara Johansson

KRÖNIKA
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Liv Alex
liv@tingochkaka.se

Sara Jonsson
sara@tingochkaka.se

Alexander Nyberg
alexander.n@tingochkaka.se

Turid Apelgårdh
turid@tingochkaka.se
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Redaktionen

Chefredaktör:
Alexander är 33 årig tvåbarnspappa 
med superstyrkan ADHD. Utbil-
dad reklamfotograf som numera 
fokuserat om till grafisk designer. 
Här på tidningen fyller Alex inte 
bara rollen som Chefredaktör utan 
jobbar  även som Art Director, 
Layout och ansvarar för tidningens 
grafiska profil.

Krönikör/Skribent:
Turid Apelgårdh är en mångfaset-
terad kvinna och visionär motor-
cyklist. Som initiativtagare och 
grundare till SeSam och Ting & 
Kaka, Diakon i Svenska Kyrkan och 
sittandes i olika styrelser och styr-
grupper jobbar Turid aktivt med att 
förändra världssamhället och dess 
system till det bättre

Frilansande Skribent:
Liv Alex är i grunden utbildad un-
dersköterska och har läst pedagogik 
i tre år på universitetsnivå. Med 
erfarenhet av arbete inom bland 
annat äldrepsyk, korttidsboende för 
funktionshindrade barn, fritids och 
förskolor är Liv vår intervjuande 
skribent. Hon ägnar sin fritid åt att 
skriva noveller och att lyssna till p1.

Frilansande Skribent:
Detta kan vara du! 
Maila alexander.n@tingochkaka.se
och presentera dig och vad du skulle 
vilja bidra med till tidningen! 
Det kan vara dikter, bilder, tankar, 
intervjuver som du tror skulle passa 
eller varför inte berätta om din väg 
igenom något svårt? Kontakta oss så 
pratar vi!

Frilansande Skribent:

VILL DU BIDRA TILL 

TIDN INGE N?

HELHJÄRTAT
Ett Magasin       för SeSam av Ting & Kaka

Är du brukare, anhörig eller arbetar med 
psykisk eller fysisk funktionsnedsättning?

Vi söker  dig  med intresse att bidra med innehåll 
till tidningen på ideel basis. Fotograferar du? Skriver du 
poesi? Du kanske tecknar/målar eller bara filosoferar och 
har åsikter om hur det fungerar där ute i verkligheten.

Maila!
alexander.n@tingochkaka.se
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VILL DU BIDRA TILL 

TIDN INGE N?

HELHJÄRTAT
Ett Magasin       för SeSam av Ting & Kaka

Är du brukare, anhörig eller arbetar med 
psykisk eller fysisk funktionsnedsättning?

Vi söker  dig  med intresse att bidra med innehåll 
till tidningen på ideel basis. Fotograferar du? Skriver du 
poesi? Du kanske tecknar/målar eller bara filosoferar och 
har åsikter om hur det fungerar där ute i verkligheten.

Maila!
alexander.n@tingochkaka.se


