
Att speta altfiol blev en ventil for kdnslor
han inte forstod. Men musiken rSckte
inte. Johan LagerbSck drabbades av en
psykos. Det tedde senare till engagemang
i foreningslivet inom Riksforbundet for
Social och Mental Hdlsa, RSMH, ddr han

fick gemenskap och titthorighet.

- Det har varit livrdddande for mig,
sSger han.

Johan Lagerbdck vdxte upp i en mu-
sikalisk familj diir bida fcjriildrarna var
utbildade violinister.

- Det fanns musik omkring mig varje dag

och vi spelade mycket strikkvartett och

trio tillsammans pi kvdllarna, sdger han.
Ndr han btirjade mi psykiskt d5ligt i

toniren blev musiken en tillflyktsort och

en ventil fcir att fi ut kdnslor som han inte
fijrstod. Samtidigt som musiken var n6dviin-

dig fcir att tiverleva utvecklades han snabbt
musikaliskt och efter musikgymnasiet
kom han in pi Kungliga Musikhtigskolan
i Stockholm, fcir att senare studera vidare
pi musikkonservatorier ute i Europa. Efter
det fcirscirjde han sig som frilansande mu-
siker och musikpedagog i Miinchen.

Den psykiska ohdlsan fanns hela tiden
nairvarande och zoo5 bcirjade Johan med
psykoterapi efter att ha gatt in i en svir
depression. Ett par ir senare, pi en resa

mellan Sverige och Miinchen, blommade
psykosen ut.

- Jag kdnde mig fiirfiiljd, hijrde rcister,

trodde jag skulle bli dcidad och splittrades
totalt inombords, sdger lohan Lagerbdck.

Han fick hjSlp av vAnner att komma till
universitetskliniken i Miinchen ddr han
blev inlagd. Efter tre minader flyttade
han hem till Norrkiiping, och togs in pi
observationsplats inom den psykiatriska
slutenvirden men med friging. Pi sjukhu-
set hittade Iohan en broschyr om Riksfcjr-

bundet fdr Social och Mental Hdlsa, RSMH,
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och det blevvdndningen. I nsmn:s lokal-
fiirening Bldckfisken fann han minsklig
vlirme, omtanke och fcirstAelse.

- Jag var ensam innan jag gick med i
fbreningen. Hade jag suttit hemma och

mitt dAligt vet jag inte hur det hade slutat.
I fiireningen har jag f&tt kompisar som jag

kan prata med som fijrstir vad det innebdr
att ha en psykisk sjukdom, sigerJohan
Lagerbdck.

Det viktigaste forJohan med RsMH er
kamratskapen och att ha hittat ett sam-

manhang dir han kan engagera sig och

ta ansvar ftir verksamheten. Idag 6r han

ordfiirande i Bldckfisken och sitter dven

i Region Ostergiitlands brukarrid, dir
R s m n och andra intresseorganisationer
tillsammans med virdenhetschefer inom
psykiatrin diskuterar virden fcir att den
ska bli bdttre.

- En drivkraft i mitt engagemang i
RSMH ar att hiailpa andra att fi det f ag sjiilv
behijvde ndr jag blev medlem.

F6r att komma vidare i sitt tillfrisknande
fcirsdkerJohan att ocksi hitta sociala sam-

manhang utanft r RSMH. Han har gitt en

kurs fiir minniskor som iir intresserade av

att jobba inom kyrkan och si dr han pi jakt
efter en pianist att samarbeta med.

- Jag hiller iging med violan varje dag, och

i och med att jag mognat som minniska har
jag iven mognat musikaliskt. Det vore roligt
att spela in klassiska plirlor tillsammans med

en pianist. Det dr inte alltid se lett, men det
gdller att scika sig till det man;ir intresserad

av. Det dr viktigt att inte dverge sin nyfiken-
het pi livet, sdgerJohan Lagerbdck.

Niclas Sandberg

!
Z
d

>Hade jag suttit hemma och matt datigt vet jag inte hur det hade stutat. I foreningen har jag fatt kompisar
som jag kan prata med som forstir vad det inneb5r att ha en psykisk sjukdom<<, sager Johan Lagerbeck.
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RS MH : s forbundsordforande :

Att ha en roligr fritidssysselsiittning, en hobby, kan
betyda mycket fijr iterhSmtningen i samband med
psykisk ohdlsa. Den ir ocksi betydelsefull ftir att
miinniskor ska kunna identifiera sig med nigot annat

in sin psykiska ohailsa. Det finns mdngder av fritids-
sysselsdttningar som kan bidra till friskare liv - allt
frin trddgirds- och biodling till musik och konst.

Reglerna fcir hur mycket den som iir sjukskriven
eller har sjukersdttning fir engagera sig i en hobby
gdr dock att minniskor ibland tvingas sluta med

sin fritidssysselsittning, annars riskerar de att ftjr-
lora erseittningen frin FiirsSkringskassan.

Fi5r personer som beviljades sjukersiittning efter
2oo8, tidigare kallad fcirtidspension, brukar det

talas om en Sttondelsregel, diir fem timmar i veckan

r[knas som okej att utfcira en hobby. Att engagera

sig pA fritiden i samma utstriickning som en person

som fcirviirvsarbetar pi heltid kan vara okej. Men
om du 5r fcirtidspensionerad pi deltid finns risk att
fritidsintresset likstdlls med arbete.

Forsdkringskassan vdger in fritidsaktiviteter
och ideella engagemang ndr de bedijmer arbetsfijr-
mAgan hos personer som ir deltidssjukskrivna och
samtidigt har sjukersiittning pA deltid. Det dr till&tet
att ha en hobby, men om engagemanget kan liknas
vid ett vanligt arbete kan det komma att piverka
rdtten till sjukersattning.

Fdrsiikringskassan s15r d;irmed in en kil i minn-
iskors utveckling, n5r den siiger udu engagerar dig
fiir mycket< och sedan drar in ersdttningen. Den
instillningen borde ingen kunna ha.

Att engagera sig ideellt i exempelvis en patient-
eller brukarorganisation, som RSMH, kan vara en
viktig del i att mi bra. Det lir en viisentlig skillnad
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>Att ha en hobby borde alltid
bejakas, det bidrar ocksa titl att
manniskor blir friska fortare <

mellan en sidan fritidssysselsittning och att kunna
ta ett vanligt arbete. Fritidssysselsiittningen kan du i
h<ig grad sjilv piverka niir du vill utfijra och i vilken
omfattning, medan ett arbete ofta har sina fasta

tider, en arbetsplats dit du fcirvdntas komma och

arbetsuppgifter som du inte sjdlv har si stor mdjlig-
het att styra dver. Detta dr en ganska stor frAga fdr
minga av v&ra medlemmar.

Hdr tycker jag att Fdrsdkringskassans resonemang

haltar. Att kunna ha en hobby och till exempel bidra
i en ideeli frjrening borde alltid bejakas, det bidrar
ocksi till att minniskor blir friska fortare.

Det borde aldn'g kunna utgiira ett hot niir miinniskor
engagerar sig pA fritiden, de ska inte behdva vara

riidda att bli avsliijade fijr att de giir nigot som dr

berikande och som kan piverka hilsan positivt.
Det kan mcijligen ocksi vara si att meningsfulla
aktiviteter pi fritiden dkar ftjrutsettningarna fcir en
person att s& sminingom ldttare komma in pi den

ordinarie arbetsmarknaden. Detta borde naturligt-
vis mainniskor fi uppmuntran till, inte jagas fdr.

/ Jimmle Trevett,

f orbund s or df orande R S M H
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