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Texten uppdaterades av Maria Nyström Agback hösten 2012 

Advokatjouren  

Genom Advokatjouren kan du få råd av en advokat i några minuter, utan att det 
kostar något. Ring Advokatsamfundet på telefon 08-459 03 00 eller gå in på 
www.advokatsamfundet.se på Internet om du vill veta mer.  

Aktivitetsersättning  

Du kan få aktivitetsersättning om du är mellan 19 och 29 år och inte kan arbeta 
eller behöver gå klart skolan. 

Om du har aktivitetsersättning ska Försäkringskassan ordna så att du får delta i 
aktiviteter. Meningen är att du själv ska välja en aktivitet du gillar. Kontakta 
Försäkringskassan; www.fk.se, eller ring 0771-524 524. 

Arbete  

Du som vill och kan arbeta kan få hjälp hos Arbetsförmedlingen. Du kan bland 
annat få stöd med att söka jobb och börja arbeta. Din arbetsgivare kan också få 
ersättning för en del av din lön. Ring till Arbetsförmedlingens kundtjänst på 0771-
416 416 om du vill veta mer.  

Arbetshjälpmedel  

Om du behöver hjälpmedel för att kunna jobba kan Arbetsför-medlingen betala 
för hjälpmedlet. Ring till Arbetsförmedlingens kundtjänst på telefon 0771-416 416 
om du vill veta mer. 

Arbetspraktik  

Se Praktik.  

Arbetsterapeut  

Tillsammans med en arbetsterapeut kan du som har psykiska funktionshinder ta 
reda på vad som är svårt för dig i vardagen, och hur man konkret kan göra det 
lättare. Arbetsterapeuten kan t.ex. hjälpa dig att se om det finns hjälpmedel som 
du kan ha användning för. Prata med din läkare eller din kontaktperson i vården 
om du vill ha hjälp av en arbetsterapeut. 

Avtal och psykisk sjukdom  

Om du gjort ett köp som blev fel på grund av ditt psykiska funktionshinder, kan du 
begära att köpet ska gå tillbaka. Detsamma gäller om du hyrt något eller ingått 
någon annan typ av avtal. 

Det här gäller bara om du aldrig skulle ha gjort köpet eller ingått avtalet om du 
inte haft funktionshinder. 

Behandlingshem  

Du kan få olika sorters rehabilitering på ett behandlingshem eller hem för vård 
eller boende (HVB-hem). Rehabilitering är alla insatser som behövs för att du som 
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är eller har varit sjuk ska kunna fungera så bra som möjligt. Du kan också få 
behandling för missbruk på ett behandlingshem. Det finns många 
behandlingshem, och de skiljer sig åt genom att de har olika inriktning och 
erbjuder olika former av rehabilitering. Kontakta kommunen om du vill veta mer 
om behandlingshem. 

Boende  

Om du vill ha hjälp med att klara av din vardag och ditt boende, kan du ansöka om 
boendestöd hos kommunen.  

Läs mer under boendestöd på nästa sida. Om du vill ha mycket hjälp, eller om du 
vill ha nära till hjälpen dygnet runt, kan du få en bostad där hjälp ingår. Kontakta 
kommunen om du vill veta mer om boendestöd eller bostad med särskild service.  

Boendestöd  

Boendestöd är när någon kommer hem till dig och hjälper dig att själv klara din 
vardag hemma.  

Du bestämmer själv vad du vill ha hjälp med och hur ofta. Om du får betala för ditt 
boendestöd eller inte, beror bl.a. på var du bor. Kontakta din kommun om du vill 
veta mer om boendestöd.  

Bostadstillägg  

Du kan få bostadstillägg om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning och 
betalar mycket för din bostad.  

Det innebär att du får ersättning för en del av det du betalar för ditt boende.  

Hur mycket bostadstillägg du kan få beror på många saker: bl.a. din inkomst och 
hur mycket du äger. Kontakta Försäkringskassan; www.fk.se, eller ring 0771-
524 524. 

Case Manager  

En Case Manager är en person som kan fungera som stöd och samordnare för dig 
som har kontakt med psykiatrin. Samordnaren kan hjälpa dig att tala om hur du 
vill ha det när du har kontakt med olika vårdgivare. Case Managers finns bara på 
vissa håll i Sverige. Prata med din läkare eller din kontaktperson i vården om du 
vill veta om du kan få hjälp av en Case Manager.  

Diskriminering  

Har du blivit sämre behandlad som kund, hyresgäst, medlem i 
bostadsrättsförening, som studerande, i vården eller hos socialtjänsten för att du 
har psykiska funktionshinder? Då kan du göra en anmälan om diskriminering. Ring 
Diskrimineringsombudsmannen, DO, på telefon 08-120 20 700 eller gå in på 
www.do.se på Internet.  

Fel i vården  

Om du inte är nöjd med den vård du får, eller om du inte får den vård du behöver, 
ska du tala om det. Du kan prata med den som är chef för verksamheten, med 
patientombudsmannen om det finns en sådan, eller med patientnämnden. Ring 
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landstingets växel och be att få tala med verksamhetschef, patientnämnd eller 
patientombud.  

Om någon i vårdpersonalen har gjort fel, eller inte gjort det han eller hon ska göra, 
kan du också vända dig till Hälso- och sjuk-vårdens ansvarsnämnd (HSAN): 
www.hsan.se.   

Om vården är så dålig att det innebär risker för dig som patient, ska du kontakta 
någon av Socialstyrelsens regionala tillsynsen heter. Ring 075-247 30 00 eller gå in 
på www.socialstyrelsen.se på Internet för att ta reda på vilken enhet du ska vända 
dig till.  

Frikort  

För de flesta mediciner som du får på recept, och för besöks-avgifter som du 
betalar för landstingsvård, finns ett högkostnadsskydd (frikort). Läs vidare under 
Högkostnadsskydd. 

Färdtjänst  

Om du inte kan åka t.ex. buss eller tåg på grund av ditt psykiska funktionshinder, 
kan du ansöka om färdtjänst. Du behöver ett intyg från din läkare. Kontakta din 
kommun om du vill veta mer om färdtjänst.  

Föreningsliv  

Det finns många föreningar för den som har psykiska funktionshinder eller vill 
arbeta för dem som har det. I föreningarna kan du träffa andra med samma 
erfarenheter, lära dig mer om viktiga saker, delta i olika aktiviteter och vara med 
och påverka samhället. Men det finns också föreningar för nästan allt annat här i 
livet, från folkdans till kosmologi. Att vara med i t.ex. en idrottsförening kan vara 
både roligt och nyttigt.  

Försäkring 

Om du har drabbats av psykisk sjukdom kan du ha rätt till för-säkringsersättning. 
Det kan vara en försäkring du hade genom skolan, facket eller jobbet när du 
drabbades av psykisk sjukdom. Det kan också vara en försäkring du själv eller dina 
anhöriga har skaffat. Kontakta ditt försäkringsbolag och fråga dem om din 
försäkring täcker psykisk sjukdom. Du kommer att få fylla i en blankett och skicka 
in ett läkarintyg. Du kan också kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå på 
telefon 0200 - 22 58 00. 

Förvaltare  

Du kan få en förvaltare eller en god man om du behöver hjälp med något av det 
här:  

 Att ta hand om din ekonomi  

 Att få rätt hjälp och stöd  

 Att ha kontakt med myndigheter 

Den som får en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Den personen kan 
alltså inte själv ingå avtal som t.ex. att köpa en bostad, utan att förvaltaren hjälper 
till. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga och kan 
bestämma själv.  

http://www.hsan.se/
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Förvaltaren eller den gode mannen har rätt att ta ut ett arvode för sitt arbete. För 
den som har låg inkomst kostar det inget att ha god man eller förvaltare. Om du 
vill ha en god man eller en förvaltare ska du ringa till din kommun och be att få 
tala med överförmyndaren.  

God man  

Du kan få en god man eller en förvaltare om du behöver hjälp med något av det 
här: 

 Att ta hand om din ekonomi  

 Att få rätt hjälp och stöd  

 Att ha kontakt med myndigheter  

Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga och kan bestämma 
själv. Den gode mannen har rätt att ta ut ett arvode för sitt arbete. För den som 
har låg inkomst kostar det inget att ha god man eller förvaltare.  

Om du vill ha en god man eller en förvaltare ska du ringa till din kommun och be 
att få tala med överförmyndaren.  

Gruppboende  

Om du vill ha mycket hjälp i din vardag, eller om du vill ha nära till hjälpen dygnet 
runt, kan du få en bostad där hjälp ingår.  

Kontakta kommunen om du vill veta mer om bostad med särskild service 
(gruppboende).  

HVB-hem  

Du kan få olika sorters rehabilitering på ett behandlingshem eller hem för vård 
eller boende (HVB-hem). Rehabilitering är alla insatser som behövs för att du som 
är eller har varit sjuk ska kunna fungera så bra som möjligt.  

Du kan också få behandling för missbruk på ett behandlingshem. Det finns många 
behandlingshem, och de skiljer sig åt genom att de har olika inriktning och 
erbjuder olika former av rehabilitering. Kontakta kommunen om du vill veta mer 
om HVB-hem.  

Habilitering  

Habilitering är alla insatser som gör att du kan leva som du vill, trots ditt 
funktionshinder. Fråga din läkare eller din kontakt-person i vården vilken typ av 
habilitering du kan få.  

Handikappersättning  

Du kan få handikappersättning om du har psykiska funktions-hinder, är mellan 19 
och 64 år och har stora kostnader på grund av ditt funktionshinder. Vänd dig till 
Försäkringskassan www.fk.se, eller på telefon 0771-524 524. 

Hemtjänst  

Hemtjänst är när någon kommer hem till dig och hjälper dig med vardagssysslorna 
hemma. Du bestämmer själv vad du vill ha hjälp med och hur ofta. 
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Om du får betala för hemtjänst eller inte, beror bl.a. på var du bor. Kontakta din 
kommun om du vill veta mer om hemtjänst.  

Hjälpmedel  

Det finns olika sorters hjälpmedel för dig med psykiska funktionshinder. Fråga din 
läkare, din kontaktperson i vården eller en arbetsterapeut vart du ska vända dig 
för att få veta mer.  

Högkostnadsskydd  

Det finns ett tak för hur mycket man behöver betala för besök i hälso- och 
sjukvården. Det kallas högkostnadsskydd och ser likadant ut i hela Sverige. Men 
det finns också avgifter som inte täcks av högkostnadsskyddet, till exempel 
dygnsavgiften när man ligger på sjukhus. De flesta mediciner som du får på recept 
ingår också i ett högkostnadsskydd som ser likadant ut i hela Sverige. Dessutom 
finns högkostnadsskydd för sjukresor och vissa hjälpmedel, som kan se olika ut på 
olika håll i Sverige. Kontakta ditt landsting för mer information om detta. 

Individuell plan  

En individuell plan kan vara ett kraftfullt verktyg för att förbättra ditt liv. I en 
individuell plan står det vad just du har för mål, intressen och önskemål.  

Det står också vilket stöd du har eller kommer att få från olika håll för att kunna 
nå dina mål. 

I planen står vem som ska hjälpa dig. Du är med och gör planen tillsammans med 
de personer som ska hjälpa dig, t.ex. ett personligt ombud. Om du vill ha en 
individuell plan ska du kontakta socialtjänsten i din kommun.  

JO  

Justitieombudsmannen, JO, granskar myndigheter och de som arbetar där. Du kan 
vända dig till JO om du anser att du blivit felaktigt behandlad av en myndighet. 
Ring 08-786 40 00 eller gå in på www.jo.se på Internet om du vill veta mer om JO.  

Journal  

Sjukvården för journal över din vård och behandling. Du har rätt att titta i din 
journal och ta kopior på journalblad. I journalen kan du se vilka diagnoser som 
ställts, vem som gett behandling och vilken behandling som getts. Be gärna någon 
i vårdpersona-len om hjälp att förklara det som står i din journal. 

Kontaktperson  

Du som har psykiska funktionshinder kan få en kontaktperson, om du vill träffa en 
vanlig medmänniska ibland för att t.ex. fika eller gå på bio tillsammans. Kontakta 
din kommun och säg att du vill ansöka om kontakt-person.  

Kurator  

Du kan träffa en kurator för att få råd och stöd om t.ex. hur du ska lösa olika 
problem. Kuratorn kan ge dig information om vilken hjälp som finns att få. Be din 
läkare eller din kontakt-person i vården om hjälp med att boka ett besök hos en 
kurator.  
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Köp och psykisk sjukdom  

Om du gjort ett köp som blev fel på grund av ditt psykiska funktionshinder, kan du 
begära att köpet ska gå tillbaka. Detsamma gäller om du hyrt något eller ingått 
någon annan typ av avtal.  

Det här gäller bara om du aldrig skulle ha gjort köpet eller ingått avtalet om du 
inte haft funktionshinder.  

Ledsagare  

Du som har psykiska funktionshinder kan få hjälp av en ledsagare för att komma 
ut och t.ex. besöka vänner, handla eller promenera. Ledsagarservicen ska 
anpassas efter dig. Kontakta din kommun och säg att du vill ansöka om 
ledsagarservice.  

LSS-insatser  

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du som har 
psykiska funktionshinder kan ha rätt till LSS-insatser om du ofta behöver mycket 
praktisk hjälp hemma eller för att komma ut. Du kan få en ledsagare som t.ex. 
följer med dig på fritidsaktiviteter eller promenader, eller en kontaktperson som 
du kan träffa och umgås med ibland. Du kan också få ett boende med personligt 
stöd som LSS-insats.  

De här LSS-insatserna kan du också ansöka om:  

 Råd och stöd (ansök hos landstinget)  

 Personlig assistent (praktisk hjälp i vardagen)  

 Korttidsvistelse  

 Korttidstillsyn för skolungdom  

 Avlösarservice  

 Familjehem för barn och ungdom  

Om du har LSS-insatser kan du också få ett intyg som ger dig billigare tandvård. 
Kontakta din kommun och säg att du vill ansöka om LSS-insatser.  

Läkemedelsskada  

Om du har skadats av din medicin, eller fått en allvarlig biverkning som inte gick 
att förutse, kan du ha rätt till ersättning från läkemedelsförsäkringen. Du kan 
vända dig till patientombudet eller patientnämnden för att få hjälp att anmäla en 
läkemedelsskada. Du kan också ringa telefon 08-462 37 00 eller gå in på 
www.lakemedelsforsakringen.se om du vill veta mer.  

Lönebidrag  

En arbetsgivare kan få lönebidrag för att anställa dig som har psykiska 
funktionshinder.  

Hur stort bidraget blir beror på din lön, dina psykiska funktionshinder och var du 
jobbar. Ring till Arbetsförmedlingens kundtjänst på telefon 0771-416 416 om du 
vill veta mer.  

  

http://www.lakemedelsforsakringen.se/


Din egen makt – 13 Nyttiga saker från A-Ö 

 

Media  

Det finns böcker, tidningar, webbsajter, filmer, TV- och radio-program om allt, för 
alla! Vad vill just du se, höra, läsa om, uppleva? Om du har svårt att hitta det som 
passar dig, fråga gärna på biblioteket.  

Motion  

Som alla vet är det bra att motionera. Men visste du att själen mår bättre av 
motion? Läs mer om motion som medicin på www.1177.se 

Nationella hjälplinjen  

Läs mer på www.hjalplinjen.se.  

Nätverkskontrakt  

Om man vet att man kan bli så sjuk, att man inte längre själv kan avgöra om man 
behöver vård eller inte, kan det vara bra att skriva ett nätverkskontrakt.  

Ett nätverkskontrakt är ett dokument där en person kommer överens med 
sjukvården, anhöriga och vänner om en plan, som man ska verkställa om den 
personen är på väg att bli svårt sjuk. 

I kontraktet står det vad vården, de anhöriga och vännerna ska göra när de ser att 
personen håller på att insjukna – även om personen själv inte ser det.  

Målet med kontraktet är att personen ska få den vård han eller hon behöver så 
snabbt som möjligt, utan att den personliga integriteten kränks i onödan. 

Patientnämnd eller patientombud  

Fungerar vården dåligt? Har du synpunkter, klagomål eller tips? Du kan tala med 
din läkare eller kontaktperson i vården eller tala med den som är ansvarig för 
kliniken eller verksamheten. Du kan också vända dig till patientnämnden eller 
patientombudet. Ring landstingets växel och be att få tala med patientnämnd 
eller patientombud.  

Patientskada  

Om du har blivit skadad av landstingets vård och behandling kan det vara så att du 
har rätt till ersättning från patientförsäkringen. Ring 08-551 010 00 eller gå in på 
www.patientforsakring.se på Internet om du vill veta mer om ersättning för 
patientskada.  

Patientutbildning  

Den som vet mer, kan påverka mer. Det gäller för alla som är patienter i hälso- 
och sjukvården idag, vare sig man har råkat ut för hjärtattack, knäskada eller 
psykisk ohälsa. Många sjukvårds-kliniker erbjuder olika typer av utbildningar där 
du kan lära dig mer om t.ex. symtom och behandlingar. Fråga din läkare eller din 
kontaktperson i vården om det finns några patientutbildning-ar som kan vara 
intressanta för just dig. 

Det finns också olika organisationer för personer med psykiska funktionshinder 
som kan ge dig information.  
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Personligt biträde på jobbet  

Om du behöver hjälp av en arbetskamrat för att kunna jobba, kan din arbetsgivare 
få ersättning för det från Arbetsförmedlingen. Ring till Arbetsförmedlingens 
kundtjänst på 0771-416 416 om du vill veta mer.  

Personligt ombud  

Ett personligt ombud har som jobb att hjälpa personer med psykiska 
funktionshinder att ta kontroll över sina egna liv. Det personliga ombudet kan 
hjälpa dig att få inflytande över din vård, din vardag, och din väg tillbaka. Det 
kostar inget att ha personligt ombud, och ombudet kan aldrig tvinga dig att göra 
någonting. De flesta som har provat personliga ombud är mycket nöjda.  

Personliga ombud finns i de flesta kommuner i Sverige. Ring till kommunens växel 
och be att få prata med personligt ombud.  

Praktik  

Om du vill prova att jobba genom att praktisera på en arbetsplats, kan du få stöd 
från Arbetsförmedlingen. Ring till Arbetsförmedlingens kundtjänst på telefon 
0771-416 416 om du vill veta mer.  

Psykologiska tester  

Psykiska funktionshinder är individuella. Det innebär att de är olika från person till 
person. Vilken hjälp just du behöver för att kunna leva som du vill fast du har 
psykiska funktionshinder, beror på hur just ditt funktionshinder ser ut. Med hjälp 
av psykologiska tester kan sjukvården ta reda på hur just ditt psykiska funktions-
hinder ser ut. Prata med din läkare eller din kontaktperson i vården om du vill veta 
mer om psykologiska tester. 

Rehabilitering  

Rehabilitering är alla insatser som behövs för att du som är eller har varit sjuk ska 
kunna fungera så bra som möjligt.  

Du kan få rehabilitering från vården, din arbetsgivare, kommunen och 
Försäkringskassan. Försäkringskassan har ansvaret för att samordna din 
rehabilitering. Kontakta Försäkringskassan; www.fk.se, eller ring 0771-524 524. 

Rehabiliteringsersättning  

Om Försäkringskassan har gjort en rehabiliteringsplan för dig kan du få stöd i form 
av rehabiliteringsersättning. Kontakta Försäkringskassan; www.fk.se, eller ring 
0771-524 524  

Risk i vården  

Om vården är så dålig att det innebär risker för dig som patient, ska du kontakta 
någon av Socialstyrelsens regionala tillsyns-enheter. Ring 075-247 30 00 eller gå in 
på www.socialstyrelsen.se på Internet för att ta reda på vilken regional enhet du 
ska vända dig till. Om någon i vårdpersonalen har gjort fel, eller inte gjort det han 
eller hon ska göra, kan du också vända dig till Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd (HSAN). Ring 08-786 99 00 eller gå in på www.hsan.se på Internet. 

http://www.fk.se/
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Om du inte är nöjd med den vård du får, eller om du inte får den vård du behöver, 
ska du tala om det. Du kan prata med den som är chef för verksamheten, med 
patientombudsmannen om det finns en sådan, eller med patientnämnden. Ring 
landstingets växel och be att få tala med verksamhetschef, patientnämnd eller 
patientombud. Numret hittar du i telefonkatalogens blå sidor.  

Samtalsterapi  

Samtalsterapi kan vara en effektiv behandlingsmetod vid olika former av psykisk 
ohälsa. Om samtalsterapin kombineras med annan behandling, t.ex. med 
mediciner, kan det vara ännu effektivare. Det finns många olika former av 
samtalsterapi.  

Vanligast idag är psykodynamisk terapi och kognitiv terapi. I psykodynamisk terapi 
får du hjälp att förstå sammanhangen i ditt liv, t.ex. hur olika symtom kan hänga 
ihop med din livssituation. Om du går i kognitiv terapi görs en beteendeanalys 
som visar dina känslor, tankar och handlingar i svåra situationer. Du får hjälp att 
ändra dina förhållningssätt, tankar och beteenden.  

Tala med din läkare om vilken typ av samtalsterapi som kan passa dig. Du kan 
också leta efter legitimerade psykoterapeuter i telefonkatalogens gula sidor. Om 
du vill gå i terapi hos en psykoterapeut som är under utbildning kostar det mindre.  

Second opinion  

Second opinion betyder andra bedömning. Det innebär att den som har en särskilt 
allvarlig sjukdom kan få en förnyad medicinsk bedömning, om det är något särskilt 
viktigt som ska be-dömas, och det inte är säkert vad som är det bästa alternativet. 

Om du vill ha en förnyad medicinsk bedömning ska du tala om det för din läkare. 
Du kan få en ny bedömning i ditt hemlandsting eller i ett annat landsting.  

SIUS-konsulent  

SIUS står för särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. En SIUS-konsulent kan 
hjälpa dig att få kontakt med en arbetsplats där du vill jobba. Konsulenten kan 
också hjälpa dig att komma in i jobbet när du börjar arbeta.  

Om det behövs kan SIUS-konsulenten följa med dig till jobbet och hjälpa dig den 
första tiden.  

Ring till Arbetsförmedlingens kundtjänst 0771-416 416 om du vill veta mer.  

Sjukersättning  

Du kan få sjukersättning om du är mellan 30 och 64 år och inte kan arbeta. 
Sjukersättning hette tidigare förtidspension. 

Kontakta Försäkringskassan; www.fk.se, eller ring 0771-524 524. 

Sjukresor  

Du kan få ersättning för resekostnaden när du besöker sjukvården, men du får 
alltid betala en del själv. Ofta måste du boka resan på ett visst sätt för att få 
ersättning för dina sjukresor.  

Ring landstingets växel och fråga efter enheten för sjukresor om du vill veta mer.  

http://www.fk.se/
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Självhjälpsgrupper  

I en självhjälpsgrupp kan du möta andra som har samma erfarenheter som du. Ni 
kan prata om problem, glädjeämnen och funderingar, och du kan vara anonym. 
Gruppen styrs av deltagarna. Det finns ingen ledare eller expert i gruppen, men 
det kan finnas en person som hjälper gruppen att komma igång de första 
gångerna ni träffas, och berättar om vilka regler som gäller i gruppen. Kontakta ett 
studieförbund eller en organisation som arbetar för personer med psykiska 
funktionshinder om du vill veta mer om självhjälpsgrupper.  

Skadestånd  

Om du har orsakat skada på grund av din sjukdom eller ditt funktionshinder, kan 
du bli skyldig att betala skadestånd. När man bestämmer hur mycket du ska 
betala ska man ta hänsyn till bl.a. din sjukdom eller ditt funktionshinder och din 
ekonomi.  

Skuldsanering  

Du kan få hjälp om ekonomin har trasslat till sig. Ring kommunens växel eller gå in 
på www.konsumentverket.se för att få kontakt med din närmaste 
konsumentvägledning, som kan ge dig råd om din ekonomi. Du kan också 
kontakta socialtjänsten i din kommun för att få hjälp. Om du har skulder som du 
inte kan betala tillbaka kan du ansöka om skuldsanering. Då får du betala tillbaka 
så mycket du kan av skulderna. Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. 

Socialbidrag  

Om dina pengar inte räcker att leva på, kan du få ekonomiskt bistånd från 
socialtjänsten. För att räkna ut om du har rätt till bistånd, behöver socialtjänsten 
veta hur mycket du har i inkomst, och hur mycket du betalar för boende och 
andra saker varje månad. Kontakta socialtjänsten i din kommun och säg att du vill 
ansöka om ekonomiskt bistånd.  

Studier  

När du studerar lär du dig saker, men du utvecklas också som människa. 
Dessutom kan det vara mycket roligt! Välj något som passar dig - det finns 
utbildningar för alla. Det kan vara allt ifrån studiecirklar om veteranbilar eller 
universitetskurser i kvantfysik. Många av Sveriges folkhögskolor har kurser som är 
utformade för personer med psykiska funktionshinder. Läs mer på webbsajten 
www.folkhogskola.nu 

Du som vill studera på högskola eller universitet kan få särskilt stöd om du 
behöver det. Ring högskolan eller universitetet innan du börjar studera, och fråga 
efter den studievägledare som har hand om studenter med funktionshinder.  

Studieskulder  

Du som har psykiska funktionshinder kan ansöka om att dina studieskulder ska tas 
bort eller avskrivas. Du kan också ansöka om att få slippa betala tillbaka på din 
studieskuld, eller betala mindre än vad du gör idag. Kontakta CSN om du vill veta 
mer. Ring 0771-276 000 eller gå in på www.csn.se på Internet. 

  

http://www.konsumentverket.se/


Din egen makt – 13 Nyttiga saker från A-Ö 

 

Stödperson vid tvångsvård  

Den som får vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, har rätt att få en 
stödperson. Stödpersonen kommer på besök och ska vara ett medmänskligt stöd 
under vårdtiden. En stödperson kan följa med på förvaltningsrätten sammanträde 
om tvångsvården. En stödperson har tystnadsplikt.  

Särskilt anställningsstöd  

Om du har varit inskriven vid Arbetsförmedlingen länge utan att få jobb, kan en 
arbetsgivare få bidrag för att anställa dig. Bidraget varierar med din ålder. Ring till 
Arbetsförmedlingens kundtjänst på telefon 0771-416 416 om du vill veta mer.  

Sömn  

Under sömnen repareras kroppen. Du behöver en bra balans mellan sömn och 
aktivitet för att må bra. Gå in på www.1177.se för att läsa mer om 
sömnsvårigheter.  

Tandvård  

Om du bor i ett boende för personer med funktionshinder, eller om du har LSS-
insatser, kan du få ett intyg som ger dig billigare tandvård. Intyget ger dig rätt till 
tandvård som behövs för att du ska kunna använda dina tänder. Se också 
Högkostnadsskydd. 

Om din sjukdom eller din medicin har påverkat din munhälsa kan du få lite 
billigare tandvård. Fråga din läkare och tandläkare om detta. Du kan ha rätt till 
ekonomiskt bistånd från socialtjänsten för nödvändig tandvård. Kontakta 
socialtjänsten i din kommun och säg att du vill ansöka om ekonomiskt bistånd. Du 
hittar adressen och telefonnumret i telefonkatalogens gröna sidor.  

Teletal  

Vill du ha någon som hjälper dig när du ska ringa ett viktigt telefonsamtal? Om du 
ringer Teletal kan du få en person som är med och lyssnar på ditt telefonsamtal.  

Personen från Teletal kan anteckna det som sägs och hjälpa dig att komma ihåg 
vad samtalet handlade om. Tjänsten kostar inget. Ring Teletal om du vill veta mer 
på telefon 020-22 11 44.  

Tvångsvård  

Om du får vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, kan du när som helst 
begära att vården ska upphöra. Du har också rätt att överklaga, och få juridisk 
hjälp. Den som tvångsvårdas har också rätt att få en stödperson, som kan komma 
på besök. Fråga vårdpersonalen om du vill veta mer.  

Vårdgaranti  

Vårdgarantin gäller all sjukvård i hela landet. Den innebär bl.a. att du ska få 
komma till specialistvården inom 90 dagar från det att remissen dit skrevs. Detta 
gäller också för remiss till psyko-terapi. Om din specialistläkare (t.ex. din 
psykiater) bedömer att du behöver en viss behandling, ska den börja senast inom 
90 dagar. Ring landstingets växel och fråga hur du kan använda vårdgarantin. 

  

http://www.1177.se/
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Vårdplan  

När du får vård på sjukhus ska en vårdplan upprättas. Om du vill får du vara med 
och ta fram vårdplanen, där det står vilken typ av vård och stöd du får, och vad 
som är målet med vården.  

I vårdplanen ska man också ange en tidpunkt då man ska utvärdera målen och 
vårdplanen. Du får ta med dig en anhörig till vårdplaneringsmötet om du vill.  

Överförmyndare  

Om du har frågor om god man eller förvaltare ska du vända dig till 
överförmyndaren, som finns i din kommun.  


