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ountainhouse-rörelsen, eller Fontänhusmodellen 

som vi ofta kallar den för i Sverige, grundades 

redan 1948 i New York USA av sex stycken före 

detta mentalsjukhuspatienter. 

essa individer ville inte hospitaliseras och     

varken betraktas av andra, eller identifiera sig 

själva, som enbart sjuka utan de ville hitta en väg 

till en meningsfull vardag med fokus på det 

friska. Sagt och gjort, och pga. att det fanns en 

fontän på bakgården i det hus där verksamheten 

för första gången bedrevs, blev namnet kort och 

gott Fountain House (Fontänhuset). 

er invecklat än så var det faktiskt inte. 

nternationellt idag finns det ca 400 olika            

Fontänhus utspridda över hela världen i samtliga 

världsdelar. 

 vårt avlånga land Sverige ligger 13 av              

Fontänhusen placerade. Tonvikten för samtliga 

Fontänhus, oavsett var i världen dem befinner sig 

är relationer, att medlemmarna ska återfå sin  

produktivitet, kreativitet samt sitt självförtroende. 

etta ska i sin tur förhoppningsvis leda till att 

människor skall kunna ta tillbaka makten över 

sina egna liv, höja sin livskvalitet samt göra det 

möjligt för individer att åter träda till samhället 

igen.  

 

 

 

 

 

ålgruppen är människor i alla dess olika former 

och åldrar mellan 18 och 65 år som har eller har 

haft någon form av psykisk ohälsa.  

Alla klubbhus syfte är att erbjuda en meningsfull, 

arbetsinriktad dag vid någon av klubbhusets    

enheter.  

nställda och medlemmar arbetar sida vid sida    
i en totalt platt organisation. Utan något som 

helst vinstintresse.  
Arbetet är varierat och varje individ erbjuds att 
medverka och prestera helt efter egen förmåga.  
Allt arbete som utförs i klubbhusen av            

medlemmar är fullständigt frivilligt och helt 
kravlöst. Klubbhusen ska dessutom utanför      
arbetstid ge  möjlighet till sociala aktiviteter, 

detta för att öka medlemmarnas livskvalitet. 

 
ill vilket klubbhus du än kommer i hela vida   

världen ska du känna dig hemma, eftersom allt 
som sker i ett klubbhus ska bedrivas likadant, 
överallt.  

Samtliga klubbhus drivs med hjälp av                
donationer, bidrag och fonder som husen själva 
måste ansöka om.  

 

et får heller aldrig vara så många anställda i   
ett klubbhus att enbart personalen kan styra            

verksamheten på egen hand. 
Medlemmarnas medverkan och engagemang       
är just det som är det absolut mest viktiga och     

nödvändiga, eftersom ett Fontänhus drivs just     
för dem… 
Medlemmarna!!! 

 

slutet av 70-talet åkte en kvinna, tillika  

journalist vid namn Liz Asklund till USA för att 

”reka” inför ett kommande reportage.  

Hon ville därför studera Fontänhusmodellen lite 

närmare. Hon blev både fascinerad och  

inspirerad. Tack vara henne öppnades det första 

Fontänhuset utanför USAs gränser på Götgatan 

i Stockholm, år 1980. 
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    UTBILDNINGSHUS 

 

Projekt Digi-Inklusion  

Sveriges Fontänhus Riksförbund och medfinansierat av ESF  

Projekt Digi-Inklusion är ett 

treårsprojekt skapat av SFR 

(Sveriges Fontänhus Riksför-

bund) och medfinansierat av 

ESF (Europeiska Socialfonden).  

 

Fontänhusen i Sverige är en psy-

kosocial arbetsrehabiliteringsmo-

dell som vänder sig till personer 

med egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa.                                    

Syftet med projektet är att de 13  

Fontänhusen i Sverige gemensamt arbetar fram en 

digital mötesplats för att stärka fontänhusens med-

lemmars kunskap och möjligheter att delta i den digi-

tala delen av samhället som blir allt större. Förhopp-

ningen är att medlemmarna därigenom har större 

möjligheter att komma ut i arbetsliv eller studier ge-

nom att behärska de digitala verktyg som ofta krävs. 

Vidare är syftet att skapa nya kommunikationsvägar 

och samverkansmöjligheter mellan de 13 fontänhsen 

så att bättre möjligheter kan skapas för dess medlem-

mar att återgå eller komma ut på arbetsmarknaden 

eller i studier. Fontänhuset Helsingborg är utbild-

ningshus i den digitala plattformen och Fontänhus 

från hela Sverige skickar varsitt team att utbildas i 

Helsingborg. Projektet beforskas av följeforskare från 

Högskolan i Borås och Lunds Universitet 

ATT VARA UTBILDNINGSHUS 

 

Fontänhuset Helsingborg har den stora äran att få vara det första utbildningshuset i digital 

teknik. 

 

För oss betyder detta oändliga möjligheter till att bredda vår arbetsinriktade dag med ett större utbud 

av arbetsrehabiliterande uppgifter.  

 

Vi administrerar allt från logistik kring boende, utbildningsmaterial till att vara utbildare. 

Vi utbildar i plattformarna Webex teams och Webex meetings. 5 



 

Presentation av vår nya handledare Anton 

Vad fick dig att söka till Fontänhuset? 

 

- Jag hörde om er via skolan och jag vill jobba 

med människor. 

 

Vad har du jobbat med innan? 

 

- Inom LSS och på HVB-hem och med ensam-

kommande flyktingbarn. 

 

Ålder? 

 

- 28 år. 

Vad har du för Fritidsintressen?  

 

- Spela fotboll, titta på serier och löpning 

 

Hur har dina första veckor i huset varit? 

 

- Det har varit givande och det finns många bra människor i huset. 

 

Du har varit i köket första tiden, hur har det varit? 

 

- Det har mestadels gått bra och det är roligt. Det är svårt med beställningar från Ica en gång 

skulle jag beställa 3 kilo lök och fick 7 kilo, en annan gång 2,5 kilo bacon som vi över taget 

inte skulle ha men ”bacon är ju gott”, och när det ska lagas nya rätter. 

 

Hur skulle du beskriva dig själv med 5 ord? 

 

Snäll, rolig, spontan, livlig och med mycket humor. 

 

Vilka är dina bästa egenskaper och vilka är dina sämsta? 

 

- Bästa: Bra på att lyssna och snäll. Sämsta: Ofokuserad och irriterande. 

 

Drömresmål? 

 

- Vill åka tillbaka till Israel 

 

Favoritfilm? 

 

- Marvelfilmen Jokern 6 



                                    

 

 

 

 

 

Den 25:e och 26:e Februari hade huset  

planeringsdagar, detta har vi en gång på 

våren och en gång på hösten för att  

återkoppla, sammanställa och blicka 

framåt, hela huset samlade.  

Det brukar vara uppskattade dagar där alla 

har möjligheten att komma till tals för att 

kunna påverka, förbättra och utveckla vår 

verksamhet.  

Den första dagen var avsatt för att  

informera och planera inför kommande 

ackreditering.  

Ett Fontänhus måste nämligen genomgå en 

kvalitetssäkring, för att få lov att kalla sig  

Fontänhus.  

Två utomstående ackrediterare kommer att 

besöka huset i maj, för att försäkra sig om 

att vi följer våra 37 riktlinjer, som är grun-

den för all fontänhusverksamhet. 

Innan ackrediterarna lämnar  oss får  

man en muntlig rapport om hur väl vi job-

bar efter riktlinjerna. Man kan ackrediteras 

för en period på ett eller tre år framåt bero-

ende på hur väl riktlinjerna efterlevs. 

Vi kom fram till att vi följande tisdagar  

hädanefter kommer att arbeta heldagar 

med förberedelserna inför detta,  

genom vad man kallar för en  

självcertifiering. 

Detta innebär att vi granskar oss själva för 

att kunna upptäcka och förbättra  

eventuella brister i verksamheten, detta för 

att kunna åtgärda dessa med hjälp av  

ackrediterarnas eventuella ”upptäckter” 

synpunkter och råd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den andra dagen ägnades åt  

återkoppling från planeringsdagarna hösten 

2019 och visioner för verksamhetens  

framtid.  

Vi diskuterade bland annat husets olika 

team som är Marknadsföringsteamet,  

Sociala aktiviteter-teamet, Ekonomiteamet 

samt Techteamet.  

Hur teamen ligger till, vilka idéer och  

planer teamen har framöver.  

Vi pratade även om uppstarten av vår  

fontänhusskola, där man under 6 

tillfällen i grupp vrider vänder, granskar, 

och diskuterar våra 37 riktlinjer.  

Detta för att avsluta med ett besök på ett av 

Sveriges övriga Fontänhus.  

Fontänhusskolan  

kommer att sätta igång så fort  

ackrediteringsprocessen är avslutad. 

Till sist avslutades två lyckade  

planeringsdagar med att beställa hemkörda 

familjepizzor som vi tillsammans glatt 

mumsade i oss!!!  =) 
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Bana Spel 1 Spel 2 Totalt 

10 455 810 1265 

11 377 780 1157 

12 309 515 824 

En blåsig eftermiddag i februari samlades ett glatt gäng för att 
spela bowling som social aktivitet, vilket vi har varje onsdag 

efter vår arbetsinriktade dag. Vi hade bokat tre banor på  
Olympia Bowling i Helsingborg. Det glada gänget bestod av 
tolv spelande medlemmar och två handledare som fick tjänst-

göra som hejarklack. Kvällen bjöd på härlig gemenskap och 
många fina strikes. En timmes bowling i goda vänners lag gör 
att tiden går väldigt fort.  

Kommande sociala aktiviteter 

1 april Prison Island 

 

8 april Biljard, Shuffelboard 

 

15 april Tv spel 

 

22 april Filmkväll 

 

29 april Femkamp 

 

Som vanligt är det på onsdagar mellan 

klockan 16-19 

Skribent: Martin Märgelbrink 

 

Bowling på  

Olympia 
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Grå Starr (Katarakt) 

 
Mitt namn är Tony och jag fick diagnosen Grå starr sommaren 2016. Det började med att jag började se 

sämre och fick börja med läsglasögon, utan att veta om att jag hade Grå starr. Eftersom jag har en ärftlig 

sjukdom i släkten som heter Retinitis pigmentosa (Nattblinhet) vilket är en obotlig sjukdom, men A vita-

min kan bromsa utvecklingen, så sökte jag mig till ögonmottagningen på Helsingborg sjukhus. 

Eftersom jag är medlem i Helsingborgs Fontänhus och sitter på ett kontor/redaktion där jag gör allmänna 

kontorsuppgifter, men, primärt skriver jag artiklar och sitter framför datorskärmen, så påverkades min 

Grå starr mig mycket.  

 

Efter en Sverigekonferens i Göteborg försämrades min syn märkbart, vilket gjorde att jag kontaktade min 

optiker i Helsingborg och jag fick då en remiss till en ögonspecialist i Helsingborg, som är specialiserad 

på just ögonkirurgi. Följden av operationerna blev fantastiskt bra och gjordes i två omgångar, med nio 

dagars mellanrum. 

 

Operationen sker under lokalbedövning och tar ca 10-15 minuter. Grå starr innebär att ögats lins blir 

grumlig. Grumligheten kan bero på många olika faktorer. Vid operationen tar kirurgen ut den skadade 

linsen med ultraljud och ersätter den med en konstgjord lins. Operationen är smärtfri. Efter operationen 

får man ta ögondroppar i 3-4 veckor 3 gånger dagligen för att motverka inflammation. Efteråt kan man 

uppleva skavande känsla i ögonen, vilket går över efter några veckor. Total läketid är 6-8 veckor. Idag är 

det endast läsglasögon jag behöver vid behov. 

 

Foto: http://publicdomainvectos.org 

Källa: Eget arbete. 

Skribent: Tony von Waelenholz. 
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 itt namn är Malin och jag har nu praktiserat på Fontänhuset i sex veckor. Veckorna har varit 

bra och intressanta men väldigt annorlunda mot vad jag tidigare var van vid. Mina två tidigare 

praktiktillfällen var på äldreboenden, där  man utgår från regler och rutiner varje dag, så att få en praktik på 

ett Fontänhus var väldigt nytt och lärorikt.  

Innan jag kom hit så hade jag faktiskt ingen aning om vad ett Fontänhus är och vad man gör där. Jag blev 

positivt överraskad då målet är att erbjuda arbetsrehabilitering för medlemmarna som väljer att komma hit. 

Det är inget krav på att göra något speciellt, bara att ta sig utanför dörren och ta sig hit kan vara en kamp 

för många, samt en viktig punkt för många personers psykiska hälsa.  

Man har olika arbetsuppgifter. En del föredrar att jobba med köksuppgifter och andra med kontorsarbete. 

På Fontänhuset finns det lite av varje, så man lär hitta något som intresserar en själv. En regel  på Fontän-

huset som jag tyckte var väldigt fin och bra är att det är samma förutsättningar för alla. Ingen ska lämnas 

utanför eller exkluderas bland handledarna och medlemmarna. Alla beslut som tas hålls mellan både hand-

ledarna och medlemmar och det skapar en väldigt fin gemenskap i huset.  

I början av praktiken kändes det lite svårt att komma in i det hela, eftersom att allt var väldigt nytt men ef-

ter ca 2 veckor började jag förstå vad Fontänhuset jobbar med. 

 

 

                                     Av Malin Jämsén 10 



Hej jag heter My!  

Och jag har praktiserat på Fontänhuset i 6 veckor. 

Fontänhuset är något helt annat än vad jag hade tänkt mig från början. Jag är van vid att jobba inom vården 

och har nu efter tre år på gymnasiet lärt mig hur det fungerar, när man till exempel är på ett äldreboende 

alla de rutiner de äldre har och alla möten man ska gå igenom. På Fontänhuset pratar man inte ”om någon” 

utan med alla medlemmarna och handledarna, vilket jag tycker är fantastiskt då ingen är ensam eller utstött.  

I början var de lite svårt att komma in i gänget för i ett Fontänhus så ser medlemmarna själva vad som ska 

göras. När man kommer som ny så är det en lite annorlunda miljö och lite rörigt. När man väl lärt känna de 

andra och blivit varm i kläderna så fattar man att alla arbetar tillsammans och alla strävar åt samma mål. 

Sedan finns det de som inte har en så bra dag och kanske bara vill komma för att umgås och det går hur bra 

som helst.  På Fontänhuset i Helsingborg är det ett härligt gäng där alla samarbetar och vill allas väl. Under 

tiden jag varit här så har jag uppfattat det som att det i början kan vara svårt att komma in i vad man ska 

arbeta med och hur det fungerar.  

När man väl har kommit in i arbetet så är det en helt annan femma, då man arbetar med medlemmarna på 

ett helt annat sätt och lär känna dem så väl att man knappt vill lämna stället efter dessa sex veckor. I köket 

är där ibland folk som sitter bara för att ta det lugnt och lyssna på musik, fikar och småsnackar. Medlem-

marna kommer hit för att sysselsätta sig eller bara få socialisera sig istället för att vara hemma själv utan 

sällskap. Det kan vara en stor kamp att bara ta sig hemifrån och hit för en del. För vissa är det en lättnad att 

gå hit istället för att stanna hemma. Här inkluderar man alla och man exkluderar inte någon. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Jag går sista året på Victum gymnasium här i Helsingborg och går ut nu i sommar 2020. 
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Problemet med att leva med psykisk ohälsa är svårig-

heten för folk att ta en på allvar.  

Problemet är att det inte alltid syns utanpå att man 

mår dåligt och inte orkar så mycket, så folk kräver 

mer av en än man orkar med. Det tär mycket på orken 

att må dåligt jämnt, och saker som vanligt folk tycker 

är bagateller kan vara väldigt svårt för andra. Ofta blir 

man inte ens tagen på allvar av psykologer även fast 

dessa jobbar med psykisk ohälsa. Skillnaden från 

andra sjukdomar är att det finns inget direkt synligt, 

utan allt hänger på att man kan berätta för folk hur 

man känner, och försöka få dem att förstå, vilket är 

svårt.  

 

Att förklara hur man känner är nog det svåraste som 

finns faktiskt, att sätta ord på det. Ibland vet man inte 

ens själv vad man har för problem, eller vad det är för 

fel på en, och hur ska man då få någon annan att för-

stå? Omöjligt ju! Frustrationen växer också inom en 

när man inte får någon rätsida på sina problem eller 

kan uttrycka sig ordentligt, vilket leder till att man 

mår ännu sämre.  

 

Ju längre tid man gått med sina problem desto större 

blir frustrationen och man tappar lätt hoppet att det 

ska bli bättre. Man slussas mellan olika läkare och 

psykologer och det är sällan det blir någon rätsida på 

det, i alla fall inte i mitt fall. Man får hjälpa sig själv 

istället. Sen så varierar måendet så mycket från dag 

till dag också att de dagar man mår bättre tar man på 

sig för mycket uppgifter som man sedan har svårt att 

slutföra, vilket kan leda till problem.  

Har säkert haft 12 stycken läkare under loppet av 

5 år, och varje gång man kommer till en ny läkare 

eller psykolog så får man berätta allt från början 

igen. Man får dra sin livshistoria så gott det går på 

den korta tid man är där. Det är också jobbigt att 

ha med en massa myndigheter att göra när man 

mår dåligt.  

 

Jag blev för ett år sen av med min aktivitetsersätt-

ning från Försäkringskassan, för den tillfälliga 

läkaren jag hade lyssnade inte på vad jag hade att 

säga och tycktes på förhand bestämt sig för vad 

han skulle skriva på läkarintyget, och därmed så 

avslog Försäkringskassan ansökan.  

Så nu får jag springa på möten på arbetsför-

medlingen istället.  

Ovissheten är stor och det är tänkt att jag ska 

börja arbetsträna men hur det ska gå vet jag inte 

riktigt. Så det känns oroligt, och oron för framti-

den är stor.  

 

Jag tycker faktiskt jag har blivit lite bättre i alla 

fall sen jag började här på Fontänhuset så det är 

inget jag vill släppa i första taget, det känns nu 

som jag kommit in i verksamheten på riktigt och 

det känns tråkigt om det ska behöva avbrytas på 

grund av arbetsträning, men det är som det är. 

Man får helt enkelt ta en dag i taget och se vad 

som händer och inte förstora upp saker så mycket.  

Det är bra att det finns en Fontänhustidning så 

man kan skriva av sig litegrann, det hjälper defini-

tivt.  

Svårigheten att bli tagen på allvar  

Trolle 
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Poetiska må bra flöden 

Av: Peter Fryksäter 

 

Det som börjar med en tveksamhet, lovprisar det 

eviga ljuset i detta som vi kallar drömmens alla färd-

vägar. 

 

Till en längsgående formad idéspruta gett oss sam-

hällets alla vyer, det pågår en ny modern sinnesut-

jämning i detta nya sekundernas vimmel. Kanske 

kommer den märkbara drömmen att vara lite mindre 

olämplig att vara atmosfärisk med en levande funkt-

ion. 

 

Kontrasten med denna levande drömsiluett, lovar oss 

en märklig tvetydighet och det sker just nu i detta 

levande formade perspektiv som kallas nya mirakel i 

nutiden. Poängen som bygger oss med flexibla 

drömmar är också ett vaket lovande drömläge, med 

ett positivt skapande som den nya tidens eviga skap-

else. 

 

Det bygger oss med den straka kopplingen med ett 

levande röstmembran och det sker med nästan orub-

bade tankar. Det skapas ett levande möte just nu så 

är viskningen ett levande evighetsspel, mindre stress 

och nya möten kommer åter inför detta stora om-

döme i ljusets alla vidder. 
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                                   Där jag bor 

 
Hej, jag heter Trolle och jag tänkte berätta lite om hur det gick till när jag flyttade hemifrån och hur jag 

hamnade där jag bor nu, samt hur jag trivs där. Det började 2011 och jag hade hoppat av sista året på gym-

nasiet på grund av min psykiska ohälsa.  

Jag bodde då hos min pappa. Det var inget fel på att bo hos pappa men vi bodde ganska så trångt och jag 

kände att jag behövde mitt eget ”space” då det var lite påfrestande att bo så nära inpå varandra. Det bör-

jade med att jag flyttade hem till en kompis som nyss hade fått en ganska stor lägenhet. Jag bodde i ett av 

hans rum där i ungefär ett år. Men jag kände fortfarande att det inte var hållbart att bo på det sättet för min 

mentala hälsa.  

 

Jag började söka egen lägenhet då jag precis blivit beviljad aktivitetsersättning från  

Försäkringskassan. Det tog inte lång tid innan jag hittade en lägenhet på Eneborg, nära lasarettet i Helsing-

borg. Det var en fin lägenhet men problemet var att det var ett korttidskontrakt då lägenheterna inom den 

närmaste tiden skulle genomgå en stor renovering.  

Även detta var en stor påfrestning att inte veta hur länge jag skulle kunna bo kvar och jag kunde bli upp-

sagd med mycket kort varsel, så det var en mycket osäker situation.  

Hur som helst så samtidigt som jag bodde där så fortsatte jag att söka lägenhet. Efter cirka ett halvår så 

startades en tjänst som heter Boplats Syd. Det är en bostadssökningstjänst som sammanför kösystemen 

från flera olika bostadsbolag, till ett enda kösystem.  

På Boplats Syd kunde man överföra sina ködagar från tidigare bostadssökningssidor, men det verkade inte 

vara många som förstod det (bortsett från jag då). Jag överförde mina ködagar från Rikshems hemsida till 

nystartade Boplats Syd. I samma veva så hade Rikshem köpt en hel del fastigheter i Helsingborg och ef-

tersom jag hade överfört mina ködagar till nya systemet så hamnade jag ganska omgående på första plats 

till en etta i området som heter Stattena. 

Jag fick gå på visning och var nöjd även om lägenheten var ganska sliten jämfört med min förra. Jag skrev 

kontrakt och flyttade in i maj 2014. Jag kunde äntligen pusta ut då jag fått en egen fast bostad.   

 

Området där jag bor heter som sagt Stattena och ligger ovanför den stora sluttningen i Helsingborg som 

kallas Landborgen. Namnet på Stattena kommer troligtvis från en krog som låg på ungefär samma plats på 

1700-talet som hette Statt-ena, med betydelsen Stå ena, alltså ensamt. Stattena låg på den tiden ödsligt en 

bit utanför stadskärnan, men den har senare växt ihop med Helsingborg, och ligger nu centralt.  

Det jag gillar med att bo på Stattena är att det är så nära till allting, har t.ex. bara ca 15 min gångväg ner 

till centrum och därmed också till Fontänhuset. Det finns också bra service i närheten av min bostad. Inom 

10 minuters promenad finner jag bl.a. 3 matbutiker, dygnet runt öppen bensinmack, 7 pizzerior, och en 

massa andra matställen.  

Det är även nära till Helsingborg C, stranden och Pålsjö skog.  

 

 

Fortsättning på nästa sida... 
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Funkishus på Norra Stenbocksgatan på Stattena. 

 

Kort och gott så trivs jag väldigt bra där jag bor och kan för närvarande inte tänka mig att bo 

någon annanstans som det känns nu i alla fall. Nästan alla mina vänner bor också i närheten 

av mig så det känns bra. Om jag skulle byta lägenhet någon gång så hade jag helst velat bo i 

området där jag bor nu. Dessvärre så finns det numera inte så stort lägenhetsbestånd som när 

jag flyttade hemifrån, så det är svårt att hitta andra bostäder numera, det mesta som finns på 

boplats syd är väldigt dyra nybyggnationer, vilket är synd. Jag känner mig lyckligt lottad som 

lyckades haffa den lägenhet jag har nu. Jag tycker det är viktigt att det finns lägenheter att få 

tag på som inte har superdyr hyra, särskilt för folk med psykisk ohälsa. Det är inte så kul hela 

tiden leva i ovisshet om sin boendesituation. 

 
Torget på Stattena centrum 

 

 

 

 

 

Av: Trolle 

Kort fakta: 

Invånarantal: ca 3000 

Medelålder: 45år 

Medelinkomst: 315.000kr 

Utländsk bakgrund: 16% 

 

Källor: https://sv.wikipedia.org/wiki/

Stattena 

https://www.helsingborgshem.se/

stadsdelar/stattena 15 



Orättvisa för de med sjukbidrag 

Sedan 2003 när sjukersättningen infördes har bostadstillägget höjts med 27 procent och den allmänna 

prisutvecklingen har varit 21 procent. På samma tid har hyrorna stigit med 47 procent och lönerna stigit 

Jobbskatteavdraget gör att personer med sjukbidrag 

betalar mer i skatt än löntagare. Efter många år av 

ökade klyftor infördes en skattereduktion för sjuker-

sättning från januari 2018. Även sjukersättningen 

och bostadstillägget höjdes, men det är långt ifrån 

nog för att komma i kapp löntagarna. 

Föreningen Solrosuppropet vill att nivån på sjuker-

sättningen höjs och sedan ökar i takt med löneök-

ningarna och att bostadstillägget ökar i takt med hy-

reshöjningarna. Ålderspensionärerna är en stor 

grupp med starka lobbyorganisationer och är en stor 

grupp i samhället, vilket de med sjukbidrag inte är, 

vilket kan vara en del av förklaringen till orättvisorna 

i samhället. 

FAKTA 

190 000 personer har sjukersättning på heltid. 

70 000 personer har sjukersättning på deltid. 

30 000 personer har aktivitetsersättning  

120 000 av ovanstående grupper får bostadstillägg. 

3 450 kronor är det genomsnittliga bostadstillägget. 

Referenser: hemhyra.se  solrosuppropet.se                                    Mikael 
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Nässpray mot depression 

Det senaste inom behandlingen mot depression är en nässpray som heter Spravato. Behandlingen är till 

för personer med djup och långvarig depression. Läkemedelstillverkaren Janssen har fått tillstånd av EMA 

i EU att saluföra produkten efter en studie och medlet kan komma att skrivas ut till patienter i Sverige.  

Nässprayen innehåller bland annat Esketamin 

och Ketamin. Risken är dock stor för vane-

bildning och har en hel del biverkningar som 

dåsighet, trötthet, svimning, förvirring med 

mera. Spravato är ifrågasatt då det under ti-

den för studien avled sex personer och i Eng-

land kommer man inte att godkänna det. Kri-

tiker menar att studien är för liten och att 

läkemedlet inte är tillräckligt utvärderat. 

Enligt tillverkarens egen information, 

så finns risken att patienten till och 

med kan utveckla sidoeffekter som 

självmordstankar under de första 

månaderna och när dosen ökas. 

Spravato kan inte heller ges till per-

soner med pågående eller tidigare 

missbruksproblematik. Även perso-

ner som har haft psykos ska inte före-

skrivas läkemedlet. 

Personligen tycker jag att riskerna och biverkningarna är avsevärda och jag tror inte att Spravato är ett 

bra alternativ för de som har depression på grund av biverkningarna och bristen på utvärdering av läke-

medlet. Det är ett narkotiskt preparat och risken finns att människor missbrukar detta. Medlet påverkar 

synapserna i hjärnan och ingen information finns om de långvariga effekterna. 

Källa:  SvT play Rapport den 4 mars          www.spravato.com                                              Mikael    
17 
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112 
Akut 

042 – 406 27 30 

Akutmottagning  

Vuxenpsykiatri 

Helsingborgs Lasarett  

042 – 36 40 50 

WeMind  

Specialistpsykiatrisk mottagning 

Nedre Nytorgsgatan  

Helsingborg 

042 – 406 26 10 

Vuxenpsykiatrimottagning  

(Najaden) 

0431 – 816 77 

Vuxenpsykiatrimottagning 

Södra sjukhuset  

Ängelholm  

0431 – 816 42 

Vuxenpsykiatrimottagning 

Psykos Ängelholm  

Det finns flera olika organisationer som 

ger stöd när du mår dåligt.  

Ditt mående och hur du upplever din       

situation avgör vilken kontakt som är     

bäst för dig. 

Genom larmnumret 112 kan du komma i 

kontakt med Jourhavande läkare, präst 

och socialjour.  

 

Mind dr iver  självmordslinjen som du 

kan nå på telefonnummer 90 101öppen 

mellan klockan 06 – 24, 

det går även bra att chatta och skicka          

e-post. 

Mind dr iver  även ett forum som du når  

via deras hemsida www.mind.se 

 

Jourhavande medmänniska kan du 

ringa mellan klockan 21 – 06.  

De nås på telefonnummer 08 – 702 16 80 

 

Här följer några fler organisationer som ger 

stöd 

Pratamera.nu 

Erbjuder samtal och KBT-terapi 

www.pratamera.nu 

 

Mindler 

Anslutna till landsting och region. 

Samtal 25 min kostar 100 kr, frikort gäller. 

www.mindler.se 

 

Blue Call erbjuder  stödjande samtal via sin 

app.  

Finns att ladda ner för både Iphone och Android. 

 

Detsamma gör även KRY www.kry.se 

 

Aldrig Ensam erbjuder  rådgivning på telefon 

om man har psykisk ohälsa eller anhörig.           

Telefonnummer: 0771 – 186 000 

www.aldrigensam.com 

Dessa nummer till psykiatriska mottagningar kan vara till  hjälp 

om du har en pågående kontakt där 

Vart vänder man sig när man mår psykiskt dåligt? 

http://www.mind.se
http://www.pratamera.nu
http://www.mindler.se
http://www.kry.se


 

STÖDMEDLEMMAR 

Ett stort tack till er alla! 

Kai Ausfelt 

Eva Ingers 

Bengt Linderoth 

Anders Kristiansson 

Gert Leonardsson 

Jonny Karlsson 

Monika Jacobsson 

Mats Löf 

Margareta Liljedahl Eriksson 

Cecilia Wache 

Margit Wittander 

Maria Ward 

 

Berit Lund-Andersen 

Bo Lundmark 

Eva Magnusson 

Thomas Nordström 

Birgit Haynes Andersen 

  Maria Ward 

Eva Magnusson 

Per Boije 

Helena Munkhammar Sten 

Logen Magnus Stenbock 

Thomas Nordström 

 

Stöd gärna vår verksamhet genom att bli stödmedlem  

och få våran tidning 

 

Privatperson 200:- 

 

Företag 1000:- 

 

Beloppet kan sättas in på vårt bankgiro 5853-5584 

eller via 

Swish 123 409 07 75 



Vi vill även tacka våra bidragsgivare! 

Ett stort tack till våra sponsorer! 

Ert stöd & engagemang betyder mycket för oss 

Vill du också synas här? Varmt välkommen att bli vårt nya 

stödföretag 

S:t Andreaslogen S:t Johanneslogen Kapitelbrödraföreningen 

Kjell Christopher Barnekow 


