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Vad är Fontänhusmodellen för något? Var kommer 

den ifrån och vad innebär den egentligen!? 

 
Fountainhouse-rörelsen, eller Fontänhusmodellen som vi ofta kallar den för i Sverige, grundades redan 

1948 i New York USA av sex stycken före detta mentalsjukhuspatienter.  

Dessa 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) Mer invecklat än så var det faktiskt inte. 

I 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 fascine-

rad och inspirerad. Tack vara henne öppnades det första Fontänhuset utanför USAs gränser på Götgatan 

i Stockholm, år 1980. 

Internationellt idag finns det ca 400 olika Fontänhus utspridda över hela världen i samtliga världsdelar. I 

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. 

Detta 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. Målgruppen 

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.  

Anställda och medlemmar arbetar sida vid sida i en totalt platt organisation. Utan något som helst vinst-
intresse.  
Arbetet är varierat och varje individ erbjuds att medverka och prestera helt efter egen förmåga. Allt ar-

bete 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 medlem-
marnas livskvalitet. 

Till 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.  

Det 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! 
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VISION 2021 
VARA ETT SJÄLVKLART VAL FÖR ÅTERHÄMTNING 
OCH REHABILITERING  

Uppdrag och Mål 
 
Stiftelsen Gemenskap och Arbete har i uppdrag att sedan 1993 

bedriva verksamhet enligt Fontänhusmodellen. Fontänhuset rik-

tar sig till personer med psykisk ohälsa. Vi är en rehabiliterande 

verksamhet med återhämtning i fokus. Varje unik individ har 

egna mål och vi är ett redskap för att nå dessa. 

Vårt mål är att vara ett självklart val för återhämtning och reha-

bilitering. 

Att vara ett komplement till övriga verksamheter i kommunen. 

Att erbjuda människor med psykisk ohälsa en trygg miljö, möj-

lighet till att hitta tillbaka i sitt liv och om man så önskar hjälp 

till arbete och studier. 

 

Orsak och verkan 

Styrelsen för Fontänhuset Helsingborg har det yttersta ansvaret 

för verksamhetens fortlevnad och utveckling 

Fontänhuset är helt beroende av bidrag från Socialstyrelsen, 

Region Skåne samt Helsingborgs stad. I skenet av en osäker 

ekonomisk framtid från främst Region Skåne och Helsingborgs 

stad och därmed en ökad risk för minskade anslag anser Styrel-

sen att det bästa sättet att minska denna risk är att utveckla verk-

samheten.  

Detta ska ske inom ramen för Vision 2021 som innebär att antal 

fastställda nyckeltal ska öka med 20 % år 2020 jämfört med 

2019 samt med 21 % år 2021 jämfört med 2020 

Nå ut till fler personer 

med psykisk ohälsa.  

____ 

Öka medlemsantalet med 

21 % under 2021 

____ 

Öka den dagliga närvaron                    

med  20 % under 2020 

____ 

Öka antalet studiebesök  

med 21 % under 2021 

____ 

Öka bidragen med 20 % 

under 2020 

 
FONTÄNHUSET 
HELSINGBORG 

 
Norra strandgatan 8 
252 20 Helsingborg 

042-245060 

www.fontanhushbg.se 
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FRÅN TANKE TILL HANDLING 

VISION 2021 
som ett verktyg i den arbetsinriktade dagen 
på Fontänhuset Helsingborg  

 
Enhet 1:a Våning  
 Kontor / Reception 
 
 Öka antalet aktiva 
 Medlemmar  
 Med 20% under 2020  
                      
 Öka antalet  
 Tidningsutskick 
 med 20% under 2020 
 
 Öka inlägg på Facebook    
med 21% 
 
 
 Öka besöksfrekvensen  
 på Hemsidan  
 med 21% under 2021 

 

Enhet 2:a Våning 

Restaurang/Cafe 

 
Öka antalet aktiva med-
lemmar  med  
20% under 2020 
 
Öka utbudet i  
restaurang och cafè  
med 21% under 2021  

 
Enhet 3:e Våning 
Ekonomi/IT/Service 
 
Öka bidragen med 20% 
under 2020 
 
Förändra hur vi  
redovisar i Procentsats  
om intervaller  
20% under 2020  
för aktiva medlemmar i huset, 
samt de som är 
ute i arbete, skola eller praktik. 
 
Öka antalet  
privatpersoner och 
företag som stöttar verksam-
heten med  
21% under 2021 

 

NYCKELORDET ÄR TILLSAMMANS 

Med utgångspunkt från de 37 internationella riktlinjerna som är 

grundfundamentet i Fontänhusen World Wide   

NYCKELTAL  20% under 2020 

och 21% under 2021 
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De 37 olika riktlinjerna 

 
Fontänhusverksamheten finns runt om i hela vida världen, i alla de olika klubbhusen som finns utspridda i 

över hela 30 olika länder, grundar sig allesammans på 37 olika riktlinjer. 
Dessa riktlinjer är hjärtat för all Fontänhusgemenskap och fungerar som en ”rättighetsförklaring” för med-
lemmarna att kunna använda sig av och hänvisa till, men även som etiska och moraliska ”regler” för dem 

anställda och styrelsemedlemmarna att förhålla sig till. Riktlinjerna är till för att betona att ett klubbhus är 
en plats som erbjuder sina medlemmar respekt, möjligheter och en framtidstro trots sin psykiska ohälsa. 
Dessa riktlinjer utgör också grunden vid varje utvärdering av ett klubbhus kvalitet som utförs genom 

Clubhouse internationals ackrediteringsprocess. 
Detta för att säkerhetsställa att verksamheten verkligen bedrivs enligt Fontänhusmodellen och uppfyller de 
kriterier som behövs för att få lov att kalla sin verksamhet för ett Fontänhus.  

Vi tänkte presentera 2 riktlinjer lite mer på djupet i varje tidningsnummer, granska dem lite noggrannare 
för att försöka förstå deras budskap. Vrida och vända på dem för att på olika sätt och synvinklar tolka dem, 
samt även titta på olika situationer där riktlinjerna kan vara behjälpliga under vår arbetsinriktade dag. I 

detta nummer startar vi med att gå igenom riktlinje nr 1 & 2. Riktlinjerna är uppdelade i olika kategorier, 
varav de första 7 faller under kategorin medlemskap. 
 

Riktlinje nummer: 
 
1. Medlemskapet är frivilligt och utan tidsbegränsning. 

Vad menar man då med detta? 
Jo nämligen att du väljer själv om du vill bli medlem i ett Fontänhus eller inte. Efter att ha varit på vad vi 
brukar kalla för en medlemsintroduktion, där vi visat dig runt och berättat om hur verksamheten fungerar 

och vad det är man kan välja mellan att arbeta med under den arbetsinriktade dagen. Brukar vi be personen 
i fråga att komma hit vid ett par tillfällen för att helt enkelt känna efter om detta är en verksamhet och re-
habiliteringsmodell som känns rätt för just den personen. Väljer sedan individen att bli medlem får denne 

ett medlemsnummer på ett medlemskort och har därmed ett medlemskap på Helsingborgs Fontänhus som 
även innefattar medlemskap på alla andra Fontänhus i hela världen utan tidsbegränsning. 
Fast utan tidsbegränsning är faktiskt en sanning med modifikation och förutsätter att man följer vår själv-

klara värdegrund och nolltolerans mot alla former av hot och våld, om så inte görs har Fontänhuset rätt att, 
efter två samtal som både dokumenteras och signeras av medlemmen i fråga, samt två stycken handledare, 
häva/ avsluta medlemmens medlemskap för all framtid. Ganska så självklart egentligen tycker vi. 
 
2. Klubbhuset styr själva över godkännande av nya medlemmar. Medlemskapet är öppet för alla 

som har eller har haft psykisk ohälsa, om inte denna person utgör ett betydande hot mot den all-
männa säkerheten i klubbhusgemenskapen. 

För att bevara den befintliga klubbhusgemenskapen fungerar även en presumtiv medlems  
”känna sig för tid” som en möjlighet för huset att lära känna personen och kunna få en viss uppfattning om 

att personen i fråga tillhör den målgrupp som verksamheten riktar sig till och att individen inte riskerar att 
”störa” den klubbhusgemenskap och arbetsmiljö som vi tillsammans arbetat fram och trivs med. Efter att 
ha känt sig för vid ett par olika tillfällen tar den presumtiva medlemmen sedan ett beslut om ”hen” är in-

tresserad eller ej, under förutsättning att huset inte upplevt någonting som skulle kunna vara negativt för 
den befintliga gemenskapen så hälsas medlemmen varmt välkommen in i Fontänhusmodellens lilla familj. 
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Tips till självhjälp: 

Jag har ”fastnat” 

 Vad är viktigt för mig just nu?  

 Vad ger mig energi? 

 Var läcker jag energi? 

 Vad gör mig lycklig? 

 Vad kan jag släppa taget om? 

 Vilka människor trivs jag med? 

 Vad vill jag lägga mer fokus på? 

 Varför älskar jag mig själv?    

 

Tänk på, att ”nuet” är det viktigaste vi har. 

En bra idé är att börja prioritera sin energi i enlighet med listan här ovan. 

Var snäll mot dig själv och känn efter och lyssna på din magkänsla, den säger dig    allt 

du behöver veta för stunden. 

 

                                                                                                        Angela Kuster 

Lite info om vår hemsida 
Vi har på Fontänhuset Helsingborg det senaste året utvecklat vår egen hemsida, från att 

vara väldigt underutvecklad till att numera innehålla en hel del matnyttig information 

om verksamheten. 

Hemsidan är fortfarande under utveckling och det har kommit upp en hel del idéer om 

hur den ska utvecklas framöver till att bli både visuellt snyggare samt informativt 

bättre. På hemsidan kan man i nuläget få reda på vad det blir för mat under hela näst-

kommande vecka, samt även vad som händer generellt i huset under kommande vecka. 

Man kan även läsa och ladda ner nummer av vår egen tidning som numera heter fon-

tänhus nytt, samt få svar på vanliga frågor som presumtiva medlemmar eller bara all-

mänt nyfikna kan tänkas ha. 

Det finns även information om våra olika team, enheter, sociala aktiviteter samt vår 

friskvård som vi erbjuder våra medlemmar här på huset. Man kan även få information 

om Fontänhusverksamhetens  37 olika riktlinjer samt den positiva skillnad som Fon-

tänhusmodellen faktiskt gör för dels samhället men även för medlemmarnas personliga 

välbefinnande. 

Det finns även kontaktinformation på hemsidan om man skulle vilja komma i kontakt 

med oss här på Fontänhuset i Helsingborg.  

 

Ni hittar oss på adressen: www.fontanhushbg.se                

                                                                                             

  Av: Trolle  
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Intryck av ett Fontänhus 
 

Vad handlar egentligen organisationen Fontänhus om? 

Mitt namn är Moa och jag går första terminen på socionomprogrammet vid Lunds universitet. 

I december 2019 genomförde jag en veckas fältstudier vid Fontänhuset i Helsingborg, ett av 

många Fontänhus runt om i världen. Något som snabbt blev införstått var vikten av att faktiskt 

komma dit, d.v.s. att, för att kunna förstå vad verksamheten faktiskt handlar om och på vilket 

sätt den bedrivs är det nödvändigt att själv befinna sig på plats. 

 

I den här verksamheten arbetar handledare och medlemmar sida vid sida i en plan                  

organisation för att kunna ge en bättre tillvaro och stöd för personer med någon form av     

psykisk ohälsa. Från att inte ha vetat speciellt mycket om denna organisation blev det genast 

tydligt för mig hur betydelsefull den faktiskt är för dess medlemmar. Här finns en plats där de 

alla  är behövda, väntade, och kan vara sig själva. Sättet att arbeta är gynnsamt för den         

arbetsrehabiliterande typen av verksamhet som bedrivs här och alla bidrar på sitt eget sätt.  

Efter att ha fått hjälpa till i de olika enheterna som köket och kontoret har jag fått en djupare 

inblick i husets tillvägagångssätt som jag annars inte hade fått ta del av, och som              

socionomstudent är det väldigt givande att se att det finns många olika metoder för                

att hjälpa människor. 

  

Därför tycker jag att just Fontänhus modellen är något som borde uppmärksammas mer i   

samhället för att kunna ge fler människor möjligheten att hitta dit och kunna ta del av deras 

härliga gemenskap.  

 

Sist men inte minst är alla medverkande, medlemmar som handledare, otroligt vänliga och 

tillmötesgående människor som sprider glädje omkring sig vart de än vänder sig.                  

Därför vill jag passa på att tacka för min tid här och för att jag fått möjlighet att få en inblick   

i er verksamhet, som jag hoppas kommer kunna växa sig ännu större i framtiden.          

 

Moa Gunnarsson                     

8 



    Gemensam utvecklingsgrupp 

Gemensam utvecklingsgrupp är en samlingspunkt för att utveckla socialt arbete i Helsingborg.            

Gruppen som från start var mittpunkten i socialförvaltningens satsning på att öka delaktighet och inflytande 

för brukare i utvecklingen av verksamheten, har tagit upp nya förslag som bl.a kan ha kommit från         

Innovationsgruppen; för att undersöka vad som går att göra och vilka som är intresserade av att samverka i 

olika projekt och arbetsgrupper 

Projekten och nätverken som har växt har även fått en annan roll att kunna träffas för att nätverka med dem 

som inte är direkt involverade i de olika projekten men som tar upp aktuella frågor av gemensamt intresse. 

 

Vilka deltar? 

I den gemensamma utvecklingsgruppen möts medarbetare från socialförvaltningen,                                       

arbetsmarknadsförvaltningen och andra intresserade förvaltningar och myndigheter tillsammans med    

medlemmar/ representanter och brukarorganisationer samt andra personer med brukarerfarenhet. 

Gruppen är öppen för alla som vill delta i ett konstruktivt samtal. Föranmälan behövs inte och man binder 

inte upp sig. 

 

När? 

Gemensam utvecklingsgrupp träffas en gång i månaden, måndagar klockan 13.30– 15.30 på tredje          

våningen i Fontänhuset Helsingborgs lokaler på Norra Strandgatan 8. 

 

Kommande möten: 

20 Januari— huvudtema: Barnkonventionen blir svensk lag 

24 februari—tema ej klart, 16 mars— tema ej klart, 20 april—tema ej klart, 18 maj—tema ej klart 

 

Förslagen 

De konkreta förslag som inkommer, förs vidare till socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen 

för att undersöka om de kan leda till några förändringar. Ambitionen är att idéer skall tillvaratas på bästa 

möjliga sätt och att kontinuerligt återkoppla till vad som händer med dem olika förslagen. 

 

      VAR  NYFIKEN!  

KOM, LYSSNA OCH DELA MED DIG AV DINA TANKAR, KUNSKAPER, ERFARENHETER! 

 

För mer information, frågor och förslag:                                                                                                       

Kontakta David Bergström, kommunikatör på socialförvaltningen 

Telefon: 042– 104262 

E-post: david.bergstrom@helsingborg.se 

All information i denna artikel finns att hämta på Helsingborgs hemsida under: 

http://oppnasoc.helsingborg.se/utveckling/gemensam-utvecklingsgrupp 
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Fontänhuset och jag 

med nya andetag 

I andetaget: Peter Fryksäter 

 

 

Med en lagom inspiration och ett väl           

fungerande öga för allt som jag möter här på 

Fontänhuset, så heter en tidig reaktion på 

ögonblicket. Ingen blir lämnad i sticket,      

Fontänhuset bryr sig om alla oss medlemmar 

och den arbetsinriktade dagen skapar nya          

arbetsuppgifter. 

Det som i princip ger oss målmedvetenhet att 

uppfatta det som inte är medvetet,  

så fungerar dessa andetag.  

Inom den starka visionen om ett levande    

tidspressat intryck, uttrycks flera åsikter. 

Som andetaget leder ordet skapar               

sammanfattningen ett poetiskt lyckosamt     

tidsflöde.  

Med huvudet på skaft så är livet desto mera 

vägledd att med jag som nya andetag existera 

med Fontänhuset. 

Värderingen vattnas med tillit och ett levande 

modernt förfarande, genom alla hinder och 

prövningar stärks vi och växer som människor. 

Den minsta delen utav andetagen är jag som 

individ i flera andningar, liksom växande och 

anförd med ett Fontänhus i tidens          

Helsingborg. 
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Julen har stått för dörren, likaså de andetag 

som vi med stort sinne för humor sätter ihop.  

Mera levande snöflingor samt en verklighet i 

mitten utav ett rikligt äventyr.  

Det pågående syret i alla jämna och udda     

livskorridorer, lägger sin tid med                    

Fontänhusets vinklar. 

Fontänhuset och jag med nya andetag,           

ny input till vardagen.  

Ny kraft att existera  tillsammans och växa 

med nya andetag.  

Det är lagt i vårt ödmjuka leende, att alltid       

i små och stora stunder le till varandra. 

Detta är en god tid och ett nytt andetag,      

mellan allting som vi upplever i vår vardag 

och tiden här på Fontänhuset i Helsingborg. 
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Olympiska spelen i Tokyo 2020 

 
Olympiska sommarspelen 2020 kommer att hållas i Tokyo mellan den 24:e juli och den 

9:de augusti.  

Jag har aldrig haft något större intresse för olympiska spelen tidigare, varken sommar eller vinter och 

har därför aldrig följt det då jag ej finner det givande med konventionella sporter. 2020 kommer dock 

med vissa förändringar av OS-programmet då internationella olympiska kommittén (IOK) i ett möte 

2016 bestämde att Olympiska spelen skulle få tillskott i form av  5 nya sporter. 

 

Dessa sporter kommer att vara Baseboll/softboll, karate, surfing, sportklättring samt skateboarding. 

Av dessa sporter så är det skateboarding som lockar mig mest då jag tidigare varit aktiv skateboardå-

kare, inte numera på grund av diverse skäl, men sporten ligger mig fortfarande väldigt varmt om 

hjärtat, och följer kontinuerligt vad som händer inom skate-kulturen. Därför ska det bli intressant att 

se skateboard i OS för första gången någonsin.  

 

Tävlingarna i skateboarding kommer vara uppdelade på två olika grenar, Street och Park, och en ka-

tegori för kvinnor och en för män. 

Street innebär att banan ska så mycket som möjligt efterlikna en vanlig stadsmiljö med hinder så som 

trappor, trappräcken, bänkar med mera att göra trick på. 

Park kan enklast förklaras som att man åker i tomma swimmingpooler av den runda typen och kan 

utföra bl.a. luftburna tricks osv. 

Exempel på Streetskating… Trick ner för en trappa 

Att skateboarding ska vara med i OS har varit väldigt kontroversiellt bland många 

skateboardåkare då sporten traditionellt sett varit ganska så rebellisk och varit en motpol mot 

andra sporter. 

Det finns ibland en viss oro att sporten ska bli kommersialiserad ju mer populär den blir och 

att stora företag som t.ex. Nike och Adidas med stora resurser ska tränga ut mindre skejt-ägda 

företag.Det finns också en oro att de stora företagen inte har sportens välbefinnande i åtanke i 

samma utsträckning som dem mindre skejtägda företagen har. 

Vissa anser även att skateboarding inte är en sport som man ska tävla i och att det inte ska 

vara regler som i vanliga sporter då skateboarding är en mer fri och rebellisk sport. 

Vissa vill inte ens kalla det en sport utan en konstform, hobby eller livsstil.  
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Skatepark med pooler, även kallat bowls 

Jag själv är dock positiv till att ha med skateboarding i OS, jag tycker det är positivt att sporten 

växer och att fler får upp ögonen för den genom bl.a exponering i OS. 

Det kommer även att vara positivt för Olympiska spelen då en yngre målgrupp kommer lockas 

att kolla.  

 

Det kommer att bli intressant att se exakt hur upplägget kommer att se ut när det är dags för OS, 

jag är ganska förväntansfull och hoppas på att det blir en succé och att sporten även i framtiden 

kommer att finnas med i OS-programmet samt att den kommer att fortsätta växa.  

Skateboarding har ändå funnits sen 1970-talet så tycker det är dags för OS nu. 

Källor:  

https://sok.se/arkiv-for-artiklar/2018-06-26-skateboard-

ny-sport-i-topp-och-talang.html 

 

https://www.olympic.org/tokyo-2020 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Summer_Olympics Trolle 
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Jag vill tipsa om två olika böcker skrivna av 

Anders Hansen. Han är psykiater och förfat-

tare och har skrivit flera böcker om hjärnan 

och även gjort TV-program och sommarpra-

tat i radio. 

Den första boken jag läst heter ”Hjärnstark” 

som är den bok han blivit mest känd för. 

Den kom ut 2016 och numera finns också 

en förkortad version som ljudbok och e-bok. 

Den heter ”Hjärnstark. Den korta version-

en”. Där beskriver han hur oerhört mycket 

som händer i huvudet när vi rör på oss. 

Helst ska man ge sig ut på en joggingrunda 

eller annan intensiv motion som höjer pul-

sen ordentligt men även enklare motion som 

promenader gör en hel del nytta. Minnet 

fungerar bättre, man sover bättre och både 

depression och ångest minskar när man 

motionerar.  

Men han talar inte om hur man ska göra för 

att det verkligen ska bli av! Det är ju inte 

alltid så lätt att förvandla sig från soffpotatis 

till hurtbulle, särskilt om man inte mår så 

bra. Men boken ger ändå en hel del 

motivation. Man får nytt hopp om att kunna 

förändra sitt liv och sitt mående. Sen får 

man försöka planera in regelbundna tider då 

man ska motionera. Hörlurar med musik 

eller en ljudbok kan också göra det lättare. 

Ska man börja springa bör man köpa ett par 

riktiga joggingskor. Då får man bättre studs i 

stegen och mindre risk att skada sig jämfört 

med enklare gympaskor.  

Anders Hansen 

Den andra boken jag läst heter "Skärmhjärnan: 

hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss 

stressade, deprimerade och ångestfyllda". Den 

ger en ganska skrämmande bild av hur bero-

ende många blivit av sociala medier och annat 

på sin mobiltelefon på senare år, framför allt 

ungdomar och även små barn. Apparna utfor-

mas medvetet för att maximera den beroende-

framkallande effekten. Det finns forskning som 

visar att vi påverkas mycket av det och att 

många mår sämre och får mer tendenser till de-

pression, stress och sämre sömn när de använ-

der dator eller mobil flera timmar om dagen. 

Detta gäller inte alla. Det verkar som de som är 

utåtriktade och har ett väl fungerande socialt liv 

i andra sammanhang kan må bra av att använda 

sociala medier, medan de som är mer osäkra 

och har sämre självförtroende verkar må sämre 

ju mer tid de ägnar åt sociala medier. Man be-

höver inte avstå helt, bara man begränsar tiden 

till kanske en timme om dagen så kan man må 

betydligt bättre. 

Orkar man inte läsa eller lyssna på böckerna så 

kan man titta på TV-serien på 5 avsnitt. Den 

heter ”Din hjärna” och finns på SVT play (fram 

till april). 

Vill man lyssna på hans sommarprat hittar man 

det på sr.se (sök på Anders Hansen). 

  BOKTIPS 

Dan Svenhall 
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Bidraget från Frimurarna år 2019 

 

 

Tusen tack å hela Fontänhusets väg 

nar. Vi är så glada för bidraget! 

Fontänhuset Helsingborg är en  

verksamhet som lägger fokus på det 

friska hos människor och som jobbar 

tillsammans för att hjälpa personer 

med någon form av psykiskt ohälsa 

att växa och utvecklas i en  

arbetsrehabiliterande miljö full av 

värme och glädje.  

En plats där just Du är önskad,  

väntad och behövd. En plats där du 

får vara dig själv.  

Ett hus där alla är lika olika.  

Torsdagen den 12 december 2019 var jag i Frimurarnas lokal för att ta emot bidraget de 

varit generösa att tilldela vår verksamhet för att möjliggöra den gemensamma sommarse-

mestern till Gekås, Ullared juli 2020. När jag kom dit var det först en utdelningsceremoni 

med motivering till vad de olika bidragen är tänkta att gå till och efter det serverades en 

god lunch med dryck och dessert, samt att man då fick möjlighet att berätta kort om sin 

organisation.  /Alice 

Foto: Fotograf Sayed Khatib/Öresundsbild 
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Morsan och farsan skilde sig 1970.  

Redan som 2-åring stryk och sedan resten av min 

uppväxt. Jag fick även ta emot bestraffningarna 

som mina syskon skulle haft. Det hände att jag fick 

så mycket stryk att jag svimmade men det var det 

ingen som brydde sig om.  När jag var 3-4 år blev 

jag även sexuellt utnyttjad av en släkting, mina för-

äldrar visste om det men dem sa aldrig något. När 

jag var i 8-års åldern    träffade min mamma en ny 

man. Han och hans kompis började att bjuda mig 

på vin. Vi flyttade till Perstorp, nu hade även min       

mammas nya man börjat misshandla mig och detta 

fortsatte under flera år.  När jag var i 14–års åldern 

började jag åka till Helsingborg på helgerna till 

mina kompisar.  Det var då drogerna kom in i bil-

den, det var  cannabis och mycket alkohol, det var 

det lätt för oss att få tag på i Helsingör.  

Så blev det snabbt varenda helg, jag började 

skolka, fick byta skola ofta, hamnade på           

ungdomsvårdsskola i 9 månader, så där höll det på 

i flera år. Missbruket ökade, och provade även på 

tyngre droger. För att ha råd med drogerna blev det 

mycket kriminalitet bl.a gjorde jag inbrott i källare 

och affärer. Jag tyckte det var kul och spännande, 

polisen och socialen blev inblandade.  

Morsan visste om det hela tiden men brydde sig 

inte nämnvärt.  När jag var i 20-25 års ålder hade 

jag även börjat missbruka tabletter, det var enkelt 

att få tag på det var bara att gå till flera olika lä-

kare. En läkare som jag gick till skrev ut 800 ta-

bletter per månad som var narkotika klassad.  

Missbruket eskalerade och såhär höll det på fram 

till 1997. Jag var konstant påverkad och yr i         

huvudet. Jag livnärde mig på stölder och stöldgod-

set sålde jag sedan till langarna för struntsummor 

för att   finansiera drogerna. Det konstiga kan jag 

tycka är att jag aldrig åkte fast. Socialen hjälpte 

mig så jag fick en lägenhet men den blev jag av 

med för   pengarna som skulle vara till hyran köpte 

jag     droger för istället.  

1991 träffade jag en kvinna som jag hade ett      

förhållande med, 1993 fick vi vårt första barn och 

1996 kom vårt andra.  

Hon visste om att jag missbrukade, men under åren 

som vi bodde ihop lade jag av med missbruket. 

1997 tog förhållandet slut. Hon försökte sätta dit 

mig för att få ensam vårdnad om barnen. 

Efter separationen ökade mitt missbruk mer och 

mer, jag gick från gram till hekto.  

Jag brydde mig inte om något.  

Jag och mina tre polare drack 10 -15st 75:or per 

helg under ett års tid. 

År 1991 innan jag träffade min flickvän tog jag en 

kraftig överdos av amfetamin och gick in en     

psykos. Jag pratade oavbrutet i 5 dygn, sov inte 

och såg en massa saker som inte fanns och mådde 

om möjligt ännu sämre efter detta.  

Jag försökte övertala mina polare att hjälpa mig ta 

mitt liv, jag tom blåste dom på knarkskulder men 

det hjälpte inte heller.  

Jag var bostadslös i väldigt många år, bodde på 

gatan, ibland hos polare, ibland på Fenix.  

Jag har varit inne på 17 olika behandlingar, 8-10 

ville jag inte på själv men socialen tjatade in mig, 

jag insåg inte mina problem, jag rökte ju bara 

hasch tyckte jag! Sedan kom jag till livtaget som är 

ett 12 stegs    program och det ingår 1 års efter-

vård. Detta höll i 17 månader, ända tills jag en dag     

hittade 1g amfetamin på gatan och doppade fingret 

litegrand. Det räckte för att vara tillbaka i         

missbruket återigen och det varade i flera år.  

Jag åkte sedan tillbaka till livtaget i en månad, den 

nykterheten höll  i 4 månader sen var jag tillbaka 

igen, så höll det på ett par år till. 

2017 var jag så trött på skiten efter 36 år i        

blandmissbruk och med den ångest jag ständigt 

hade, till sist sökte jag mig själv med hjälp av                   

socialen till Olsgården, där var jag i 11 månader 

och fem dagar. Första tiden var ett rent helvete 

men jag ville verkligen inte tillbaka, så jag klarade 

det, jag fick ett boende i Ödåkra och så småningom 

en egen lägenhet. Idag mår jag bra, men visst kom-

mer suget tillbaka ibland. Men jag kommer inte att 

gå tillbaka till det livet igen, idag har jag jätte bra 

kontakt med mina barn och ser ljust på framtiden.  

Det är verkligen en seger att ha tagit sig ur det   

helvetet som jag inte ens önskar min värsta ovän, 

för ni ska veta att det är ett helvete att leva det livet 

och ett ännu värre helvete att ta sig ur det igen. 

- Tommy  

 

Mitt liv som narkoman 
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Min resa till Fontänhuset Helsingborg 

Hej! Mitt namn är Alice, jag fyller 27 år i januari. Jag är född år 1993 i Huddinge, söder om 

Stockholm. Strax innan jag skulle fylla 2 år flyttade jag och min mamma ner till Helsingborg 

och här har vi bott sedan dess.  

 

 

 

 

                

     

  

 

Fram till slutet av 2013 hade jag ingen aning om vad Fontänhuset var eller ens att det         

överhuvudtaget fanns.  

I början av januari 2014 fick jag information via mitt dåvarande boendestöd som jag hade det 

året när jag bodde i en så kallad träningslägenhet på Fredriksdal vid det gamla vattentornet. 

Det var en bostad jag fick genom kommunens bostadssociala program på grund av att jag inte 

hade någonstans att ta vägen efter att beslutet om familjehem via socialtjänsten upphörde        

i december samma år.  

En av personalen i det stödteamet hade kontakt med en tidigare anställd handledarna här på 

Fontänhuset Helsingborg och frågade mig om jag ville göra ett studiebesök där.  

Med tanke på att jag var klar med mina gymnasiestudier och inte hade någon daglig         

sysselsättning sa jag på studs JA och vi bokade in ett nybesök som blev ett medlemsintro     

och efter att jag varit i huset omkring 2 veckor beslöt jag mig för att bli medlem. 

Så fort jag klev in genom dörrarna kände jag vilken värme och medmänsklighet som fanns i  

huset och hur alla som var där verkligen stöttade varandra och hade roligt tillsammans. 

Jag valde kontoret som min huvudsakliga arbetsplats och jag kan inte önska mig bättre och 

roligare kollegor än vad jag har där idag. På kontoret sysslar jag med allt i mellan att logga    

kuvert till att adressera kuvert, som vi sedan sänder iväg vår tidning i.  

Jag håller i pennan på enhetsmötena på morgnarna, eller på eftermiddagarna. 

Och jag sitter i vår reception och tar emot medlemmar och besökare.       

Alice 

5 SNABBA OM MIG 

KATT ELLER FÅGEL? KATT 

CHOKLAD ELLER LÖSGODIS? CHOKLAD 

KAFFE ELLER JUICE? KAFFE 

SOMMAR ELER VINTER? SOMMAR 

TRÄSLÖJD ELLER SYSLÖJD? SYSLÖJD 
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Sociala aktiviteter våren 2020 
 

Under året kommer vi att hitta på lite olika sociala aktiviteter tillsammans om onsdags kvällarna                            

mellan kl 16.00-19.00 

 

Vi startade upp årets aktiviteter med en gemensam  filmkväll ”huset” den 15 januari .  

22 januari kommer  vi att utmana varandra i frågespor t med Buzz ( TV -spel ). 

29 januari kommer  vi att ha en bordshockey turner ing. 

5 februari spelar  vi Bowling på Olympia bowlinghall. 

12 februari har  vi en fikakväll med önskemusik  

13 februari går  vi iväg och tittar  på Helsingborgs revyns genrep. 

19 februari har  vi en musikquiz. 

26 februari går  vi på bio. 

4 mars kommer  vår  yogalärare Synvis hit, för  att berätta lite närmare om/ hur  yoga och mindful-

ness kan påverka våra sinnen positivt. 

11 mars kommer  Rauger  från Fr iskis och Svettis hit för  att prata om vikten av god kosthållning 

och träning. 

18 mars har  vi en gemensam filmkväll på ”huset” igen. 

Fortsatt planering för vårens sociala aktiviteter följer med nästa tidning, som ges ut  
i slutet av mars månad. 
 

(Med reservation för ändringar) 

 

Nytt upplägg och namn på vår tidning 

 
Som du kanske redan har märkt så har vi sedan förra numret bytt namn på vår tidning. Från No Shame 

till Fontänhusnytt. Anledningen till namnbytet är att vi bytt handledare på kontoret och i samband med 

detta så tänkte vi att vi skulle fräscha upp vår tidning lite med ett nytt namn och koncept. Vi har tänkt 

över lite vad vi vill förmedla med vår tidning och vem vi riktar oss till, och bland annat kommit fram 

till att vi ska ett bestämt antal fasta artiklar som handlar om psykisk ohälsa och även vad som hänt och 

händer i huset samt information om Fontänhusverksamheten. Men såklart så kommer det även finnas 

artiklar om andra ämnen, allt mellan himmel och jord, precis som vanligt. Vi har även filat lite på lay-

outen på tidningen så att det ska se lite mer inbjudande ut att läsa. Vi hoppas att du som läsare kommer 

att gilla det nya formatet.  

 

Trolle 
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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) 

Drottninggatan Helsingborg  

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 

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? 
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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 

 

 

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 
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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 


