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Tidningsredaktionen har ordet 

 

Nu är sommaren slut och hösten nalkas. Vi på Fontänhuset Helsingborg vill, som alltid, tacka alla som har 

hjälpt till att framställa detta nummer av Fontänhusnytt. Under sommaren har det hänt en hel del aktivite-

ter på huset. Våra hyggedagar har rullat på och bland annat har vi spelat minigolf, kört gokart, varit på 

Ven och Sofiero. Vi har även fått besök av cykeltruppen ’’Psykla för Fontänhusen’’ vilket finns att läsa 

om längre fram i detta nummer.  

Nu i september så har vi kommit igång med söndags- och kvällsöppet igen. Det känns bra att vara tillbaka 

i gamla rutiner igen och vi ser fram emot en händelserik höst och vinter här på huset.  

I detta nummer har vi som vanligt fått till en blandning av olika artiklar med olika ämnen såsom psykisk 

ohälsa, faktaartiklar, aktiviteter och upplevelser samt annat smått och gott. Eftersom vi fortfarande håller 

på att bestämma vilka aktiviteter vi ska ha när vi har kvällsöppet på onsdagar de kommande veckorna, så 

har vi ingen artikel om kommande aktiviteter i denna upplaga. 

Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar i huset att delta i tidningsarbetet. Utöver att skriva artiklar och 

korrekturläsa finns det alltid utrymme för att bidra med annat, exempelvis illustrationer till tidningen.  

Dessutom kan man alltid höra av sig om synpunkter, förslag och feedback genom att maila oss på  

kontoret@fontanhushbg.se. 

 

Redaktionen vill önska alla våra läsare ett fortsatt trevligt 2022! 
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Vad är Fontänhusrörelsen? 

Fontänhusrörelsen grundades redan 1948 i New 

York USA av sex stycken före detta mentalsjuk-

huspatienter. 

Dessa individer ville inte hospitaliseras och var-

ken 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 bak-

gården 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 journa-

list 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 vare 

henne öppnades det första Fontänhuset utanför 

USAs gränser på Götgatan 8 i Stockholm, år 

1980. 

Internationellt finns det idag ca 400 olika Fontän-

hus utspridda över hela världen och i samtliga 

världsdelar. I vårt avlånga land Sverige ligger 13 

av Fontänhusen placerade. Tonvikten för samt-

liga Fontänhus är, oavsett var i världen de befin-

ner sig, relationer och att medlemmarna ska 

återfå sin  produktivitet, kreativitet samt sitt själv-

förtroende.  

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 återträda till samhället 

igen.  

Målgruppen är människor i alla dess olika for-

mer och åldrar mellan 18 och 65 år som har el-

ler har haft någon form av psykisk ohälsa.  

Alla klubbhus syfte är att erbjuda en menings-

full, arbetsinriktad dag vid någon av klubb-

husets enheter.  

Anställda 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 frivil-

ligt och helt kravlöst. Klubbhusen ska dess-

utom utanför arbetstid ge möjlighet till sociala 

aktiviteter, detta för att öka medlemmarnas livs-

kvalitet. 

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, ef-

tersom ett Fontänhus drivs just för dem. 
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Fontänhuset riktar sig till dig mellan 18 och 65 år som lever med någon form av psykisk ohälsa. Vi hjälper 

dig att bryta isolering och skapa en meningsfull tillvaro. Hit är du välkommen precis som du är, här är 

du väntad, önskad och behövd. 

 

• Fontänhuset är en arbetsrehabiliterande verksamhet med utrymme för anpassning på individnivå. 

• Du väljer själv dina arbetstider och arbetsuppgifter. 

• Arbetsuppgifter finns inom exempelvis kök, kontor och service. 

• Vi arbetar sida vid sida med varandra, handledare som medlem. 

 

Ring eller maila oss och boka ett medlemsintro. Du får då komma hit och träffa en handledare samt en 

medlem som ger dig en liten rundvisning samt lite information. Sedan sätter vi oss och tar en fika och ser 

om det finns något som Fontänhuset kan erbjuda just dig! 

 

 

 

kontakt@fontanhushbg.se 

042-245060 

Vill du bli medlem? 
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Gokarttävling den 6 juli 

Detta var en hyggedag som skedde på 
Väla Motorstadion i Helsingborg. Vi var 

9 personer som deltog denna soliga juli-
dag. Vi körde två tävlingar. Först en 
kvaltävling om 6 varv. Den som hade 

snabbaste varvtiden på dessa varv av-
gjorde hur startlistan blev i den avgö-
rande tävlingen. I tävlingen var det 7 

varv, med totalt 8 deltagare. 

Det var en spännande och jättekul tävling och deltagarna kom upp i 
90 km i timmen på långrakan in mot mål. Vi hade en strikt genom-
gång med regler och hjälmtvång var ett måste. Trots detta hände 
några incidenter. En av deltagarna kraschade, men klarade sig utan 
sjukhusbesök. 
 
På första plats i finalen kom Ola med drygt 10 sekunders avstånd till 

tvåan som var Magnus. På tredje plats kom undertecknad Mika. To-
talt var vi på Väla Motorstadion i en och en halv timme. 

Helsingborg Gokart Väla Motorstadion sett från ovan. 

Tre lyckliga vinnare! Skribent: Mika Mirsch med hjälp av Mikael Ekberg. 
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Mitt besök på Kullaberg 
 

Häromveckan så var jag med min kompis 

på Kullaberg. När min kompis spontant 

ringde och frågade om jag ville hänga med 

så svarade jag ja direkt, eftersom jag inte 

har varit där på minst 20år, dvs sen jag var 

liten. 

 

Kullaberg är namnet på ett naturreservat 

som ligger på Kullahalvön som ligger 

mittemellan Öresund och Skälderviken, i  

Höganäs kommun. 

På Kullaberg finns det väldigt vacker natur med branta 

klippor och bra utsikt. Det finns även ett unikt djurliv 

med bl.a. räv, grävling, rådjur, vildsvin, ormar, ödlor. 

Det finns också ca 20 st olika grottor att utforska samt 

det kontroversiella konstverket Nimis av konstnären 

Lars Vilks. Nimis är byggt av drivved och gamla plan-

kor. 

 

När jag var där med min kompis så vandrade vi rätt fritt 

utanför vandringslederna på stenarna och klipporna så 

det var mycket klättrande och hoppande mellan stora 

stenbumlingar. Det var väldigt slitsamt då jag är rätt ur 

form och man måste vara väldigt försiktig så att man 

inte ramlar då det är vanligt med fallolyckor på  

Kullaberg.  

Del av Nimis 

Vacker utsikt 

Innan jag åker dit nästa gång ska jag göra lite research var man hittar alla grottor.  

Vi hittade endast en av grottorna, Silvergrottan, då den var utmarkerad med målade pilar på ste-

narna. Vi besökte tyvärr inte heller Nimis då vi var osäkra på var det låg någonstans.  

Jag skulle kolla allt sånt på mobilen var det tänkt men det gick inte, eftersom jag var utan täckning 

på telefonen.  

Det var dock ändå värt att åka dit bara för utsikten och naturens skull. Även om man inte vill 

klättra runt i bergen så finns det enklare vandringsleder och det är värt det bara för utsiktens skull. 

Det finns även en vacker fyr på Kullberg som man kan besöka. Jag kan definitivt rekommendera 

ett besök till Kullaberg. 

 

Skribent: Trolle 

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

https://www.hoganas.se/visit-hoganas/upptack-hoganas/uppleva/kullaberg.html 

7



Spontana bilder tagna i huset 
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Dagens insikt 

Skuld säger: ”Jag gjorde ett misstag.” 

Skam säger: ”Jag är ett misstag.” 

Självmedkänsla säger: ”Alla gör misstag, det är mänskligt att fela.” 

Acceptans säger: ”Jag accepterar mina misstag och försöker ta lärdom.” 

Skribent: Nathalie Green 
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Forskning: Fontänhus gör skillnad

Flera studier visar stöd för att 

fontänhusmodellen är effektiv. Bland 

annat har det visats att deltagande på 

Fontänhus tenderar att tydligt förbättra 

välmående, leder till större framgång på 

arbetsmarknaden och en lägre 

återbesöksgrad på sjukhus bland 

deltagande medlemmar (McKay, 

Nugent, Johnsen, Eaton & Lidz 2018; 

Huldt, Malmquist & Vikberg 2022; 

Bouvet, Battin & Le Roy-Hatala 2015). 

Nedan kan du läsa mer om dessa 

resultat och de studier som de grundas 

på. 

Tydlig förbättring av 

välmående 

Payoff genomförde en svensk studie om 

fontänhus i Sverige år 2021. Deltagare som 

varit aktiva medlemmar i två år frågades 

om hur de mådde innan kontakt med 

fontänhus och om deras mående efter 

jämfört med innan påbörjat deltagande i 

fontänhus. Tre av fyra uppgav att de 

mådde dåligt eller mycket dåligt innan de 

fått stöd av fontänhusen medan fyra av fem 

uppgav att de mådde bättre eller mycket 

bättre efter att de fått stöd. 36% av de 

tillfrågade uppger att de dessutom mår 

mycket bättre och för ungefär en tredjedel 

tog det mindre än en månad innan deras 

mående började förbättras (Huldt, 

Malmquist & Vikberg 2022). 

 

 

Dessa resultat ligger i linje med vad andra 

studier har visat, eftersom en 

litteraturstudie av McKay et al. (2018) 

också funnit flera studier som talar för att 

deltagande i fontänhus tenderar att 

förbättra mående. Även litteraturstudien av 

Bouvet et al. (2015) kom fram till att 

fontänhusmedlemmar bland annat har 

högre livskvalité än människor i andra 

psykosociala rehabiliteringsprogram. 

Payoffs studie visar även att 

fontänhusmedlemmar får flera andra goda 

effekter av fontänhus som fler sociala 

kontakter och vänner, rutiner i vardagen 

och något meningsfullt att göra. Detta är 

saker som i sig också kan höja välmående. 

Medlemmar berättar att de är väldigt nöjda 

med det stöd de får från fontänhusen och 

flera av dem säger dessutom att det varit 

direkt livsavgörande (Huldt, Malmquist & 

Vikberg 2022).  

McKay et al. (2018) fann att andra studier 

också visar koppling mellan deltagande i 

fontänhus och bättre socialt kontaktnät. 

Ökad framgång på 

arbetsmarknaden 
Därtill talar Payoffs studie för att 

deltagande i fontänhus leder till ökad 

framgång på arbetsmarknaden (Huldt, 

Malmquist & Vikberg 2022). I litteratur-

studien av McKay et al. (2018) nämns flera 

studier som stödjer detta. Bland annat har 

en studie gjorts som jämför effekten av ett 

fontänhus övergångsanställning och 

PACT, som är en annan modell för att 

hjälpa människor tillbaka i arbete. Studien 

visade att fontänhusets övergångs-

anställning hade bättre eller likvärdiga 

resultat som PACT. 

Likaså kom Bouvet et al. (2015) fram till 

att fontänhusmedlemmar får mer avlönat 

arbete och jobb av högre kvalité än dem 

som deltar i andra rehabiliteringsprogram.  
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Skribent: Ludwig Welinder 

En studie av Schonebaum & Boyd (2012) 

kom fram till att deltagande i den 

arbetsorienterade dagen på fontänhus hade 

tydlig positiv effekt på genomsnittlig 

anställningstid och troligen gör deltagare 

mer redo för arbete. 

Minskad sjukhusinläggning 

och förbrukning av andra 

samhällsresurser 

Studier pekar även mot att deltagande i 

fontänhus leder till minskad förbrukning av 

resurser från samhället, däribland 

sjukhusinläggning. McKay et al. (2018) 

kom fram till att det finns flera studier som 

visat korrelation mellan deltagande på 

fontänhus och fördröjning eller minskning 

av sjukhusinläggningar bland deltagare. 

Dock är många av dessa studier från de 

tidiga stadierna av fontänhusen, men det 

finns också flera som gjorts på senare år 

med varierande nivå av bevis. 

Bouvet et al. (2015) nådde också slutsatsen 

att fontänhusmedlemmar mer sällan läggs 

in på sjukhus än dem som deltar i andra 

rehabiliteringsprogram. 

Även Di Masso, Avi-Itzhak & Obler 

(2001) har undersökt detta och kom bland 

annat fram till att högre grad av deltagande 

på ett fontänhus ledde till lägre grad av 

återfall till sjukhus, jämfört med de som 

deltog mindre i fontänhuset. 

I Payoffs studie av fontänhus blev 

slutsatserna liknande. Deltagande i 

fontänhus ledde till minskad förbrukning 

av sjukvård och andra samhällsresurser 

(Huldt, Malmquist & Vikberg 2022). 

Fontänhus är mycket 

kostnadseffektiva för 

samhället 

Både McKay et al. (2018) och Payoff 

(Huldt, Malmquiest & Vikberg 2022) 

kommer fram till slutsatsen att fontänhus 

gör stor skillnad och är mycket 

kostnadseffektiva för samhället. I Payoffs 

studie skriver de att deltagande i fontänhus 

leder till ökad framgång på 

arbetsmarknaden samt minskad 

förbrukning av samhällsresurser, vars 

samhällsekonomiska intäkt klart 

överskrider den relativt låga kostnaden för 

att driva fontänhus. Därmed skapar 

fontänhusen en stor samhällsekonomisk 

lönsamhet. 

McKay et al. (2018) skriver att forskningen 

som ger stöd för fontänhus är växande, 

men att fler studier är nödvändiga för att få 

en bättre bild av dess effektivitet. De 

avslutar dock med att säga att trots dessa 

restriktioner så ger studierna som tagits 

upp i deras avhandling tillräckligt med 

bevis för att motivera till att stödja 

fontänhus som en del av åter-

rehabiliterande tjänster för de med psykisk 

ohälsa. 

Referenser: 

Bouvet, C., Battin, C., & Le Roy-Hatala, C. (2015). Le modèle 

Clubhouse pour les personnes souffrant de 

troubles psychiques : revue de littérature et 

expérience française [The Clubhouse model 

for people with severe mental illnesses: 

Literature review and French 

experiment]. L'Encephale, 41(6), 477–486.  

Huldt, J., Malmquist, C. & Vikberg, S. (2022). Slutrapport 

utvärdering: Socioekonomiskt utvärdering, 

Sveriges Fontänhus Riksförbund. Payoff 

AB. 

Masso, J. & Avi-Itzhak, T. & Obler, D. (2001). The clubhouse 

model: An outcome study on attendance, 

work attainment and status, and 

hospitalization recidivism. Work (Reading, 

Mass.). 17. 23-30. 

McKay, C., Nugent, K. L., Johnsen, M., Eaton, W. W., & Lidz, 

C. W. (2018). A systematic review of 

evidence for the clubhouse model of 

psychosocial rehabilitation. Administration 

and Policy in Mental Health and Mental 

Health Services Research, 45(1), 28-47. 

Schonebaum, A., & Boyd, J. (2012). Work-ordered day as a 

catalyst of competitive employment success. 

Psychiatric Rehabilitation Journal, 35(5), 

391. 

  

11



Tack för i somras, Elin!  

Elin Johansson har varit vår sommarvikarie hos oss på Fontänhuset i Helsingborg. Hon har 
mestadels varit på köks- och restaurangenheten men har även provat på att arbeta på enheten 
administration- och service. I denna artikel kan ni läsa om min intervju med henne. 

Det är eftermiddag och solen gassar på. Vi är stekheta men humöret är på topp. Elin verkar 
vara en mycket utåtriktad och positiv ung kvinna, som skiner lika starkt som solen.   

Elin kommer ursprungligen från Borås, hon har även bott tre år i Oslo men är numera bosatt i 
Helsingborg, med fästman och deras två barn. Hon studerar till socialpedagog med särskild 
kompetens inom KBT, på Yrkeshögskolan Sverigehälsan i Malmö. Utbildningen är på två år 
varefter hon skall påbörja sitt andra år. Genom sin utbildning fick hon reda på vad Fontänhu-
set var för något och kände då att det verkade vara en verksamhet som passade henne som 
handen i handsken. Detta leder mig till att fråga henne om hur hon har upplevt tiden här hos 
oss.   

“Jag tycker att det har varit helt fantastiskt att få ta del av 
den här gemenskapen som råder i huset.  Jag känner mig 
alltid välkommen hit och alla medlemmarna och hand-
ledarna får mig att känna mig värdefull. Jag har lärt mig 
att psykisk ohälsa kan se så olika ut för olika människor 
och en av de viktigaste sakerna jag har lärt mig är vikten 
av relationsskapande, att man behöver skapa en relation 
med personen för att veta vad som motiverar och 
entusiasmerar just den personen. Då det är olika för 
alla.”   
 

Jag frågar Elin vad hon tycker om att göra på fritiden: 

“Då jag har två barn och samtidigt arbetar så har jag inte 
mycket tid över för fritid. Men får jag tid över älskar jag 
att dansa Zumba eller träffa någon härlig vän.”   

 Har du någon favoritartist och favoritfilm:   

“Jag lyssnar på all slags musik men en artist som ofta återkommer i min spellista är artisten 
Beyoncé, tycker hon har en fantastisk röst och är en inspirerande människa. På favoritfilm 
svara jag Titanic. Den är romantisk men sorglig på samma gång och jag anser att den är en av 
tidernas bästa filmer någonsin.”   

Vad tycker Elin har varit det bästa med Fontänhuset:  

“Åh det är mycket! Men jag gillar den härliga stämningen och miljön som är här på huset och 
att man arbetar sida vid sida, man är ett team helt enkelt.”   

Jag avslutar den här intervjun med att fråga Elin var hon ser sig själv om tio år:   

“Det viktigaste för mig om tio år är att jag är tillfreds med mig själv och att min familj mår 
bra. Men jag önskar att vi bor i hus vid havet, det är en dröm.”   

Skribent: Monica Molin  
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Social isolering kan leda till psykisk ohälsa 

Människan är i grunden en social varelse och mår inte bra av att vara ensam. Ensamhet kan för en i övrigt 
frisk person leda till psykisk ohälsa. Orsakerna kan vara arbetslöshet, skilsmässa, missbruk, dålig ekonomi, 

sjukdom eller självvald isolering. Isoleringen kan medföra ångest och depression och man kan hamna i en 
ond cirkel, där ensamheten leder till psykisk ohälsa, som kan bli så svår att medicinsk behandling krävs för 
att man ska bli frisk igen. 

Under coronapandemin hamnade många människor i 
ofrivillig isolering, på grund av nedstängning av skolor 

och arbetsplatser. Distansarbete var den nya verklighet-
en för stora grupper och istället för att ha möten på job-
bet, som man tidigare hade, så blev det nya normala att 

ha konferenser via videolänk. Även skolorna hade 
mycket hem-undervisning, vilket var psykiskt betung-
ande för många elever. 

Forskning visar att människor som känner en 
stark social anknytning till andra människor löper 

mindre risk att drabbas av ångest och depression. 
De har också bättre självförtroende och känner 
större empati för andra, skriver tidningen 

Psychology Today. Känslan av social närhet och 
anknytning skapar en positiv spiral, där den feed-
back vi får genom närheten till andra människor 

får oss att må ännu bättre. 

För att klara av den sociala isoleringen är det också 
viktigt att i möjligaste mån upprätthålla sina vardag-

liga rutiner samt sköta sin fysiska hälsa. Att gå pro-
menader och hålla kontakten med familj och vänner 
är också viktigt. Ett utmärkt sätt att knyta sociala kon-

takter är att bli medlem i en förening.  

Här fyller Fontänhuset en viktig funktion för många. 
För mig personligen har det inneburit en meningsfull 
vardag, med massor av sociala kontakter. 

Källa: 

www.motivation.se/innehall/sa-hanterar-du-social-isolering 

Skribent: Mikael Ekberg 
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Två av de internationella riktlinjerna 

Ur avsnittet ”Anställning” 

Riktlinje 22 

”Klubbhuset erbjuder sitt eget program för 

övergångsanställningar, som garanterar medlemmarna möjligheter till arbete 

på ordinarie arbetsmarknad. Som ett utmärkande drag för klubbhusets 

program för övergångsanställningar garanterar klubbhuset en ersättare för 

alla arbeten om medlemmen är frånvarande. Därutöver uppfyller programmet 

för övergångsanställning följande grundkriterier: 

1. Önskan att arbeta är den enskilt viktigaste faktorn för att fastslå möjligheten till arbete. 

2. Möjligheter till arbete fortsätter att vara tillgängliga oavsett framgången vid tidigare arbeten. 

3. Medlemmarna arbetar i arbetsgivarens lokaler. 

4. Medlemmarna erhåller avtalsenlig lön, dock minst minimilön, som betalas ut direkt av 

arbetsgivaren. 

5. Övergångsanställningar upprättas utifrån ett brett utbud av arbetsmöjligheter. 

6. Övergångsanställningar är deltid och tidsbegränsade, i allmänhet 15 till 20 timmar per vecka och 

pågår i sex till nio månader. 

7. Valet och utbildningen av medlemmar med övergångsanställning är klubbhusets ansvar, inte 

arbetsgivarens. 

8. Klubbhusets medlemmar och anställda informerar alla berörda myndigheter som handhar bidrag 

till medlemmarna om övergångsanställningar. 

9. Övergångsanställningar handhas av klubbhusets anställda och medlemmar och inte av ÖA-

specialister. 

10. Det förekommer inga övergångsanställningar inom klubbhuset. Övergångsanställningar vid en 

organisation med överinseende måste ligga utanför klubbhusets lokaler och uppfylla alla 

ovanstående kriterier.” 

Denna övergångsanställning fungerar som en väg in på arbetsmarknaden genom att erbjuda 

möjlighet till arbete för medlemmen, fast med lägre krav eftersom klubbhuset tar på sig en 

stor del av ansvaret, snarare än medlemmen. Exempelvis tillhandahåller klubbhuset en 

ersättare för arbetet om medlemmen inte närvarar. Detta gör det troligen mer betryggande för 

arbetsgivaren att anställa en medlem trots att denna eventuellt inte har det starkaste cv:t 

eftersom en arbetare dyker upp, även om medlemmen inte gör det. 

Tyvärr kan inte vårt hus erbjuda denna övergångsanställning. Anledningen är att svensk 

lagstiftning gör det betydligt svårare att tillhandahålla detta. Därtill saknas tyvärr 

personalstyrkan för att genomföra ett sådant program. Dessvärre är detta situationen för de 

flesta svenska Fontänhus. Dock finns det några svenska Fontänhus som tillhandahåller denna 

tjänst, även fast det är mycket svårare i Sverige. 

Dock erbjuder vi ändå andra stöd för medlemmar att gå vidare till arbete. Exempelvis kan 

medlemmar få stöttning i detta på medarbetarsamtal och medlemmar får ofta hjälp att 

exempelvis skriva cv. 
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Riktlinje 23 

”Klubbhuset erbjuder sina egna program för anställning med stöd 

och självständig anställning för att hjälpa medlemmarna att få, behålla och 

förbättra sin anställning. Som ett utmärkande drag för anställning med stöd 

från klubbhuset upprätthåller klubbhuset en relation med den arbetande 

medlemmen och arbetsgivaren. Medlemmar och anställda fastställer 

gemensamt vilket typ av stöd som önskas, hur ofta det ska ske och var det ska 

ske.” 

Denna riktlinje handlar om att medlemmar kan få hjälp att hitta anställning samt förhandla 

med arbetsgivare om stöd och villkor. Det kan exempelvis handla om att en handledare följer 

med en medlem på en anställningsintervju. 

Troligen på grund av svensk arbetsmarknad, är detta inte ett program som nyttjas så ofta. 

Tyvärr skickas kanske inte den bästa signalen om medlemmens arbetsförmåga, om den tar 

med sig en handledare som stöd på en arbetsintervju. På grund av bristande popularitet har 

vårt hus inte något strukturerat program för detta, men stödet finns tillgängligt att få på 

förfrågan. 
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Lottas medlemspresentation 

Hej, mitt namn är Charlotte Lindstrand, och jag är ny på Fontänhuset Helsingborg. 
Jag har åkt in och ut på en psykiatrisk avdelning i Helsingborg på grund av mitt 
mående hemma där jag bor. Fontänhuset har gett mig en ny start i livet! Här är 
många härliga människor som stöttar och hjälper mig tillbaka i livet, så tack till 
alla på fontänhuset för att ni nu finns i mitt liv. Nu tar jag mer än gärna bussen in 
till Helsingborg. På Fontänhuset är jag behövd, respekterad och accepterad för 
den jag är. Många kramar, Lotta!   

Mitt favoritdjur är ugglor. 

Rolig fakta: Ugglor använ-

der knappt ögonen för att 

leta efter byten utan lyss-

nar bara efter andra djurs 

rörelser.  

Skribent: Lotta Lindstrand 
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Psykla för Fontänhusen 

Äntligen är de i mål, efter att ha cyklat genom 
vårt avlånga land. En fantastisk resa där man 

besökt samtliga 13 fontänhus. Projektet 
”Psykla för fontänhusen” påbörjades i Falun 
den 3 augusti och avslutades i Malmö den 12 

augusti. Namnet ”psykla” kommer sig av att 
cykla  är väldigt positivt för den psykiska häl-
san. Genom att cykla så får man kondition, 

styrka och upplever mycket av omgivningen.  

I Helsingborg välkomnade vi dem den 11 au-
gusti och åt potatissallad och fläskfilé tillsam-

mans med den trötta truppen. De övernattade 
i Helsingborg och dagen efter så cyklade 
några av oss med dem till Råå, där vi badade 

och grillade. 

”Psykla för Fontänhusen” initierades av Fontänhuset Bå-
stad. Fyra cyklister och en följebil på tre personer kom i 

mål vid Malmö Fontänhus efter en 140 mil lång resa. To-
talt har 90 deltagare cyklat någon del av sträckan och 
både handledare och medlemmar deltog. Man har kämpat 

sig fram både i  strålande sol och hällande regn. Massor 
av tidningsartiklar har skrivits och projektet har också 
uppmärksammats av fontänhusen i Norge. 

På upploppet i Helsingborg. Foto: Johnny Nyander 

Lite mer fakta om projektets framgångar i siffror är att 90000 kronor har samlats in, däribland har 5000 
kronor införskaffats via en auktion av tröjor online. 78 middagar och efterrätter har serverats av de olika 

fontänhusen. 100 psykla/t-shirts har sålts på vägen. Hashtagarna #psykla och #psyklaforfh har använts 153 
gånger på sociala medier. 

I mål i Helsingborg. Foto: Johnny Nyander 

Att cykla tillsammans är en väldigt häftig upplevelse på 
många olika sätt. Att få göra detta i fontänhusets anda är att 

göra budskapet än större när vi gör det tillsammans; både so-
cialt, fysiskt och som en naturupplevelse. Vi hoppas att 
”Psykla för Fontänhusen” blir ett återkommande tema. 

Foto: Fontänhuset Båstad 

Skribenter: Mikael Ekberg och Mika Mirsch. 
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Fakta om självmord 

1505 personer tog sitt liv under 2021. Av dessa var övervägande majoriteten män. 1058 män och 447 kvin-
nor. Självmord är ett folkhälsoproblem, speciellt bland unga män. Skillnaderna mellan olika sociala grup-

per är betydande. De betyg som en 15-åring får i grundskolan kan tjäna som markör för social position i 
vuxen ålder. Risken för självmord upp till 34 års ålder är bland män fem gånger högre för den femtedel 
som hade de lägsta betygen jämfört med den femtedel som hade de högsta. För kvinnor var motsvarande 

risk 2,7 gånger högre. 

Antalet självmord har totalt sett minskat nå-
got de sista decennierna, men har ökat bland 

unga i åldersgruppen 15 – 29 år. Enligt Folk-
hälsomyndigheten är det högst självmords-
risk i åldern 45 – 64 år. Det finns mörkertal i 

statistiken. Det vill säga osäkra fall. De 
osäkra fallen består bland annat av trafiko-
lyckor och fall av sjukdom bland äldre och 

dessa kommer inte alltid med i statistiken. 
Osäkra självmord används när man är osäker 
på uppsåtet. Överdosering av mediciner do-

minerar i den gruppen. 

Varje år dör nära 800 000 människor av självmord i världen. Självmord är den främsta dödsorsaken i ål-
dern 15–29 år. Nästan 80 procent av alla självmord under 2016 skedde i låg- och medelinkomstländer. Av 
alla WHO:s medlemsstater är det enbart 60 som bedöms ha suicidstatistik av god kvalitet. Detta innebär att 
nationella jämförelser inte är helt tillförlitliga.  

Om du misstänker att någon i din närhet har tankar på att 
ta sitt liv, är det dags att agera. Men vad kan du egentlig-
en göra för att ge stöd? Det viktigaste är att du gör någon-
ting. Det kan rädda liv. Du kan rädda liv genom att våga 
fråga hur någon i din närhet mår. Har du sett ett förändrat 
beteende finns det sannolikt anledning. Tillbringa tid med 
personen och lyssna.  

Lämna aldrig en självmordsnära person ensam.  

Bedömer du att situationen är akut,  
ring alltid 112 eller åk till en akutmottagning.  

Källa: 

www.mind.se/om-sjalvmord Skribent: Mikael Ekberg 

18



Du som vill ha stöd för tobaksavvänjning kan kontakta Sluta-röka-linjen på telefonnummer 020-840000. 
Det går också att chatta med dem på deras hemsida www.slutarokalinjen.se.  

Samband mellan nikotin och psykisk ohälsa.  

Nikotin kan påverka frisättningen av i stort sett alla signalsubstanser i hjärnan. Detta leder till förändringar 
i nervcellernas kommunikation och kan orsaka bestående förändringar. Studier visar att en kortvarig expo-

nering för en låg dos av nikotin räcker för att orsaka permanenta skador och störa utvecklingen av hjärnans 
områden som reglerar kognition och känslor. På längre sikt kan nikotin skapa DNA-förändringar, påverka 
beteende och ens mottaglighet för andra droger.  

Nikotin har även förknippats med ökad risk 
för depression, ångest, sämre impulskontroll, 

inlärningsförmåga och uppmärksamhet.  
Utöver nikotinets effekter på hjärnan visar 
forskning att nikotin orsakar ökad kärlstyv-

het, vilket är förknippat med ökad risk för 
hjärtinfarkt och stroke. 

Rökning är vanligt bland personer som lider av psykisk 
ohälsa. Vad det beror på vet man inte säkert men det 

finns flera hypoteser. Nikotinet aktiverar belöningssyste-
met vilket lindrar symtom när det gäller depression och 
ångest. En annan förklaring är att gener eller tidig påver-

kan ökar benägenheten för vissa psykiska sjukdomar. 
Nikotin i tobak stör de funktioner i hjärnan som reglerar 
känslor och stress. 

Källor: 

www.folkhalsoguiden.se/nyheter/starkt-samband-mellan-rokning-och-tecken-pa-psykisk-ohalsa/ 

www.nonsmoking.se/halsorisker-med-nikotin-och-olika-
tobaksprodukter 

www.slutarokalinjen.se 
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Poesi och ord 

 

Javisst och en levande mening. 

Detta är ordets grundsten i livet. 

Mera löpande refränger, som stillar ordfasen i alla rader. 

Poesi och ord liknar en öppen källkod inom alla skapande sekunder. 

Sveper oss vidare med nytt poetiskt ljus. 

Den makabra idén är ordflugen att vara vaken, den nya moderna tidens Fontänhus. 

Samvaron med människor, livets poetiska resa, hand i hand. 

Mellan alla ord skakar marken och visaren i tiden är desto mera ordningsam. 

Mellanrummets yttersta reservidé, som poesin skakar med flisor i ordets nav. 

Byggde oss alla inom en personlig touch av livet. 

Den starka grundfasen, också nämnt som enade ord i alla uttal. 

Sker med poesi som verkar på djupet av uppgraderingens meningar. 

Poesi och ord som är mötet, meningen och livets alla verksamheter, 

Ger oss balans och stabilitet att existera med ett levande inre flöde. 

Formen av denna gåva i nuets alla byggstenar, respekten av öppna former. 

Livets ordning i alla poesisekunders intervaller. 

Den starka vakenheten i denna pseudonyma inspiration. 

Är poetens inre hjärtas höjder, av en gåva i alla ord och poesins hjärna. 

Vilket leder oss till personligheten i dessa innovativa uttryck. 

Poesi och ord. 

 

Skribent: Peter Fryksäter 
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              Skribent: Ludwig Welinder 
 

Vad har hänt på Fontänhuset på senaste tiden? 

Under dessa månader har vi bland annat 

fått besök av och ätit middag med 

cykeltruppen från Psykla för psykisk 

ohälsa. Utöver det har några av oss även 

cyklat med dem till Råå och grillat. I 

tidningen har vi en artikel särskilt om 

detta. 

Våra hyggedagar, vilket är vad vi kallar 

våra onsdagar när vi har heldagsaktiviteter 

under sommaren, har fortsatt. På dem har 

vi bland annat åkt Go-kart, gått på 

allsångsevenemanget Kulijuli och spelat 

golf såväl som minigolf. Vi har även 

besökt både Ven och Sofiero. 

Nu har vi dock återgått till det normala, 

med kvällsöppet onsdagar kl 16-19 och 

söndagsöppet varannan söndag kl 12-16, i 

stället för hyggedagar. 

I september har vi haft kräftskiva. Då bjöds 

det på god mat och härlig stämning. Innan 

vi började hjälptes vi alla åt med pyntning 

och förberedning av maten, varefter vi 

sedan åt tillsammans. 

Vår kära sommarvikarie Elin har nu slutat 

och vi tackar henne för hennes arbete och 

tid hos oss. I tidningen finns en artikel om 

henne och hennes upplevelser. 

Hemsidan har också blivit förbättrad. Vi 

har uppdaterat vår sida om forskning kring 

fontänhus och dess effekter, så är man 

intresserad av det finns den att läsa om på 

vår hemsida. Vi har även en artikel i det 

här numret om detta. Därtill har vi lagt till 

en sida om fontänhusen i Sverige, så att 

man kan se var andra fontänhus ligger och 

hitta kontaktuppgifter till dem. 
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Nationella hjälplinjer 
Telefon 

112  

Akuta ärenden 

1177  
Sjukvårdsrådgivning  
Telefonnummer: 1177   
Öppet: dygnet runt   

Jourhavande medmänniska   
Telefon: 08-702 16 80  
Öppet: kl. 21:00-06:00  

BRIS, Barnens Rätt I Samhället    
Telefon: 116 111   
Öppet: kl. 09:00-12:00  
och kl. 14:00-21:00  

Ätstörningslinjen  
Telefon: 020 – 20 80 18  
Öppet: Mån-tis kl. 19:00-20:00  
Onsdag kl. 13:00-14:00  
Torsdag-fredag kl. 19:00-20:00  

Välj att förändra ett våldsamt beteende  
Telefon: 020-555666  
Öppet: Mån, tis, tors kl. 8:30-16:00  

Stödlinjen.se,  
för spelberoende  
Telefon: 020-819100  
Öppet: vardagar  
kl. 09:00-17:00  
Mån-tors kl. 09:00-21:00  

Mind föräldra linjen  
Föräldralinjen är till för  
den som är orolig för sitt barn  
eller ett barn i sin närhet.  
Telefon: 020-85 20 00  
Öppet: vardagar kl. 10:00-15:00   
Torsdagskvällar kl. 19:00-21:00  

Anonyma Narkomaner                                                 
Telefon: 0771-13 80 00  
Öppet: vardagar kl. 18:00-21:00  
Lör-sön kl. 17:00-21:00  

Sams.se  
Har olika föreningar i  
egenskap av sörjande.  
Hitta stöd på www.sams.se 

Unizonjour.se 
Jobbar för ett samhälle fritt från våld.  
Hitta stöd på www.unizonjourer.se  

Lokala nummer 
Vuxenpsykiatri öppenvården, 

Najaden Helsingborg                                          

Telefon: 042-406 26 10  

Öppet: Mån-ons kl. 08:15-15:30  

Torsdag kl. 09:30-15:30  

Fredag kl. 08:15-15:30  

Vuxenpsykiatri öppenvården, 

 Wemind Helsingborg  

Telefon: 042-36 40 50  

Öppet: Mån-fre kl. 09:00-15:00 

Psykiatriska Akutmottagningen 

Helsingborg  

Telefon: 042-406 27 30  

Öppet: dygnet runt  

Vuxenpsykiatri öppenvården, 

Ängelholm  

Telefon: 0431-816 77 

Öppet: Mån-fre kl. 08:00-12:00 

Vuxenpsykiatri psykos, 

Ängelholm  

Telefon: 0431-816 42 

Öppet: Mån-fre kl. 08:00-16:00 

Socialjouren Helsingborg  

Telefon:  042-10 68 69  

Öppet: Mån-fre kl. 17:00-08:00  

Dygnet runt lör-sön   

AA, Anonyma Alkolister-  

Helsingborg   

Telefon: 042-15 35 35  

Länkarna Helsingborg  

Skiljer inte på form av beroende  

Telefon: 042- 12 58 44  

Kvinnojouren Helsingborg  

Telefon: 042-181510  

Det finns 

hjälp att  

få! 

 
Chatt 

Mind.se 

För suicidprevention 

Öppet: Dygnet runt 

www.shedo.se   
För ätstörningar  
samt självskadebeteende  
Öppet:  
Mån-sön kl. 20:00-22:00  
Samt måndagar  
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STÖDMEDLEMMAR 
Ett stort tack till er alla! 

Berit Lund-Andersen 

Elisabeth Bergqvist Högström 

Ulf Bergqvist 

Marianne Borgman 

Lisa Ekstam 

Håkan Fredriksson 

Lena Fredriksson 

Höganäs församling 

 

 

 

 

Väsby Församling 

Bengt Linderoth  

Linda Möller 

Mats Rosdahl 

Cecilia Wache 

Magnus Nilver 

Carita Nyholm 

Stöd vår verksamhet! Bli stödmedlem och få vår tidning: 

 

   Privatperson 200:- 

   Företag 1000:- 

   Bankgiro 5853-5584 

   Swish 123 409 07 75 eller  

   scanna QR-koden till vänster 

              

             Ange vänligen namn och adress i samband med betalning 
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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 

LC 136 

Avdelning 55 Avdelning 56 


