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           Tidningsredaktionen har ordet  

Ännu ett år har passerat och vi på Fontänhuset Helsingborg önskar alla ett riktigt gott nytt år! 

Vi på Fontänhuset Helsingborg vill, som alltid, tacka alla som har hjälpt till att framställa 

detta nummer av Fontänhusnytt. Denna upplaga är vår fjärde tidning för 2022, vilket vi är 

väldigt nöjda med då det var vårt nyuppsatta mål för antal utgåvor per år. I början av vårt 

arbete med denna upplaga gick det väldigt bra. Vi fick snabbt ihop tillräckligt många artiklar 

till tidningen och hade bara kvar att skriva våra fasta artiklar och korrekturläsa kvar. Dock 

blev vi sedan försenade i arbetet på grund av många redaktionsmöten som inte blev av delvis 

på grund av jul- och nyårsfirande. 

I detta nummer har vi exempelvis artiklar om internationella riktlinjer, droger kan ge psykos, 

hur motion hjälper mot psykisk ohälsa, Run for Mental Health och forskning om fontänhusen. 

Skulle ni önska att få tidningen digitalt framöver i stället så är det bara att kontakta oss på 

kontoret@fontanhushbg.se 

Vi önskar alla våra läsare ett gott nytt år och en god fortsättning för 2023! 

Information om husets friskvårdsutbud  

Vi går in i år 2023 med mindfulness, yoga och funktionell träning. Vi hoppas att detta ska 

locka våra medlemmar till att vilja förbättra hälsan. Numera finns dessa aktiviteter i Friskis 

och Svettis lokaler på Södra Storgatan i Helsingborg och kostar ingenting för medlemmarna. 

Nu är alla pass på Friskis & Svettis  

Måndagar: Mindfulness 

- När? 15:00-16:00. Vi går tillsammans från huset 14:45. 

 

Onsdagar: Yoga 

- När? 15:00-16:00. Vi går tillsammans från huset 14:45. 

 

Torsdag: Funktionell träning 

- När? 14:30-15:15. Vi går tillsammans från huset 14:15. 

 

  

 

  

          

3



 

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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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 högre 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 mår 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 som pekar mot att 

deltagande i Fontänhus ger förbättrat 

välmående 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 

studier gjorts som jämför effekten av 

Fontänhus övergångsanställning och PACT 

som är en annan modell för att hjälpa 

människor tillbaka i arbete. Studierna 

visade att Fontänhus övergångsanställning 

hade bättre eller samma resultat som 

PACT. 

Likaså kom Bouvet et al. (2015) fram till 

att Fontänhusmedlemmar får mer avlönat 

arbete och jobb av högre kvalité än de 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 läggs mer sällan 

in på sjukhus än de 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 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 återrehabiliterande 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. 
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Run for Mental Health den 16 oktober 

Föreningen Run for Mental Health i Helsingborg har, med hjälp av stödorganisationer, arrangerat och ge-
nomfört ett välgörenhetslopp med kringarrangemang. Detta skedde på Gröningen i Helsingborg den 16 ok-

tober och är återkommande varje år. Deltagare medverkar i ett insamlingsprojekt till förmån för forskning 
kring behandling och stödformer för de som drabbas av psykisk ohälsa. 

Man vill bland annat synliggöra psykisk 
ohälsa och att fysisk aktivitet kan lindra detta. 

Psykisk ohälsa utmärker sig på många olika 
sätt. 

Under loppet så kunde man antingen jogga eller prome-
nera de 5 kilometerna. Det fanns även en tipspromenad på 

en kilometer som man kunde delta i. Man kunde även 
delta i ett virtuellt lopp på internet. Virtuella loppet arran-
geras för att alla ska kunna vara med på ett enkelt och 

praktiskt sätt. Loppet ger dig en möjlighet att bidra till in-
samlingen och stödja evenemanget. På det här viset kunde 
man engagera grupper med olika ambitioner och förutsätt-

ningar. 

Foto Johnny N. 

Foto Johnny N. Bild på Mika Mirsch 

Jag deltog för att sprida denna energi och en-
gagemang kring psykisk ohälsa och dess ända-

mål. All sorts fysisk aktivitet bidrar i högsta 
grad till psykiskt välmående, speciellt när det 
sker i naturen. Min egen erfarenhet var  

mycket positiv och stimulerande och jag var 
överraskad av min egen förmåga. Det var 
minst 20 år sedan jag sprang så långt. Dan och 

Karin från fontänhuset deltog också.  
Dessutom vann Johan, från fontänhuset, tips-
rundan. 

Foto Lowe 

Källa: www.runformentalhealth.se/helsingborg. 

Skribent: Mika Mirsch 9
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     Positiva och negativa saker med högtider 

 

 

Snart nalkas julafton och nyårsafton. Många människor ser fram emot detta, men för 

människor som lider av psykisk ohälsa så kan det ofta vara en tid bestående av svårigheter 

och ångest. Det som det talas oftast om är ensamhet. Många känner sig ensamma under 

högtider då man kanske inte har någon släkt eller vänner att fira högtiderna med. Det kan vara 

deprimerande att känna att man är annorlunda då jul och nyår ofta skildras som högtider då 

man ska vara glad och positiv. Då är det tur att fontänhusgemenskapen finns under dessa 

högtider för de som känner sig ensamma.  

 

Det kan även vara tvärtom, att man pga. sin psykiska ohälsa inte orkar träffa släkt och vänner 

och man känner att det blir för mycket. Det kan vara jobbigt att upprätthålla en fasad av att 

vara positiv och glad fastän man kanske inte är det, eller så har man ingen bra relation till sin 

släkt och högtider präglas av konflikter och andra svårigheter.  

 

I mitt fall så tycker jag ofta att det är jobbigt med högtider, på grund av mitt mående så har jag 

svårt att planera saker, och har jag en sämre dag så orkar jag inte göra så mycket, och då 

känns det jobbigt att ha saker som man ’’måste’’ göra. Det känns som att man sviker släkt och 

vänner om man ställer in och inte orkar vara med på julafton eller till exempel inte orkar gå ut 

på krogen på nyår. Jag brukar oftast vara med ändå, men ibland blir det att jag får upprätthålla 

en ’’fasad’’ för att inte dra ner stämningen för alla andra, och det kan vara väldigt jobbigt. 

 

På fontänhuset så behöver man inte känna så, här finns det människor som delar liknande 

erfarenheter som en själv, ingen tycker man är konstig eller ifrågasätter om man t.ex. sitter 

tyst eller går hem tidigare. Det är det som är så bra med fontänhuset, att man kan vara sig 

själv till hundra procent, det finns en större förståelse här än i resten av samhället. 

 
Skribent: Trolle 
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Motion mot psykisk ohälsa 

Långvarig stress och kontinuerligt förhöjda nivåer av 
stresshormoner orsakar inte bara försämrade kognitiva 

funktioner, det kan i längden även leda till nedstämdhet, 
ångest och depression. Inom sjukvården har man märkt att 
ångest och nedstämdhet minskar vid motion och flera sjuk-

hus använder bland annat löpträning för att behandla de-
pressioner.  

Exakt hur motion hjälper vid psykisk ohälsa är ännu inte 
helt känt men det ökade blodflödet till hjärnan är förmodli-

gen en orsak. Träning har en positiv effekt på hjärnans 
elektriska aktivitet.  

Ytterligare en orsak är att fysisk aktivitet får kroppen att 
utsöndra endorfiner, ett hormon som bland annat dämpar 

smärta, stimulerar immunförsvaret och kroppens läknings-
processer samt skapar fysiskt välbehag och positiva käns-
lor. 

Problemet med kronisk stress och depression 
är att man inte får möjlighet till den åter-

hämtning man behöver, till exempel på 
grund av sömnproblem och svårigheter att 
slappna av.  

Regelbunden motion är bra för sömnen och 

den hjälper oss även att snabbare hitta vår 
balans och vilonivå. Överlag så leder fysisk 
ansträngning till att vi får det lättare att ta det 

lugnt och vila. 

I kampen mot psykisk ohälsa finns det ett mirakelmedel som heter motion. Alla är överens om att det är bra 
att vara fysiskt aktiv och att ha en bra grundkondition är en förutsättning för ett gott psykiskt mående. Men 

i de stunder du verkligen kämpar med hur du mår kan det kännas som ett oöverstigligt hinder att komma 
igång med träningen. Ett bra sätt att komma igång är att börja med lättare aktiviteter och ofta räcker det. I 
mitt fall så hjälper det mig mycket att dagligen ta en lång promenad och även att cykla då och då. Det håller 

depressionen borta och får mig att må bättre. 

Källor: 

Svt nyheter Aktuellt 2022-08-09. 

www.rehabakademin.se/forebygg-
och-behandla-stress-med-motion/ 

www. konstenattvaramanniska.se/
motion-mot-psykisk-ohalsa/ 

Skribent: Mikael Ekberg 11
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Macken 
 

Det såg dystert ut nu, och vi skulle ju äntligen få ses 

Väderprognosen lovade överraskningar 

Kraftiga vindar svepte över ökenlandskapet och dess landsvägar 

Det tjöt i de karga träden 

Så sågs vi på avstånd, du var dig lik, vacker som en saga, 

Men vi hann då aldrig fram, förrän- 

En oförutsägbar tornado växte sig upp emellan oss 

Du grimaserade stort när tupén reste sig och lämnade hjässan 

Byxorna i sliten plysch fladdrade och sidenvästen kröp ihop över buken 

”Akta min älskade, backa undan”, ropade jag 

“Men adjö då, tösabit”, skrek du, och vips var du som bortblåst 

Bensinmackens neonlampor flimrade osäkert i takt med sandstormens framfart 

Kvinnan begravde sitt tröstlösa ansikte i sina skakiga händer 

Bensinpumpen brast och lukten var frän 

De blytunga molnen lade sig som ett tjockt hölje och förmörkade dagsljuset 

En mäktig gråbrun örn seglade snabbt och målmedvetet förbi 

Det doftade sorg på milsavstånd och lamslog det lilla samhället 

Den unge mannen befann sig numera i en avlägsen dimension 

Bakom moln och galaxer 

Hon ville minnas honom ännu en gång och uppsökte platsen 

Vrålade ut hans namn i det okända med ljuset i handen ångestfullt fladdrandes 

Ungmön bar sorgdräkt och vandrade stillsamt nerför grusgången vid bensinmacken 

En rostskadad Cadillac rivstartade och lämnade ödesplatsen med rutan nedvevad  

och ut ekade Queens gamla bit ”Scandal”  

 

 

 

 

 

           Skribent: Monica Molin                     Källa: Pixabay 
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Droger kan ge psykos 

Allt fler unga använder narkotiska preparat, ofta 
i samband med alkohol. Dubbeldiagnoser vid 

psykiska störningar är relativt vanligt. Om det 
finns en latent psykisk störning, så kan den 
bryta ut av droganvändning. Detta kan inträffa 

första gången man tar drogen eller efter en tids 
missbruk. Vid drogorsakad psykos är ofta van-
föreställningar och hallucinationer värre och 

starkare än vid vanlig psykos. 

Drogutlösta psykoser kallas psykoser som bryter ut inom 48 timmar efter att en drog intagits, det vill 
säga alkohol, narkotika eller narkotikaklassade läkemedel. Olika människor har olika förutsättningar att 
klara av droger, enligt stress - sårbarhetsmodellen, dock finns ofta ett samband med mängden droger som 
tagits. Paranoia och förändrat medvetandetillstånd, liksom olika transtillstånd är relativt vanliga vid drog-
missbruk. 

Långvarigt drogmissbruk kan utlösa psykoser en nå-
got längre tid efter senaste gången drogen togs, ef-

tersom drogen då finns kvar längre tid i kroppen. 
Dessa psykoser kan likna utsättningsbesvär 
och abstinens.  En drogutlöst psykos har en tämligen 

god prognos. De flesta är fullt återställda inom ett 
halvår så länge som man avstår från droger.  

Den vanligaste drogen är Cannabis och leder inte 
sällan till psykos. Ofta med tvångsinläggning ef-

tersom personen saknar sjukdomsinsikt. Det före-
kommer en djup förvirring vad gäller tid, plats, 
rum men också osäkerhet om den egna personens 

identitet. Minnesstörningar av sinnesintryck, min-
nesstörning och osammanhängande tal förekom-
mer. Ofta sker snabba växlingar i sinnestillstån-

det. 

Man kan få hjälp, information 
och stöd via Droghjälpen, där 

man kan vara anonym om man 
vill. Öppet måndagar 9 – 19 och 
torsdagar 9 – 16. Telefon 020-

919191. 

Källor: 

www.cannabishjalpen.se/node/399 

www sv.wikipedia.org/wiki/drogutlöst_psykos 

www. droghjalpen.se 

Skribent: Mikael Ekberg 13
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Stress_-_s%C3%A5rbarhetsmodellen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abstinens


Skribent: Martin Märgelbrink 
 

Två av de 37 internationella riktlinjerna 

 

Riktlinje nr 24 

 Denna riktlinje faller under avsnittet Anställning och lyder enligt följande: 

 

“Medlemmar som arbetar självständigt fortsätter ha tillgång till allt stöd och 

alla möjligheter som klubbhuset erbjuder, inklusive främjande av rättigheter, 

hjälp med boendefrågor, kliniska, juridiska, ekonomiska och personliga 

frågor och deltagande i kvälls- och helgprogram.” 

 
Hela grundtanken med Fontänhus-modellen är att medlemmar alltid har tryggheten i form av 

Fontänhuset. Oavsett vad som händer i medlemmens liv så har hon/han alltid rätt att komma 

tillbaka till huset eller få stöd. Tanken är att personens rehabilitering är individuell och det 

går inte att sätta fasta tidsramar för återhämtning och rehabilitering. Klubbhuset erbjuder 

medlemmar ett brett stöd av hjälp. Riktlinjerna är internationella och i många länder finns 

inte det stödet att få i övriga samhället. Den här riktlinjen tillsammans med flera andra 

betonar vikten av att klubbhuset fortsätter att ge stöd till medlemmar som får arbete, börjar 

studera eller väljer att göra annat en tid. För många med psykisk ohälsa är detta stöd mycket 

viktigt. Det psykiska måendet kan göra att personen får ekonomiska problem och att ta tag i 

det kan kännas oöverstigligt. Det är också ett givande och tagande mellan klubbhuset och den 

enskilde medlemmen. Klubbhuset ställer upp med hjälp i många livsområden. Medlemmen 

ger tillbaka i form av arbete och engagemang på den nivå som medlemmen klarar av. 
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Två av de 37 internationella riktlinjerna 

 

Riktlinje nr 25 

Denna riktlinje faller under avsnittet Utbildning och lyder såhär: 

 

”Klubbhuset stödjer medlemmarna att nå sina mål för yrkesutbildning  och utbildning 

genom att hjälpa dem att dra nytta av husets utbildningsmöjligheter i samhället. Om 

klubbhuset även tillhandahåller ett internt utbildningsprogram använder det sig i bety-

dande utsträckning av medlemmarnas färdigheter i att lära ut och handleda” 

 

Denna riktlinje riktar sig mot medlemmar som av olika anledningar vill skaffa sig en utbildning. Kanske 

vill man skola om sig eller vill läsa upp sina betyg för att kunna söka sig vidare i studier och utbildnings-

världen. På vissa fontänhus kan man då få hjälp i de olika delarna i processen så som att utforska vilka 

utbildningar som finns inom det område som man är intresserad av. T.ex. kan vi erbjuda stöd i att fast-

ställa vilka behörighetskrav som ställs, vilka ansökningsdatum som gäller, vilka dokument som ska bifo-

gas eller söka upp kontaktuppgifter och hitta ansökningsblanketter. Man kan också få hjälp i att struktu-

rera upp sina självstudier genom olika studietekniker, exempelvis kommer vi att erbjuda en kurs i hur man 

motverkar prokrastinering  

Vi kommer att arbeta enligt den vedertagna arbetsmetoden SED som man vet har gett väldigt många  

människor stort stöd och hjälp med att genomföra sina studier. Man har också möjligheten att komma till 

fontänhuset för att studera på egen hand, även om man inte vill eller har behov av att delta i vad Fontän-

huset bistår med för övrig hjälp till studerande. Som studerande blir man medlem i Fontänhuset Helsing-

borg och får då givetvis möjlighet och tillgång att delta även i de övriga verksamheterna och aktiviteterna 

som finns i huset.  

Fontänhuset i Helsingborg är just nu i startgroparna för att öppna en studieenhet, eller som vi valt att 

kalla den för ”Studier - Media och Vägar ut enheten”.  Här kommer man även att erbjudas samma 

hjälp och stöd som vid SED fast med inriktning mot arbetslivet enligt IPS modellen. Detta är samma 

metod som SED men som sagt riktar sig mot yrkeslivet i stället.  Dessutom kommer man ha möjlighet 

att arbeta med Fontänhuset i Helsingborgs sociala medier. 

Skribent: Ida Forteza 15



Skribent: Peter Fryksäter 

 

Återgivande må bra tankar 

 

Det som vi tillsammans är motiverade att upptäcka i dessa tider, givandet av en starkare känsla. 

Inom denna återgivning i alla moment av livet, så bygger vi oss själva i ett starkare beteende vad 

gäller själva uppkomsten i oss människor. 

Det som startar med destruktivitet omvandlas i essensen av vad vi faktiskt klarar av att vara redo 

inför, det som vi mår bra av och får oss att växa i vårt liv. 

Detta som själen lägger i vårt vandringssteg i alla våra upptäckter, grunden i att formas och vara 

levande inombords hjärtat. 

Det relativa intresset av att existera i praktiken är inte inåtvänt vad gäller negationer. 

En anledning att må bra och stärka våra medmänniskor så agerar vi i omsorg för varandra. 

Ett socialt byggande i den egna tanken och en öppen synlig väg att leva just nu, i ett sammanhang 

och med tilliten till vårt eget tankemönster. 

Det läggs en friare uppkoppling i oss kommunikatörer av livets värld, som stimulerar hur vi lyfter 

varandra i alla sammanhang i denna verklighet. 

Merparten av denna återgivande form i tankar ventileras med helt enkelt göra gott för varandra, i 

praktisk handling. 

Att vi får må bra och leva som människor, i denna tid är det som ger oss inre stabilitet. 

Återgivande må bra tankar i alla steg till en upplevelse inom oss, i vilket alla behöver för att läka 

i själen. 
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Saker som behövs pratas mer om gällande 
emotionell personlighetsstörning 

 
 

— att känna sig hotad av nya människor  
- paranoia  
- hallucinationer  
- regression: att gå tillbaka till en yngre ålder och agera utifrån den 
- ilska 
- instabil identitet  
- hyperfokuserad på specifika saker   
- kroniskt uttråkad  
- kroniska suicidala  tankar  
- känslan av att konstant känna sig tom inombords, sätta en specifik person högt på en 
piedestal, identifiera sig med denne, ha ens humör baserat utifrån personen, 
bli så besatt av relationen att den blir dysfunktionell. 

 

Skribent: Nathalie Green 
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Saker som kan trigga mig som högkänslig 

Folkmassor 

Stökig omgivning 

Nyheter 

Ytliga 

samtal 

Lågt/högt blodsocker 

Plötsliga ljud 

Stark 
belysning 

Dålig stämning 

Oftast finns det en diagnos kopplad till högkänslighet men det behöver inte nödvändigt-

vis vara så. Människor fungerar på olika sätt och vissa saker kan vara medfödda. Jag är född 

med emotionell sårbarhet vilket innebär att jag är känslig för intryck, höga känslor och 

snabba förändringar. Min hjärna ser inte likadan ut som andras, då den delen av min hjärna 

som styr känslor och fara är överaktiv. Jag har diagnosen emotionell personlighetsstörning, 

vilket är en blandning av arv och miljö. Man såg tidiga tecken på mig som liten att jag var 

mer emotionellt sårbar än andra barn. 

Det kan vara svårt att förstå högkänslighet för en person som inte har det. Ofta drar man slut-

satsen att personen är barnslig, överdriven eller känslig med en negativ klang. Därför har jag 

skapat dessa två sidor i denna tidningen för att ge läsarna en inblick i hur det kan se ut för en 

högkänslig person! 

Högkänslighet 
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Saker jag har svårt för som högkänslig 

Småprat om 

ytliga saker 

Fysisk beröring 

om jag är 

överstimulerad 

Titta på filmer 

eller serier som 

innehåller våld  

Bara släppa saker 

utan att processa 

det ordentligt 

först 

Ytliga 

”vänskaper” 

Att ha ett jämt 

intresse, ofta är det 

100% eller 0% 

Några av de värsta sakerna man 

kan säga till en högkänslig 

person.. 

”Skynda dig” 

”Du överreagerar” 

”Släpp det nu” 

”Det behöver inte vara perfekt” 

”Du tänker för mycket” 

Skribent: Nathalie Green 
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Vad har hänt på Fontänhuset på senaste tiden? 

Mycket har hänt sedan förra utgåvan! 

Något nytt som har hänt är att vi på enhet 1 

Administration & service har uppdaterat vår 

enhetstavla. Vi använder den för att hålla koll på 

vilka arbetsuppgifter vi har att göra och till våra 

enhetsmöten. Vi kände dock att den blev alldeles 

för kladdig i dess gamla form när vi bara använde 

ett vanligt whiteboardprogram. Därför bytte vi 

program för att göra tavlan mer organiserad. 

Flera fontänhusmedlemmar har även deltagit i ett 

välgörenhetslopp som startade på Gröningen i 

Helsingborg och arrangerades av Run for Mental 

Health i Helsingborg. Mer om detta finns att läsa i 

artikeln om loppet i denna upplaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har även deltagit i en föreläsningsdag om 

psykisk ohälsa. Vi blev inbjudna av Höganäs 

kommun för att ta del av föreläsningarna och få 

informera om vår verksamhet i pauserna. 

 

I oktober hade vi planeringsdagar då vi tittar 

tillbaka, utvärderar och planerar verksamheten 

framåt tillsammans. Vi beslutade då att organisera 

om lite grann. För det första har två handledare 

bytt enhet. Måns arbetar numera på enhet 2 – 

Restaurang & café, medan Per har blivit 

handledare på enhet 1 – Administration & service. 

Därtill har enhet 3 – Media & vägar ut flyttats ner 

till våning 1, med tillhörande handledare Ida. 

Detta gjordes för att se till att vi alltid kan ha en 

handledare på varje våning. 

På tal om enhet 3 så har arbetet med den även gått 

vidare. Vi har nu börjat arbeta fram praktikplatser 

för medlemmar och jobbat med rutiner och 

policies för erbjudande av dessa. Ida har också 

planerat inför hur arbete med sociala medier ska 

se ut. 

Vår friskvård har också kommit igång igen. Vi går 

tillsammans på pass för Yoga på måndagar kl 15-

16, Mindfulness på onsdagar kl 15-16 & 

Funktionell träning på torsdagar 14:30-15:15. 

Detta är gratis för medlemmar på Fontänhuset 

Helsingborg. Vi går tillsammans från huset 15 

minuter före passet börjar. Vi har även fortsatt 

med våra promenader för After Work Wellness.  
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Skribent: Ludwig Welinder 

 

Vidare har våra sociala aktiviteter fortsatt. Bland 

annat har vi då haft filmkväll, kortspelskväll, 

spelat pingis och bakat julgodis tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 20:e december åt vi ett fantastiskt julbord på 

Sofieros slott. Där fanns så mycket olika sorters 

god mat och sedan ett helt bord med bara 

efterrätter. Mums! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutom allt detta speciella har vårt vanliga 

dagliga arbete såklart fortsatt sedan sist också, 

exempelvis som att diska efter maten. Och nej; 

detta var inte disk från julbordet på Sofiero! 
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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 föräldralinjen  
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.  

Lokala nummer 
Vuxenpsykiatri öppenvården, 

Najaden Helsingborg                                          

Telefon: 042-406 26 10  

Öppet: Mån-tors kl 09:00-11:00 

Vuxenpsykiatri öppenvården, 

Wemind Helsingborg  

Telefon: 042-36 40 50  

Öppet: Mån-fre kl. 08:00-14:00 

Psykiatriska Akutmottagningen 

Helsingborg  

Telefon: 042-406 27 30  

Öppet: dygnet runt  

Vuxenpsykiatri psykos,  

Helsingborg  

Telefon: 042-406 27 70 

Öppet: Mån-fre 08:00-16:30 

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  

Här erbjuds information, telesvar samt lo-

kala Mans- och Kvinnojour nummer  

AA, Anonyma Alkolister Sverige 

Öppet: varje dag kl 11-13 och 18-20 

Länkarna Helsingborg  

Skiljer inte på form av beroende  

Telefon: 042- 12 58 44  

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 

Bo Lundmark 

Väsby Församling 

Bengt Linderoth  

Linda Möller 

Mats Rosdahl 

Per Ahlberg 

Christer & Anette Jansson  

Janssons Ekonomi & Utveckling 

Cecilia Wache 

Magnus Nilver 

Carita Nyholm 

Eva Ingers 

Ann-Margret Larsson 

Ebba Kristina Wingårdh 

Magnus Sjunnesson 

Lisbeth Lindell 

Kamratföreningen Lågan 

Anna Karin Fältström Ru-

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 
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