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Ledaren

Med sommaren runt hörnet
Hela hösten och vintern har vi haft det ovanligt varmt. Då
plötsligt i januari och februari börjar det både regna, hagla
och snöa Jättetråkigt.
Då vi kommer till slutet av maj är det inte så mycket bättre,
regnigt, blåsigt och kallt.
Man kan faktiskt undra när det ska bli soligt och varmt
igen. Jag tror inte att det blir sommar före skolavslutningen
fast syrenerna snart är utslagna.
Men men.. Här på tidningen är allt som vanligt. Det skrivs
och skrivs och alla hoppas att hinna klart i början av juni,
så att vi kan trycka den i mitten av juni.
Nu har vi gått igenom öppet hus och 20 – årsjubileet som
båda blev mycket lyckade! Nu när vi har gått igenom detta,
som det var mycket arbete med och mycket roligt också förstås. Huset har nu hämtat sig igen från alla festligheter och
alla är på mycket gott humör i huset trots vädret.

Marianne Jensen
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”Många med psykisk ohälsa har
avundsvärda förmågor”
Text: Artikel Veckans Affärer

IT-jätten anställer autister för kodning. Bipolära har
visat sig vara utmärkta chefer. Förmågan att tänka
utanför ramarna är en tillgång som allt fler börjar
ta till vara. I april gick Microsoft ut med nyheten att
de ska anställa tio personer med autism. Inte som
ett välmenande CSR-program utan som en satsning
för att öka konkurrenskraften.

Enligt honom visar forskning att mångfald vad gäller
religion, hudfärg, kön, ålder och även psykiska
funktionshinder leder till mer innovationskraft och
kreativare företag.
”Konformiteten
är
uppfinningarnas
starkaste
motståndskraft”, säger Peter Hagström som menar att
det inte sällan finns personer som betraktades som kufar
bakom vår stolta svenska tradition av uppfinningar. ”Ta
till exempel Losec - Astras stolthet och en gång världens
mest sålda medicin. Den angrep problemet på ett helt nytt
sätt. Det förkastades flera gånger av företagsledningen
som alltför annorlunda. Men det är tack vare Losec som
Astra kunde leva länge och vara intressant för uppköp”,
säger han. ”Ju mer vi kan tolerera ett annorlunda eller
ovanligt beteende, desto större förutsättningar har vi att
skapa nya idéer”, säger Simon Kyaga.

STYRKOR
ADHD
Mycket stark drivkraft när de är motiverade för en uppgift.
lmpulsiva, vågar ta risker och är beredd att kasta sig ut i
det okända.

”Vi har till exempel Albert Einstein, som ansågs excentrisk,
och entreprenören Richard Branson, som själv säger sig ha
bipolär sjukdom.”  Själv blev han intresserad av att forska
på den gamla myten om ”det galna geniet” efter att ha mött
flera patienter med stor kreativ begåvning. Tillsammans
med kolleger har han gjort den hittills största studien på
området.

AUTISM
Mycket noggranna och strävar efter perfektion. Har ofta
specialintressen där de lär sig allt in i minsta detalj och
aldrig tröttnar.
BIPOLÄR

”Vi har ett vetenskapligt stöd för ett samband mellan
kreativitet och psykiska sjukdomar. Om man ger personer
med psykisk ohälsa större möjlighet att integreras i
samhället, borde det rimligen betyda större kreativitet och
fler innovationer”, säger Simon Kyaga som är övertygad
om att det finns fler diagnoser än autism som kan
vara en outnyttjad tillgång inom näringslivet. ”Vi har
kunnat påvisa ett samband mellan bipolär sjukdom och
ledarskapsförmåga. Det gäller särskilt i situationer som
ställer krav på förändring. Då hela vårt samhälle präglas av
ett ökande behov av innovation och utveckling är sådana
ledarskapsförmågor mycket värdefulla”, säger han.

Starkt engagemang, energi, kreativitet och bra på
ledarskap.
”Personer med autism har styrkor som vi behöver på
Microsoft. Alla individer är olika. Vissa har en fantastisk
förmåga att ta till sig information, tänka på ett mycket
djupt och detaljerat plan och vara överlägsna i matematik
och kodning”, skriver Mary Ellen Smith, vice vd för
Microsofts globala verksamhet, på sin blogg.
Simon Kyaga, överläkare i psykiatri och forskare vid
Karolinska institutet, ser Microsofts initiativ som ett
trendbrott. ”Synen på personer med psykisk ohälsa håller
på att förändras. Insikten att de besitter avundsvärda
förmågor sprider sig”, säger han. ”Att anställa personer med
autism är framsynt. Även om vetenskapen inte stöder att
autism har med uttalade förmågor inom naturvetenskap
och programmering att göra så finns det flera intressanta
hypoteser som talar för det.”

En tredjedel av svenskarna har någon gång drabbats
av psykisk sjukdom. När samhället behandlar den här
gruppen med fördomar och de hamnar i utanförskap går
mycket förlorat menar Simon Kyaga.
”Det är synd att företagen hittills varit så dåliga på att
tillvarata dem som är udda och annorlunda, som har
andra lösningar än de som vi redan tänkt på. Vi styrs
så mycket av normer och värderingar som vi delar med
andra. Men variation gör system mer stabila och kreativa.
Konformistiska system däremot är lätta att välta på ända”,
säger Peter Hagström som jämför med hur lång tid det tog
för företagen att släppa fram kvinnor i karriären: ”Ingen
skulle i dag ifrågasätta att man tar till vara kvinnors
kompetens och kreativitet. Men det är inte så länge sedan
halva befolkningen stod utanför. Det är bättre att titta på
människors förmåga än om de har en viss hudfärd, kön
eller diagnos.”

Tillsammans med kolleger ska Simon Kyaga nu starta
ett forskningsprojekt för att slå fast sambandet mellan
diagnoser som autism, adhd och add och kreativitet. I
projektet ingår Peter Hagström, docent i företagsekonomi
vid Handelshögskolan.
”Det finns fler mindre kända företag än Microsoft som tagit
steget. Jag är övertygad om att det kommer att bli alltmer
vanligt, även i Sverige. Det ligger helt i företagens intresse
om innovation är viktigt för dem”, säger Peter Hagström,
som själv har adhd.
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Från Frédéric Chopin
Text: Mats Cullin

En höstdag för ett par år sedan var jag på en förläsning om ”Kreativa Knäppgökar”. Föreläsare var Dr
Lars Häggström, och med sig hade han ett par musikanter. De berättade om olika så kallade genier
inom musik och litteratur som även var kända för att
lida av olika typer av psykisk ohälsa.

och just gett sig av på en ny konsertresa, då budet om
upproret i Warszawa träffade honom.

Till Paris

1830 utbröt det så kallade Novemberupproret (polska:
Powstanie listopadowe) i Warszawa, då polska frihetskämpar tog till vapen mot den tsar-ryska makten. Trots sin
första impuls att återvända till Polen för att ansluta sig till
upprorsstyrkorna bönhörde han sina kamrater som bad
honom att låta bli och begav sig istället till Paris för att
aldrig återvända till Polen. Novemberupproret slogs efter
några månader tillbaka och Chopins dagbok vittnar om
hemska kval som den unge patrioten kände inför sitt hemlands öde. I det konstnärligt blomstrande Paris blev han
snabbt vän med musikerna Franz Liszt, Hector Berlioz och
Robert Schumann, målaren Eugène Delacroix och författarna Honoré de Balzac och Aurore Dudevant, mer känd
under pseudonymen George Sand.

De framförde även olika verk av dessa för att göra
det hela levande och ge en fin helhetsbild av personerna och deras levnadsöden.

Med den sistnämnda inledde han så småningom ett mångårigt förhållande och de skulle bli ett hett par i den parisiska skvallersfären. George Sand var några år äldre än
Chopin och intog ibland en nästan moderlig inställning till
sin älskare. Hon var alltför medveten om hans vid det här
laget sviktande hälsa och pysslade gärna om honom på
sitt familjegods Nohant.
De hade hyrt ett litet hus där de till en början njöt av höstvädret på ön. Under vintern blev dock vädret osedvanligt
kallt och regnigt för årstiden, och hans hälsa försämrades
på grund av detta snabbt. När husägaren nåddes av ryktet om Chopins tuberkulos sade han upp kontraktet och
de fick istället söka annat uppehälle. Den enda plats de
kunde finna var i ett kloster i den närliggande byn Valldemossa. De insåg att slutet var nära och gjorde allt för att
komma tillbaka till Frankrike och Marseille där en duktig
läkare i stort sett botade Chopin från hans sjukdom på ett
par månader. Han var nu inne i en mycket produktiv fas i
närmare tio år, men med sviktande hälsa och ett stormigt
förhållande med Sand blev han till slut mycket svag. Kort
före Chopins död bestämde de att gå skilda vägar och hon
valde att inte besöka honom på hans dödsbädd, trots att
han uttalat bad om det.

Frédéric Chopin

Slutet

Frédéric François Chopin (polska: Fryderyk Franciszek
Szopen[1]), född 1 mars[2] 1810 i Elazowa Wola, död 17
oktober 1849 i Paris, var en polsk kompositör, pianist och
pianopedagog.

Med allt svagare livsgnista och bedrövad över den revolution som bröt ut i Paris februari 1848 lät sig Chopin övertalas av en brittisk arvtagerska att göra en turné i England
och Skottland. Med svikande styrka och hälsa orkade han
dock inte upprätthålla detta sociala liv. Vad värre var att
han heller inte orkade komponera längre och det gick nu
snabbt utför med hans liv. Hans sista offentliga framträdande blev från en scen i Newcomes-hallen i London den
16 november 1848. Kort efter återkomsten till Paris hösten
1849 avled Frédéric Chopin i kretsen av sina närmaste
vänner och sin syster.

Frédéric Chopin föddes i den lilla byn Elazowa Wola i närheten av Warszawa. Den unge Frédérics musikaliska talang visade sig mycket tidigt. Innan han fyllt 10 år var
han redan ett berömt underbarn Hans förste pianolärare
efter fadern var Wojciech Ywny, som dock efter några år
insåg att pojkens talang översteg hans egen musikaliska
förmåga. Ansvaret för Chopins bildning lades istället på
den berömde musikpedagogen Józef Elsner, som faktiskt
hävdade svenskt påbrå även om det aldrig kunde bevisas. Elsners undervisning varade fram till Chopins hastiga flykt till Paris 1830. Chopin framträdde offentligt som
pianist i Warszawa 1827. Han gav konserter i Wien 1829,

Chopin led enligt nutida forska av Bipolär sjukdom, där
man pendlar mellan extremt välmående och djupa depressioner. Detta avspeglar sig i hans kompositioner. I vissa verk
hörs den maniska sprittande livsglädjen, i andra molltoner
och ångest.
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till Ted Gärdestad
Ted Gärdestad biografiska liv och karriär finns
omskrivet av många och genom ett otal medier. Här
kommer inledninsvis därför endast en kortfattad
beskrivning av hans mest kända avtryck i den
svenska musikhistorien.

de eller behövde söka hjälp. För så var verkligheten. Det
fanns faktiskt onda makter i hans värld. Vad som bidrog
till hans sjukdomsbild var att han fick en slags förföljelsemani och omständigheter runt omkring gjorde att hans
misstankar bekräftades i vissa fall, det vill säga skillnaden
mellan verklighet och fantasi suddades ut, det gick inte
att dra någon gränslinje där.

Han föddes 18 februari 1956 i Sollentuna och blev tidigt en uppskattad
sångare,
kompositör
och musiker (gitarr
och
piano).
Han
komponerade
all
sin musik själv, och
texterna
författades
av brodern Kenneth.
Tillsammans skapade
de låtar som «Jag vill
ha en egen måne»,
«Sol, vind och vatten»,
«Ge en sol», «Satellit»
och «För kärlekens
skull». Han tävlade i
Melodifestivalen
fyra
gånger
som
artist,
1973, 1975, 1979 och
1980 varav han vann
en gång, 1979.

Under Kenneth Gärdestads 40-årsfest i föräldrahemmet i Sollentuna
1988 ringde telefonen: - Din bror har
blivit tagen av polisen. Han är arresterad för att ha kastat tegelstenar
mot några kvinnor på Östermalm.
Strax före hade Ted Gärdestad även
varit hemma i sin brors lägenhet
i stan. Han hade rivit ner möblerna, tv:n var sprucken, av barnens
våningssäng var det bara träflisor
kvar. Solen, vinden och vattnet kändes oändligt långt borta. Underbarnet, artisten, var schizofren. Men det
var något man inte talade om. Något
som skulle döljas. En djup skam, en
rädsla varje gång Ted var med ute på
stan. Ständig oro.
Det skulle bli värre. Tunga dagar,
månader, år då rösterna i Teds huvud skrek åt honom. Han försökte
förinta dem, åtminstone blockera
dem, men lyckades aldrig helt. En dag trasade han sönder ena handen med en osthyvel så att blodet forsade. Då
kunde han inte spela sin musik längre, men hade något
fysiskt att skylla på. Den verkliga orsaken - det som hände
i hans inre - erkände han aldrig. - Handen kunde folk, och
han själv, acceptera. Men att däremot säga ”det är fel på
min hjärna”, det kunde han inte göra.

Ted var i ett sökande efter sig själv och hade börjat meditera samt tagit sig in i Bhagwanrörelsen för meditationens
skull.
När det gäller Palmemordet så gick det obehagliga rykten
om att han var 33-åringen och det var rykten som satte
honom i en slags kris, för han hade börjat bli labil och
hade bacillskräck. Han kunde inte skilja på verklighetens
ondska och den ondska som eventuellt fanns i hans huvud, Det blev utsuddat och det gjorde att han inte kun-

Inte förrän den dagen Ted själv hoppade framför tåget vid
Häggviks station 22 juni 199

Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som utmärks av varaktiga defekter i perceptionen eller verklighetsuppfattningen, så svår att det räknas som en psykos. Typiska symptom hos en person som lider av obehandlad
schizofreni är gravt desorganiserat tänkande, vanföreställningar och hallucinationer. Även om störningen huvudsakligen rör kognitionen, så kan den yttra sig på beteendemässiga och känslomässiga sätt. Eftersom det
finns en mängd olika kombinationer av symptom som kan resultera i en schizofrenidiagnos, så är det svårt att
säga att det är en enskild psykisk störning; Paul Eugen Bleuler, som myntade termen, pratade faktiskt i stället
om "schizofrenierna" (plural). Det finns också flera schizofrenidiagnoser med olikartade symptombilder.
Diagnosen schizofreni baseras på patientens självrapporterade upplevelser, i kombination med observationer
från psykiatrer eller psykologer. Det finns inget objektivt biologiskt test för schizofreni, även om studier tyder
på att genetik och biokemi är viktiga orsaksfaktorer, i kombination med livsomständigheter (stress–sårbarhetsmodellen). Nutida forskning fokuserar ofta på neurobiologins roll i det hela. Schizofreniliknande tillstånd kan
också uppkomma av fysiska sjukdomar och droger, så kallade organiska psykoser och drogutlösta psykoser,[1]
samt vid så kallad hysterisk psykos och depressionspsykos.
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DSM- ”facit till felet”
Text: Yvonne Johansson

DSM (”Diagnostic and statistical manual of mental disorders”) ges ut
av amerikanska psykiatriföreningen APA, och har nyligen getts ut i reviderad upplaga: DSM 5. Förändringarna gentemot DSM 4 är inte så
omfattande, därför baserar jag denna artikel på den fjärde upplagan.

En del diagnoser är relativt enkla att identifiera medan
andra är betydligt svårare t ex ADHD.
Den stora fördelen med DSM gentemot ICD (se faktaruta) är att den är
pedagogiskt upplagd och tar hänsyn till ﬂera faktorer, t ex om symtomen beror på fysisk skada/sjukdom och droger, svårighetsgraden och
varaktigheten av symtomen samt hur genomgripande de är. Också i
vilken omfattning symtomen har betydelse för individen tar man hänsyn till vilket är mycket viktigt då man sätter en diagnos. (I den nya
upplagan, DSM 5, lägger man också mer vikt vid ålder.) Man
gör alltså en bedömning på fem olika axlar:

I mitt yrkesverksamma liv som psykolog har jag haft stor nytta av DSM
men, det måste sägas, den ska användas med stor försiktighet. Jag har
främst använt den som en uppslagsbok för att identiﬁera och sätta diagnoser. Det är inte alltid lätt att skilja på normala avvikelser och vad
som är så omfattande att det bör sättas en diagnos.

I

Kliniska syndrom (sjukdomsbild)
Andra kliniska syndrom som kan vara i fokus för klinisk utredning och
behandlig

2

Personlighetsstörningar
Mental retardation (utvecklingsskada)

3

Somatisk sjukdom/skada

4

Psykosociala problem och övriga problem relaterade till livsomständigheter

5

Global skattning av funktionsförmåga

För att ge en tydligare bild av hur man sätter en diagnos utifrån DSM ger jag här ett exempel i redigerad form.

Differentialdiagnos vid ångestsyndrom:
Symtom på ångest, rädsla, undvikande
beteende eller anspändhet
	
  

Beror på fysiologisk skada/sjukdom ==> JA

ÅNGESTSYNDROM ORSAKAT AV SOMATISK
SJUKOM/SKADA

NEJ
	
  
Beror på fysiologiska effekter av ==> JA
någon substans (t ex droger, medicinering)

SUBSTANSBETINGAT
ÅNGESTSYNDROM

NEJ
	
  
PANIKSYNDROM

Återkommande oväntade panikattacker ==> JA
Plus 1 månad med oro, rädsla för
attacker eller förändrat beteende
NEJ
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Agorafobi, dvs rädsla att vistas på platser ==> JA
varifrån det skulle vara svårt eller
generande att avvika i händelse
av panikartade symtom
NEJ
	
  

AGORAFOBI UTAN ANAMNES
PÅ PANIKSYNDROM

SEPARATIONSÅNGEST

Rädsla för separation från bindnings- ==> JA
objekt med debut i barndom
NEJ
	
  

Rädsla för att förödmjukas eller generas ==>JA
i sociala eller prestationssituationer
NEJ
	
  

SOCIAL FOBI

SPECIFIK FOBI

Rädsla som utlöses av ting, levande ==> JA
varelse eller situation

DSM har fått kritik för att dels sjukdomsförklara en stor
del av befolkningen, dels att öka medicineringen i onödan. Risken för övermedicinering är stor menar en del och
nämner t ex psykoser och adhd. Allen Frances, psykiatern som är en av dem som står bakom DSM-IV, säger att
denna har orsakat ”falska epidemier” av psykisk ohälsa t
ex adhd, autism och bipolär sjukdom hos barn. Han menar också att kriterierna för psykosrisk är så diffusa att
det ger upp till 70-90 procent falska fall som kan leda till
medicinering och besvärliga biverkningar. Frances anser
dock att problemen som har med DSM att göra beror mer
på hur den används än hur den är skriven.

Det fortsätter vidare med andra ångestsituationer men jag
väljer att avsluta här då jag tror att man förstår idén med
uppläggningen. Utifrån detta görs sedan en skattning på
de fem axlarna som nämnts tidigare.
Man skattar symtomen på en GAF-skala (Global funktionsskattningsskala) med intervaller från 1-100 där 91100 står för ”synnerligen god funktionsförmåga inom vitt
skilda områden, livsproblem förefaller aldrig bli ohanterliga, andra söker sig till personen på grund av hans eller hennes många positiva egenskaper. Inga symtom” och
1-10 ”Ständig risk för att individen tillfogar sig själv eller
andra allvarlig skada (t ex återkommande våldsamhet)
ELLER ständigt oförmögen till elementär personlig hygien
ELLER allvarlig suicidhandlig med uppenbar dödsförväntan.”
Koderna i DSM skrivs med siffror t ex 300.01 (Paniksyndrom utan agorafobi), 298.9 (Psykotiskt syndrom) till skillnad från ICD som använder F tillsammans med en sifferkombination.

I vilket fall är DSM en handbok som används flitigt i hela
världen och kommer med största säkerhet att göras så
även i framtiden. I takt med att forskningen går framåt kommer kriterierna sannolikt att stramas åt allt mer.
Skillnaden mellan sjukdom och att beskriva ett tillstånd
kommer förhoppningsvis också att bli tydligare. Alla är
dock rörande överens om att mer forskning om människors själsliga åkommor behövs i betydligt större utsträckning än vad som görs nu.

DSM kom redan år 1952, andra upplagan kom 1968 men då med beskrivande av symtom som inte vilade på
vetenskapliga grunder. De senaste 20 åren har DSM gjorts om grundligt. DSM III som gavs ut 1980 anses vara
en brytpunkt för psykiatrisk diagnostik. Då blev DSM en internationell guidebok som beskrev vetenskapligt grundade psykiska sjukdomar. Den användes av både kliniker och forskare världen över. Även om WHO:s kodsystem
ICD som tar upp somatiska såväl som psykiska sjukdomar används i svenska journaler har DSM en fördel i att
den är mer tydlig och begriplig och tar hänsyn till flera faktorer hos individen. Man kan säga att det är den som
drar gränsen mellan sjukt och friskt vad gäller psykiska åkommor. Däremot ger den inga förslag till åtgärder
eller orsaker till olika symtom. DSM omfattar alla kända diagnoser på psykiska åkommor.
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På besök i Falkenberg
Text & Bild: Mattias Santesson

Tisdagen 28 April 2015 åkte jag Mattias, Simon och vår handledare Rebecca från fontänhuset i Båstad upp till Falkenbergs fontänhus
där vi först gick en liten rundvandring i huset
och sedan så åt vi på huset.
Det var mitt första besök på det fontänhuset och kul
och se att dom hade så mycket man kunde göra där
t ex att laga cyklar och kunna måla där. Efter vi hade
varit där så åkte vi vidare till Bobegsgården där nätverksträffen för unga vuxna skulle vara.
In med våra grejer till respektive rum där vi skulle
sova. Vi samlades i matsalen sedan. Lite diskussion
kring hur fontänhusen ska nåt ut till fler unga vuxna.
Vi gick en liten promenad ner till havet. Väldigt vackert och ser ut mycket som hemma i vår kommun här i
Båstad. Väldigt fint väder också. Vi grillade korv också.

Onsdagen den 29 April 2015.

Har inte sovit speciellt bra i natt det berodde säkert
på att jag satte upp värmen för mycket. Men men det
är bara till att gå upp och äta frukost. Idag så var det
2 medlemmar som berättade lite om hur dom haft det
i sitt liv. Med sina svårigheter och vad dom kämpat
med och hur fontänhuset har kunna hjälpa dom.
Idag så målade vi ute. Det var riktigt varmt och sitta
ute i solen. Senare på eftermiddagen så åkte vi på en
liten rundtur till Falkenberg. En helt fantastisk stad.
Väldigt vackert och jättefint med alla blommor som
hade satts upp i staden.

Torsdag 30 April 2015

Idag så är det sista dagen. Städning som gäller först.
Vi samlades och sammanfattade träffen. Vem som tar
hand om träffen nästa år osv. Lite diskussion kring
mer aktiviteter tillsammans.
Vi åker hem och anländer på fontänhuset i Båstad.
Tack till alla som var med och hoppas vi ses igen och
med ännu mer gemenskap och trevligheter.
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20 års - Jubiléet
Inför jubiléet var det mycket att fixa och vi fick ha ett
stort möte, där vi bestämde olika saker som skulle
göras.
Som t.ex. hämtning av bord och stolar, vilken mat som
skulle lagas, vilka kakor som skulle bakas, Vad som skulle
handlas, vilka blommor som skulle köpas eller vilket vin
som vi ville ha osv. Sedan måste vi plocka ner varje sak i
små, små delar så att inte en person skulle få göra alltihop. Men detta var ju inte allt, nu fick vi också bestämma
vem som skulle göra vad av alla sakerna.
Några fick handla det som skulle ätas och det var en hel
del som måste handlas. En del fick ordna med sallad, vilka
grönsaker som skulle ingå och sedan göra i ordning detta.
Några andra bakade bröd och kaka. Flera stycken hjälptes
åt med maten.
Bord och stolar fick vi låna som vi åkte dit för att hämta.
Några var och såg ut vilka blommor som skulle finnas på
borden. Det köptes lite vin och öl för dem som önskade det
till maten.

Som ett inslag i vårt tjugoårsfirande hade vi Öppet
Hus den 4 mars . Ett mycket bra tillfälle att visa att
vi finns.

Som om detta var allt, nej vi skulle hinna med att skriva
klart och trycka vår tidning (Knäppgöken) också. På vår
Redax redaktion skrev vi massor av olika saker och bilder som vi satte in i tidningen. Alla händelser genom åren
med både bild och text det blev en stor samling bilder. De
största händelserna som vi hittade just då var: När Maud
Olofsson var här i huset och då vår äldste medlem blev
intervjuad. Han berättade om hur det var då Fontänhuset
startade och framåt.
När alla artiklar var färdigskrivna var det dags att korrekturläsa dem för att se så det var rätt stavat och att meningarna lät bra. Sedan trycktes tidningen i ungefär 400
exemplar och det var många tidningar som skulle skickas
iväg till alla våra stödmedlemmar.
Ungefär så här gick det till före det var öppet hus och 20
– års jubileum, det var stressigt och jobbigt men samtidigt
var det kul och spännande. Nu får ni fortsätta att läsa om
öppet hus och 20 – års jubileet på nästkommande sidor för
nu slutar jag att skriva här.

Text: Marianne Jenssen

Ann Heberlein i bibliotekets hörsal. Tyvärr tvingades hon
ställa in med kort varsel och en lätt panik spred sig i huset. Men skam den som ger sig - tack Gunnel Wallin – som
med entusiasm och jäklar anamma fick oss att sätta ihop
ett alldeles eget program.

Det går förstås aldrig att veta hur många besökare det
kan bli men här kan vi prata om succé då sextiotalet kom.
Det bjöds på tomatsoppa och hembakat bröd.
Flera medlemmar ställde upp och guidade runt i huset.
Besökarna visade stort intresse och var mycket nöjda med
vårt program. I programmet ingick en föreläsning med

Medlemmar ,styrelse och en handledare berättade om vår
verksamhet. Och detta inför en fulltalig publik. Sammanfattningsvis: succé igen! Vi har visat att vi kan!

Text: Barbro Werner
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20 års - Jubiléet
Lördagen den 7 mars fyllde
Fontänhuset i Båstad 20 år.
Detta firade vi på Apelrydsskolan, och vi hade bjudit
in folk från olika samarbetspartners och även andra
fontänhus.
Maten lät sig väl smaka
och det hölls en del tal för
att uppmärksamma dagen.
Därefter var det underhållning och dans för de som
kände för detta. Kvällen
avslutades med ett praktfullt fyrverkeri över bukten. SIMON & CARINA I HÖGFORM...

Thomas Leo med ORKESTER ROCKADE LOSS...
12

Här är Calle Dandanelle som var med
och startade Fontänhuset i Båstad, han
var även vår klubbhuschef i många år.

Här är Boris - ”nestorn i huset”.
Still going strong - kommer och diskar
och matar våra ankor mest varje dag.

Här är Inger Blennow som är ordförande i ”Sveriges Fontänhus” och som
hjälpte oss igång med huset.
13

Tack för alla gåvor i
samband med vårt
20-års jubileum
Här vill vi tacka alla som bidrog till den fina festen och vår verksamhet i
stort. Vi uppskattar verkligen ert engagemang och era generösa gåvor!

Tomas Andersson

NP Nilsson

Apelrydsskolan

Stickan och Lilian
Nordlund

Bjärechips

Stellan Paulie

Max Broddesson

Erik Paulsson

Bygg i Syd ab

Inger Persson – Blennow

Båstad Östra Karup
Församling

Karin o Christer
Spångberg

Lars Henningsson

Ulla Yngvesson

Karsten Johansen

Roland Åkesson

Jämsmässholmens
Fjällhotell

Thomas Leo med ORKESTER

Elisabeth Lindèn

Jazz Con Brio

Kalle Lönn
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Till Minne
Vår vän och kollega Ulf
Ekberg gick bort den
23 maj. Vi minns honom
som vänlig, humoristisk
och engagerad.

omgivningens fördomar.
Han var ofta ute och föreläste och berättade
om sina erfarenheter i
ämnet.

Han var flitig skribent
i vår tidning och skrev
gärna om sina minnen
från ett svunnet Båstad,
men även om andra intressen, inte minst golf.

Även då hans hälsa började svikta kom han allt
som oftast till huset för
att äta gemensam lunch
med oss.
Ulf är sörjd och saknad
av oss alla men hans
minne kommer att leva
kvar.

Ulf brann för att sprida kunskap om psykisk
ohälsa för att motverka
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Europa enas genom musik av
Marcel Bezencon

Född: 1 Maj 1907
Död: 17 februari 1981

Text: Anders Nilsson
Eurovision Song Contest är ett av de största musik evenemangen som finns, men det är inte alla som känner till
bakgrunden. 1955 fick Marcel Bezencon idén till Eurovision Song Contest baserad på den kända San Remo festivalen som Italien har varje år. 1956 var premiär året för
Eurovision Song Contest då tävlade 14 länder. Schweiz var
första landet att vinna Eurovision Song Contest och i år
2015 är det 60:de upplagan av Eurovision Song Contest.
Det ska också nämnas att Marcel Bezencon var president i
EBU (European Broadcasting Union) mellan 1955 – 1970.
2015 är året då Eurovision Song Contest firar 60 års jubileum och nedan följer några händelser ur Eurovision
historien.

En sjätte svensk seger i Wien då
Eurovision fyller 60 år
I den första Semifinalen tävlade 16 länder och dessa 10
gick till final. Estland, Ryssland, Belgien, Grekland,
Rumänien, Albanien, Georgien, Armenien, Serbien och
Ungern.
I den andra Semifinalen tävlade 17 länder och dessa 10
gick till final. Polen, Lettland, Litauen, Cypern, Israel,
Slovenien, Montenegro, Norge, Azerbajdzjan och Sverige.

1956 första året Eurovision äger rum sker det i liten skala,
endast sju länder tävlar och Lys Assia vinner för Schweiz.
Hon tävlade för Schweiz även 1957 och 1958, långt senare
2012 tävlade hon i Schweiz uttagning till Eurovision och
slutade åtta.
1969 delade fyra länder på segern i Eurovision då det inte
fanns ett sätt att skilja de fyra åt. Detta ledde till att 1970
bojkottade flera länder Eurovision pga detta bland dem
Sverige.
1975 infördes det nuvarande röstningsformatet med att
dela ut 1,2,3,4,5,6,7,8,10 och 12 poäng. Detta röstningssätt används än idag men den stora skillnaden är att antalet länder har blivit betydligt fler.
1987 Johnny Logan vinner för andra gången och är den
enda som vunnit Eurovision två gånger.
1992 – 1994 Irland vinner Eurovision tre år i rad och vinner en fjärde gång 1996.
2004 börjar det nuvarande sättet att tävla då en semifinal användes för att få fram 10 andra finalister. De övriga
länderna i finalen var topp 10, vinnaren och de fyra stora
England, Spanien, Tyskland och Frankrike. 2008 infördes
en andra semifinal då antalet tävlande länder uppgick till
43 totalt.

Personer och händelser från historien:
1967 Sandie Shaw tävlade barfota och blev därefter känd
som ”barfota artisten”.
1985 Lill Lindfors tappar kjolen i direktsändning händelsen uppmärksamas mycket.
1993 tävlar Barbara Dex för Belgien och kommer på sista
plats, hon hade själv gjort sin klänning själv och betraktades som den sämst klädda det året. Sedan 1997 delas
varje år Barbara Dex Award ut till den/de sämst klädda i
Eurovision Song Contest.
2009 och 2012 Alexander Rybak och Loreen är de två deltagare som fått de högsta poängsummorna då de tävlat
med Fairytale och Euphoria.

Finalen var en höjdpunkt 2015, jag tycker det och det är
kanske inte så konstigt när Sverige vinner. Det var första
gången med 27 länder i finalen, Australien hade bjudits in
att tävla då Eurovision Song Contest är mycket populärt
där. Det är alltid svårt att veta i förväg vilka länder som
ska vara med i toppen och årets omröstning blev en av de
jämnaste på senare år. Ganska snabbt stod det klart att
det var tre länder som var mer populära än de övriga, Italien, Ryssland och Sverige. Efter halva omröstningen ledde Ryssland men Sverige var inte långt efter. Det var först
när det var 4 länder kvar som man kunde ana en Svensk
vinst för Heroes och Måns Zelmerlöw.

Här är topp 10:
Sverige 365 poäng
Ryssland 303
Italien 292
Belgien 217
Australien 196
Lettland 186
Estland 106
Norge 102
Israel 97
Serbien 53
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Jag har ofta varit förbannad
Text: Gunnar Jäwer

Jag hade en båt och det hade Calle Dandanelle också.
Vi träffades en augustikväll 1996 på båtklubben för att tillsammans gå båtvakt. Det
blev inte mycket till vakt den natten:
Calle berättade om Kärnhuset och jag var
imponerad.
Detta var upptakten till ett 17 årigt engagemang
i fontänhusrörelsen. Två år senare fick jag i uppdrag av Båstads kommun att göra en broschyr
om den sk Båstadsmodellen, en samverkansmodell för aktörerna runt en person med psykiskt
handikapp. Modellen föll i glömska efter några
år, men är en klar förlaga till dagens SIP (samordnad individuell plan) som används över hela
landet.
Jag intervjuade alla de verksamheter i kommunen som på något sätt hade med psykisk vård
och rehabilitering att göra. Uppdraget förde mig
till Kärnhuset och den entusiastiske båtägaren
från Skälderviken, Calle D. Jag fick de ord jag
ville ha till trycksaken, men återkom till Kärnhuset flera gånger. Detta av tre skäl: människorna,
den trevliga atmosfären och den goda maten.
Efter några besök fick jag en förfrågan om att
ingå i husets styrelse. Jag bad att få tänka i en
minut, men svarade ”Ja” inom 30 sekunder. Jag
kunde i det skedet inte föreställa mig hur mycket
Fontänhuset skulle betyda för mig och hur förbannad jag skulle komma att bli.
Jag har varit förbannad på regeringen.
Jag har varit förbannad på Hägglund.
Jag har varit förbannad på Socialstyrelsen och
alla andra myndigheter som inte i första hand
tänkt på Fontänhus.
Jag har verkligen försökt förstå alla riktlinjer och
hur man kan tolka dem. Jag har besökt många
Fontänhus så jag har sett många riktlinjetolkningar.
Jag har alltså som riktlinjefundamentalist varit
förbannad på många klubbhus som inte tolkat
riktlinjerna på rätt sätt – på mitt sätt.
Jag har varit med i Sveriges Fontänhus styrelse och under sena kvällar, tillsammans med
järngänget, dragit upp konturerna för hur alla
fontänhus i Sverige, Europa och övriga världen
borde utvecklas. Resonemang som dagen efter
upplöstes i fragment då nya uppgifter skulle lösas i den arbetsorienterade dagen.
Jag har ju mest agerat på styrelsenivå, men har
alltid haft hög närvaro i huset. Tillsammans med
medlemmar och anställda har jag gjort många
viktiga erfarenheter och besökt många intressanta platser.

Jag har alltid intresserat mig för utbildningar, marknadsföring och
start av nya klubbhus, men jag har resultatmässigt inte lyckats speciellt bra. Men vad jag har lärt mig är att psykisk rehabilitering tar
lång tid och att resan oftast är målet. Många projekt har startats,
färre genomförts.
Jag har under åren lärt känna människor som förändrat min livssyn: Kikki,
Kerstin, Ola, Leo, Boris, Calle, Ronny, Sven, Margaretha, Janne, Lars-Benny,
Jonna, Kerstin, Lena, Gunilla, Lars-Håkan, Peter, Gittan, Karl-Gustav, Helen,
Lars-Göran, Christer, Örjan, Fredrik, Johan, Anna-Carin, Millan, Anna-Laila, Marie-Louise, Michael, Annicka, Barbro, Ingrid, Fredrik, Maria, Birgitta,
Pauline, Esko, Kim, Ulf, André, Anders, Sten-Peter, Janne, Lars, Marita, Fredrik, Pia, Magnus, Lasse, William, Qina, Jan, Björn, Hasse, Micke, Ylva, Inge,
Magnus, Kristin, Eva, Charley, Maria, Inga-Lill, Hillary, Andreas, Katarina,
Siv, Mats, Martin, Cicci, Masen, Hugo, Tim-Erik, Ulf, Daniel, Helena, Mattias,
Lars, Anastasya, Tryggve, Christoffer, Ingmar, Anders, Anneli, Lennart, Irene,
Martin, Nebo, Kristina, Jenny, Babic, Libbe, Carina, Håkan, Annika, Ulrika,
Anna, Mats, Simon, LG, Tore, Christian, Anders, Mia, Daniel, Mickael, Ewa,
Henrik, PO, Erika, Elisabet, Emma, Emil, Erik, Sara, Anna, Rebecka, Lotta,
Nina, Ulf, Mallan, Björn, Sune, Olivia, Laila, Gunnel, Stefan, Vera, Joel, Allan,
Mads, Yvonne, Jack, Elisabeth, PA, Tamara, Margaretha, Irma, Iris, Ulla, Herbert, Lasse, Anna-Karin, Magnus, Ulph, Lotta, Stellan, Helena, Åke, Harriet
och 150 till.

Människor som alla gjort mig lycklig och stolt över att ingå i ett riktigt
och begripligt sammanhang. Och som lärt mig att fontänhussammanhanget kan vara lika mångfacetterat som antalet individer som
ingår; medlemmar, anställda och styrelse. Trots de 36 riktlinjerna.
”Skit i riktlinjen”, sa jag vid ett husmöte när vi hade kört fast i en diskussion. Jag trodde jag skulle stenas innan jag lyckats förklara att vi
måste se till riktlinjens innebörd istället för orden i den amerikanska
översättningen. Nu står huset inför en certifiering och tolkningen av
riktlinjerna ska ligga till grund för att skapa ett riktigt och modernt
Fontänhus, med en kultur som ska kännas lika bra hos er själva
som hos certifierarna. I hjärtat, huvudet och magen. Då blir det superstarkt hus. Lycka till.
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Rotary
Rotary har även varit på lunch detta år, och
supportat vår verksamhet.
Ett tjugotal personer besökte oss och lyssnade
på medlemsberättelser av Yvonne och Marianne och information om Fontänhuset Båstads
verksamhet nu och i framtiden.
Vi fick även en check på 20 200kr som överlämnades efter maten, som kommer hjälpa oss att
fortsätta framåt.

Turné
Vi har varit på turné, för att se hur andra hus jobbar, få idéer och bli peppade för vår certifiering
till våren.
Vi har besökt följande Lund, Falkenberg, Motala, Stockholm, Örebro och snart Sköndal.
I nästa nummer kommer lite utförligare info om våra besök.

Sommaraktiviteter
Vi kommer snart att börja med onsdags aktiviteter under sommaren:
1/7
8/7
15/7
22/7
29/7
Glöm

har vi grillkväll på huset
kör vi minigolf i Torekov
utflykt till Louisiana
Fisketur
Drar vi till Hallands Väderö
inte att skriva upp er

Den årliga semestern kommer vara i Vejbystrand 25-28 augusti på Svalövskolonin.

Från praktikant till sommarvikarie
Mitt namn är Love Jarl och är 20 år gammal.
Jag är en glad och ambitiös prick som älskar
att träna och socialisera sig med människor.
Min första fot in i fontänhuset kom för ca 1,5
år sedan när jag jobbade som praktikant under
3 veckor. Det var en härlig period som utdelade
mycket skratt och nya lärdomar samt gav ett
större perspektiv för människor i min omgivning.
Några månader efter praktiken när studenten
började närma sig så fick jag ett meddelande
på telefonen. Det var nämligen fontänhusets
klubbhuschef Ulf Strömblad som kontaktade
mig och frågade om jag var intresserad av ett
sommarvikariat. Här sitter jag nu givetvis som
vikarie, återförenad med denna positiva miljö
fontänhuset Båstad utstrålar.
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Rekrytering av ny handledare
Vi har precis anställt en ny handledare på
fontänhuset, han heter Ludvig och kommer i
första hand arbeta på kök- och serviceenheten. För att kunna genomföra en ny rekrytering sattes det ihop en grupp, bestående av
tre medlemmar, en handledare och chefen.
Då det kom in drygt 65 ansökningar, var det
mycket att läsa och det påbörjades en hård
gallring.
Vi var oftast inte överens i gruppen men efter intressanta och långa diskussioner kom vi
fram till att bjuda hit fem personer. Dessa fem
fick varsin halv dag i huset där de intervjuades av rekryteringsgruppen och sedan fikade tillsammans med alla i huset. Efter dessa
dagar valde vi ut två personer som fick komma tillbaka och jobba en hel dag tillsammans
med oss. Efter detta valde vi Ludvig. Han introduceras nu på båda enheterna i huset.

Fem snabba med Ludvig
Bio Hemmakväll		 Fisk Kött 			Stad
Hav Sjö				Vinter Sommar

Praktik på Fontänhuset Båstad
Jag heter Ylva och läser till undersköterska på
Komvux i Ängelholm. Under vårterminen hade
vi besök av medlemmar från Fontänhuset i Båstad. Jag tyckte det lät mycket intressant när
medlemmarna presenterade hur verksamheten
fungerade på Fontänhuset Båstad. Det var även
mycket intressant att höra medlemmarna berätta om deras liv och deras möte med Fontänhuset Båstad. De berättade även om den arbetsinriktade dagen på huset och om värmen,
omtanken och kamratskapet i huset. Jag kände
direkt att skulle vilja få mer inblick i Fontänhusets verksamhet och dess riktlinjer.
Under hösten har jag läst ämnet Psykiatri, där
man även är ute i praktik i fyra veckor. När läraren tog upp våra önskemål var vi ville praktisera, så anmälde jag direkt mitt intresse av
Fontänhuset Båstad. Nu såg jag en möjlighet
att få lära mig mer om Fontänhuset och den
arbetsinriktade dagen i huset. Det var med stor
glädje jag tog del av beskedet att jag hade fått
min praktik på Fontänhuset Båstad beviljad.
Måndagen den 24 november var den första dagen på min fyra veckors praktik. Direkt jag klev

Landsbygd

in i huset kände jag mig riktigt välkommen. Under dessa fyra veckor har alla jag träffat tagit
emot mig väldigt positivt. Direkt fick jag uppleva kamratskap, en hjärtlig skämtsam stämning
och ett trevligt bemötande.
Det har varit mycket lärorikt och intressant att
medverka både i köksarbetet och i kontorsarbetet i huset. Jag har även tagit del av både husmöten, riktlinjemöten, övriga möten och på så
sätt fått en inblick i hela verksamheten på Fontänhuset.
Nu är praktiktiden för mig här i huset inne
på den sista dagen. Tiden här har varit mycket lärorik och jag har träffat många trevliga
människor. Jag kommer minnas min tid här
på huset med glädje. Fontänhusets verksamhet
upplever jag som mycket positiv. Synsättet som
Fontänhuset har på människor, borde finnas
på fler ställen i samhället. Nu vilja jag tacka
alla, för att ni gjorde min praktik på huset till en
positiv upplevelse. När jag är i Båstad ska jag
komma in och hälsar på ER. Tack än en gång
och att NI alla får ha det så bra i fortsättningen.
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Med Vänliga Hälsningar
”praktikanten Ylva”

V

i stöder Fontänhuset Båstad

Tack, det betyder mycket för oss medlemmar, personal, styrelse

Apelrydsskolan
Barkåkra Församling
Beslag och Design
Bjäre Bygg Konsult AB
Bjäre Bilservice AB
Bjäre Chips
Bygg i syd AB
Båstad Arbetarekommun
Båstad Kommun
Båstad-Östra Karup Församling
Centerpartiets Kommunkrets i Båstad
El-Teamet Båstad
Exset Revision Båstad AB

Grevie Kyrkliga Arbetskrets
Haga Göstorp Psykiatri AB
Hotell Skansen
Hälsostudion i Båstad
Ica gamlegården
Jänsmässholmens Fjällhotell
Kvinnojouren Ängelholm
Laholms Kommun
Linqans Nöje
Mazars Set Revisionsbyrå KB Malmö
Modern Generic Management
NP Nilssons Trävaru AB
Psykiatri Skånehuset

Karikan Förskola AB
Kliniken Ängelholm
Region Skåne
Rotary Båstad
Sotarna Laholm AB
Sportshopen i Båstad
Stefans Lantbruk
Stig-Bertil Mäklare
Torekovs Hotell Resort AB
Torekovs Röda Kors Krets
Västra Bjäre Kyrkliga Samfällighet
Westfield Safari
Ängelholms Flygmuseum

Ett stort tack till de politiska partier som delar våra värderingar och som stöder vår verksamhet
Ahlbin Lise
Ahremark Familjen
Andersson Christina
Arnoldsson Jan
Arvidsson Claes
Aldoson Karin
Andersson Christina
Andersson Lars
Andersson Thomas
Arnoldsson Jan
Axelsdotter Margareta
Axelsson Åsa
Barte Jenny
Belfrage Jonas & Monica
Bengtsson Per & Margareta
Bjäre Lena
Bollmann Malin
Brink Elisabeth
Carlqvist Lars
Carlsson Margareta
Carlsson Mårten & Gunborg
Dahlgren Carmen
Dandanelle Eva & Calle
De la Motte Christer & Agneta
De Rooij Aleida
Delin Lena
Ebbesson Irene
Edgarsdotter Ingrid
Ekelund Jan
Ekelund Mona & Bruno
Ekfeldt Ove & Barbro
Ekström Carl
Eriksson Mjöberg Marianne
Ermyr Jerker

Gjerdrum Mads
Gramler Marianne
Hervén Monica
Henningsson Uno & Åsa
Henningsson Lars
Huldtgren Anna-Lena
Håkansson P-A
Johansen Karsten
Johansson Inga-Britt
Johansson Ingvar & Antonella
Johnsson Ann-Marie & Lennart
Jonsson Helena
Jäwer Gunnar
Karlsson Ingegärd &Torsten
Kjellberg Ann-Magret
Knutsson Tord
Landén Berndt & Barbro
Larsson Sonia
Lindén Göran & Elisabeth
Malmberg Essan
Mårtensson Gert
Mårtensson Ankie
Mörnstad Håkan
Nilsson Anders
Nilsson Berit
Nilsson Henrik
Nilsson Kenneth
Nilsson Irma & Tore
Nilsson Jan & Maj-Britt
Nordlund Stickan
Nordangård Per
Nordin Christer
Noråker Nilsson Anna-Karin
Olofsson Eva

V

Olsson Daniel & Magdalena
Ottoson Stefan & Hanna
Paulsson Barbro
Paulsson Erik
Persson Angelica
Persson Marianne
Persson Blennow Inger
Persson Lindström Ylva
Pigge Gillisson
Reimer Göran
Ringdahl Marta & Nils
Sebelius Allan
Skoog Ulla & Walle
Spetz Ulla & Lennart
Spångberg Christer & Karin
Stefansson Ingela & Lars
Stenson Barbro
Sutinen Marianne & Kyösti
Sutinen Kasper
Svedenfors Jan
Torstensson Anne-Charlotte
Trolle Jan & Ann-Christin
Wallin Gunnel
Wennerlund Bengt
Wichmann Agnetha
Winell Anders
Winell Marianne
Wulff Familjen
Ymse Gunnar
Yngvesson Ulla
Åkesson Roland

ad innebär det att vara stödmedlem i Fontänhuset Båstad?
Genom ert bidrag har vi bland annat möjlighet att producera och distribuera denna tidning, vilken ni kommer att få skickad till er med sex nummer per år. Ett stödmedlemsskap kostar 200:- för privatperson, samt 500:för företag vilket sätts in på bankgiro: 5958-4789. I övrigt innebär stödmedlemskap inga förpliktelser, men
betyder mycket för vår verksamhet.
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